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Zmluva o dielo č. Ol022012-IC

uzatvorená podl'a ustanovenia § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
l.
Zmluvné strany
1.1 Zhotovitel': GEOTREND, s.r.o., Predmestská 75,01001 Žilina
Štatutárny orgán:
Ing. Martin Smolka, konateľ
Zástupca pre rokovanie
Ing. Martin Smolka, konateľ
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
36411108
IČO:
2021721757
IČDPH:
Tel./e-mail:
041/7001571 1 geotrend@geotrendza.sk
1.2 Objednávatel': Mesto Čadca, Mestský úrad, Námestie slobody 30, 022 01 Čadca
Štatutárny orgán:
Ing. Milan Gura, primátor mesta
Zástupca pre rokovanie
technických:
Ing. František Zaťovič
Bankové spojenie:
Prima banka Slovensko, a.s., pobočka Čadca
0202719005/5600
Číslo účtu:
313971
IČO:
2020552974
DIČ:
Tel./fax/e-mail:
041/4332301-4 1 041/4302218
II.
Úvodné ustanovenie
2.1 Zmluvné strany vzájomne prehlasujú, že sa presvedčili o identite druhej zmluvnej strany a že
označenie zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy zodpovedá aktuálnemu stavu
zapísanému v príslušnom registri.
III.
Všeobecné ustanovenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu bude vykonávať podľa čl. IV. tejto zmluvy pre
objednávateľa odborný geologický dohľad nad realizáciou diela "Sanácia havarijného
zosuvu Čadca, Rieka - l. etapa" až ku dňu jeho ukončenia, pričom samotné sanačné práce
bude vykonávať na základe zmluvy o dielo č. 27012012-IČ uzatvorenej s Mestom Čadca
zhotovitel' RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o., Štrková 10, 010 09 Žilina.
3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi
dojednanú cenu podľa čl. VII. tejto zmluvy.
IV.
Predmet zmluvy
4.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať:
- kontrolu realizácie sanácie geologického prostredia v súlade so schváleným projektom,
- systematickú a pravidelnú dokumentáciu priebehu prác, zistených javov a skutočností a ich
vyhodnotenie,
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- kontrolné merania na pozorovacích objektoch a na sanačných odvodňova cích prvkoch,
- spracovanie výsledkov a vypracovanie správy o dosiahnutí cieľov geologickej úlohy.

V.
Vykonanie diela
5.1 Pri vypracovaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne.
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas vykonávania odborného geologického dohľadu bude práce
realizované na sanácii dotknutého územia sústavne, pravidelne a systematicky kontrolovať,
zachytávať na fotografiach (prípadne na videozáznamoch), o ich priebehu viesť záznamy
formou zápisov do stavebného denníka alebo samostatnými zápismi, zúčastňovať sa na
kontrolných dňoch a v prípade výskytu nepredvídaných javov a problémov zvolať rokovanie
za účasti zástupcov firmy realizujúcej sanačné práce RNDr. Miroslav Novotný, CSc., S.r.o.,
Štrková 10, 010 09 Žilina a Mesta Čadca a následne sa aktívne podieľať na ich riešení
a odstránení. Zhotoviteľ bude zároveň vykonávať kontrolné merania na jestvujúcich
monitorovacích vrtoch i na novovybudovaných odvodňovacích subhorizontálnych vrtoch
a stabilizačných drenážiach.
5.3 Zhotoviteľ ku dňu ukončenia predmetu zmluvy doloží objednávateľovi spracovanie výsledkov svojej činnosti - odborného geologického dohľadu, vypracuje správu o dosiahnutí
cieľov geologickej úlohy s jej záverečným zhodnotením, a to 2x v tlačenej verzii a Ix
v digitálnej forme (CD,DVD), pričom digitálna forma bude obsahovať aj fotografie (príp.
videá) zachytávajúce celý priebeh sanačných prác.
VI.
Čas a miesto plnenia
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečenie a výkon odborného geologického dohľadu podľa
tejto zmluvy vykoná
pre objednávateľa s viazanosťou
na realizáciu diela "Sanácia
havarijného zosuvu Čadca, Rieka - l. etapa" v termíne do 31.3.2012.
6.2 Miestom plnenia je lokalita sanovaného havarijného zosuvu v mestskej časti Rieka a sídlo
objednávateľa.
VII.
Cena a platobné podmienky
7.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných
strán nasledovne:
- cena bez DPH:
9.750,- €
- DPH 20%:
1.950,- €
- celková cena s DPH:

11.700,- €, slovom: jedenásťtisícsedemsto

eúr.

