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^- Obi&crBý maci POPROÔ
Zmluva o dielo "^ *>>. .f

Dtíum
i

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodr^hCT TňlmnmlTQ, <-7^-/^- Č^V/
jÔEalo sjjla^Podecls csafu:

Ľ^Io a^I^j^^^
r o y e V*1. Zmluvné strany Vybavujo:*

L^ ^, . ^^ ^7
ff

ŕŕ

1.1 Zhotoviteľ: Ivan Popovics Geodézia-Kras /
Budovateľov 22
045 01 Moldava n/Bodvou
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s , Bratislava
č. Účtu: 0442416134/0900f

ICO: 37 016 61C

1.2 Objednávateľ: Obec Poproč
Škoiská 2

v

Pop očv
j_

2. Predmet zmluvy:

2.1 Zhotcvitel sa zaväzuje, že na záklaae \ryp äcovarie"! enovej ponuky, ktorá ŕola"7 T^ .--^ť_r A ^

vybraná objednáivate.t'o'ľ ak. nďiivýh 1.ejsia v rczsah-j a za poámienok dojednaných \^~\ ^-T. /.< -ľ-!'^/ Í^ ..^,1 T
_;

tejto zmluve pre objednávateľa vyhc-tovi Geometrické plán y. Cenová ponuKa je sLičasťou
zmluvv.

2.2 Oŕjeanávateľ sa zaväzuje, že dokončené geodefcické práce prevezme 5 zaFlari za ich
zhotovenie dohodnutú /~v

\_ er.u.

y^

S.Ďalši záväzok zhotoviteľa

3.1 Zhotcvitel pn realizácii geodetických prác dodrži všeobecT.e záväzné predpisy a
d : änania ejto zľLluv^ŕ-\ ŕ-. -I- r\-/ ^-r

v-

4. Čas plnenia

4.1 Táto zmluva sa uzatvára na geodetické práce po dobu jedného roKa.

4.2 Zhotovitsl p, a zavazu^e^ že dodá objecináväteľQv.i predmet plnenia podľa jednotlivýcho

objednavck.

5. Cena a platobné podmienky

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je podľa vybranej cenovej ponuky
objednávatelom, ktorá je súcasťou zmluvy.

5.2 Fod.kiadom pre úhradu ceny budú faktúry, vystavené zhotoviteľom po splneni predir.et-j
jednotlivých objednávok.-^

J



6. Zodpovednosť za vady

6.1 7ť .I- oviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotcvené podľa tejto zml'^vy./^^nvL,

6.2 Znctovit ľ sa zaväzLije odsrrániť bezplatne oprávnené rekiamácie /závady diela/

7. Záverečné ustanovenia

7 1 T-:r. ^ zrrl; ;vu ^e Tr.ozr-;é ľrsniť len ciscTino 1 rormo-j .
^-

1-, w<. UÍ

.2 AK Clí -1 ^.1 pc 'J ävr zml'jvy k zmer^e áväzných podmenok/ sa ktorých bola zT.Luval-T -I 1 .r n^\^ |uť ^ ŕ \.-. ,4. ^ s^.-/

uzavretä, zTJuvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo vsetkých ustanoveniach
QOtknutých ic'^'o zmenou.

7.3 Zmluva je vypräCG'var..á v 2 vyhotcveriiach, -7 or
'>- ry;

f h KäZaä
-. /

s'f'.rärí3 dost.äT ledn^+- .-<<h' T^^-. \^1 J. \e

vyhľj cven3 e.
*n+-

\--

v Moldave n/Bodvou dňa 30.12.2014

QJLS^ .0 Poppvics Ivanfao. ^- Geo'de'zia-Á;^^ŕ

.-tí 04501 Moldovo n/B,, Budovalsíov 11^ SJ ď g-mall; geodetío.krtnSgmoll.comff) .scc, tt^ ^t-

^ ^
% t-ť^ í/ f> ^ŕ

s:<7, +p '̂s.
'^ 1.

1^^ob-i ávate Y zho-^oviteľ