7.2 Cena podľa bodu 7.1 tejto zmluvy bola pre predmet zmluvy podľa čl. IV. tejto zmluvy dohodnutá ako cena maximálna na základe individuálnej kalkulácie zhotoviteľa a obsahuje
všetky výdavky súvisiace s výkonom geologického dohľadu. Zhotoviteľ má zároveň v cene
zahrnuté všetky náklady na svoju činnosť a doloženie náležitostí podľa bodov IV. a V. tejto
zmluvy.
7.3 Zhotoviteľ po dodaní celého predmetu zmluvy podľa čl. IV. tejto zmluvy vystaví faktúru,
ktorej splatnosť bude 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúra bude obsahovať
všetky zaužívané podstatné náležitosti pre platobný a zúčtovací styk a podrobný rozpis
vykonaného geologického dohľadu vrátane uvedenia dokladov a dokumentácie odovzdaných
objednávateľovi.
7.4 V prípade, že faktúra nebude formálne úplná, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotovite-
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ľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota
splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
7.5 V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie dielaje objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy
za každý deň omeškania.
7.6 V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním diela je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny diela. Zároveň tým nie je dotnuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikla omeškaním dodania diela.
Zmluvnú pokutu je povinný zhotoviteľ uhradiť na účet objednávateľa do 60 dní od oprávnenej výzvy objednávateľa.
7.7 V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa v čase realizácie diela, bude zhotoviteľ fakturovať práce vykonané ku dňu zrušenia
alebo odstúpenia od zmluvy vo výške rozpracovanosti diela, ktorá bude vzájomne
odsúhlasená.
7.8 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
objednávateľovi vznikne povinnosť uhradiť zhotoviteľovi iba pomernú časť diela, a to opäť
iba na základe vzájomného odsúhlasenia jeho rozsahu.
VIII.
Zmluvná záruka a zodpovednosť za vady
8.1 Za správnosť diela, jeho technickú kvalitu a súlad s platnými normami a inými predpismi
v plnej miere zodpovedá zhotoviteľ.
8.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávateľovi nesplnením si záväzkov zhotoviteľa.
8.3 Záručná doba na dielo je 5 rokov a začína plynúť ňom, kedy zhotoviteľ odovzdá dielo objednávateľovi a ten ho prevezme. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené
podľa zmluvy, platných právnych a technických predpisov v čase vyhotovenia diela,
zodpovedá za jeho úplnosť a že po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti
dojednané v tejto zmluve. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať
a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady diela, ako i nahradiť objednávateľovi
škodu, ktorá bola spôsobená vadným plnením.
8.4 Zhotoviteľ je povinný do piatich dní odo dňa, kedy mu bola od objednávateľa doručená reklamácia na dodané dielo alebo jeho časť, začať s prácami na odstránení vád. Vady diela je
zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote, ktorá bude určená dohodou zmluvných strán.
Pre prípad omeškania zhotoviteľa so začatím odstraňovania vád na diele po obdržaní oprávnenej reklamácie môže objednávateľ voči zhotoviteľovi uplatniť poplatok z omeškania vo
výške 16,- € za každý deň omeškania.
IX.
Záverečné a ostatné ustanovenia
9.1 Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
9.2 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve
a musia byť podpísané obidvoma zmluvnými stranami.
9.3 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie a odbornú spôsobilosť na vykonanie diela a činností vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy.
9.4 Predmet zmluvy uvedený v čl. IV. tejto zmluvy sa bude realizovať len v prípade schválenia
finančných prostriedkov z Environmentálneho fondu na realizáciu predmetu zmluvy.
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9.5 Táto zmluva bola vyhotovená vo šiestich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží štyn
a zhotoviteľ dva.
9.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle
sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
9.6 eoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
- príloha Č. 1: Projekt geologickej úlohy "Sanácia havarijného ZOSUYU Cadca, Rieka- I. etapa", vypracovaný firmou RNDr. Miroslav Novotný, CSc., s.r.o .. Zilina
V Čadci dňa 1. 2. 2012.
Za zhotoviteľa:

OTREND s.r.o.
Pr('(LllP"t;iká 75

010 OlZilina

IČO: 36 111 lOS
IČ DPH: S1\2021721757
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