
Rámcová dohoda č,. v -o2ĺ20L8

uzatvorená podl'a 5 269 ods' 2 a 5 536 a násl. Zákona ć.5L3/L991.7b'v platnom znení (d'alej

len obchodný zákonník) a príslušných ustanovení zákona č. 343/2oL5 Z'z. o verejnom

obstarávaní v platnom znení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d'alej len ,,rámcová dohoda")

GEoDETlcKÉ sLUŽBY

MESTO TURZOVKA
Sídlo: Stred L78,o23 54 Turzovka
Štatutárny zástupca: JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta
lČo: 003L4331
DlČ: 2020553315
Bankové spojenie: Prima Banka Slovensko, a.s.

Číslo účtu: 020461700Ż/5600
IBAN: SK50 s600 0000 0002 O46L7OOŻ

SWIFT: KOMASK2X
Kontaktná osoba: |ng. Ján červeník, vedúci úseku v'ýstavby tel

e-mail: ian,cerven ik@turzovka.sk
(d'alej len,,objednávateľ')

o4tl42O934O,

a

tng. Anna šobichová - GEo REAL

Sídlo: štúrova 27,o2354Turzovka
Právna forma: živnostník
Štatutárny zástupca: lng. Anna šobichová
lČo: 37209035
DlČ: sK7o217293o7
Bankové spojenĺe: \
IBAN:

Tel. kontakt: 0905 4Żo8z4
e-mail: georeal@stonline.sk

(spoločne d'alej tiež ako,,účastníci dohody")

GEoDÉzlA čADcł s.r.o.
Sídlo: Vyšný koniec č,.216,oz354 Turzovka
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným
štatutárny zástupca: lng. Jana Fuljerová
lČo: 4626476I
DlČ: 2023Ż96286
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. kontakt: 09L1 315 853

e-mail: geodezia.cadca@gmail.com



(spoločne d'alej tiež ako,,účastníci dohody")

Miroslav Ripel - GEOMER
Sídlo: Lipová 8Lo/4,0Ż4olKysucké Nové Mesto

Právna forma: živnostník

štatutárny zástupca: Miroslav Ripel

lČo: 3Ż23667L
DlČ: 102!Ż45676
Bankové spojenie:

IBAN:

Tel. kontakt: 0905 584 273

e-mail: geomer.km@gmail.com
(spoločne d'alej tiež ako,,účastníci dohody")

Uzatvárajú nasledovnú rámcovú zmluvu( d'alej len ,,dohoda")

článok l
Úvodné ustanovenia

L. Predmetom dohody je úprava vzájomných práv a povinností účastníkov dohody

stanovených v tejto dohode.

Ż. Účastník dohody sa zaväzuje poskytnúť objednávatelbvi na vlastnú zodpovednosť

v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto dohode služby bližšie špecifikované

d'alej v dohode.
3. objednávatel'sa zaväzuje zaplatiť účastníkom dohody cenu za poskytnuté služby vo

výške a spôsobom tak, ako je to špecifikované d'alej v dohode.

čtánok ll
Predmet Dohody

1. Účastníci dohody sa zaväzujú, poskytnú objednávateľovi nasledovné služby:

A. Vyhotovenie geometrického plánu na stavbu a oddelenie pozemku, ak stav právny je

totožný so stavom registra C katastra nehnutel'ností,

B. Vyhotovenie geometrického plánu na oddelenie pozemku, ak stav právny nie je

totožný so stavom registra C katastra nehnutelhostí,

c. Vyhotovenie geometrického plánu na pozemok s výmerou nad 2000 m2'

D' Vyhotovenie geometrického plánu na líniovú stavbu,

E. Vyhotovenie geometrického plánu na vyznačenie vecného bremena,

F. Vyhotovenie zememeračských prác - polohopisného a výškopisného zamerania pre

účely stavebnej dokumentácie,

G. opravy v katastrálnom operáte,

H' Vytýčenie hraníc pozemku,

l. Vytýčovanie stavieb,



J. Porealizačné zameranie stavby

2' Predpokladaný rozsah zákaziek sa vzťahuje na dobu trvania rámcovej dohody

článok !lt
Spôsob zadávania zákaziek

1. Na poskytnutie jednotlivej služby podl'a čl. ll bude zadaná samostatná zákazka.

2' Pri zadávanízákazky bude objednávatel'postupovať bez opätovného otvárania súťaže

podl'a podmienok určených v tejto Dohode.

3. Zákazka bude zadaná objednávkou a objednávatel'bude zákazky zadávať podl'a

svojich skutočných potrieb.

4. objednávka bude obsahovať:

a) ldentifikačné údaje zmluvných strán

b) Predmet objednávky
c) Jednotkovú cenu
d) Lehotu dodania diela
e) Počet vyhotovení diela

5' Účastník dohody je povinný na základe výzvy zaslanej prostredníctvom elektronickej
pošty, alebo iným komunikačným kanálom pri ktorom objednávatel'preukáže čas

odoslania, prevziať podklady a objednávku podl'a bodu 6 čl. lll tejto rámcovej dohody,

ktoré sú potrebné na realizáciu každej jednej zákazky od objednávatel'a/verejného

obstarávateľa najneskôr do konca nasledujúceho pracovného dňa v pracovných

hodinách objednávatel'a. Zhotovitel' spätne potvrdí vzatie na vedomie výzvy

k prevzatiu podkladov a objednávky.

6. objednávatel'vyzve účastníka dohody toho z úspešných uchádzačov vo verejnej súťaŽi,

s ktorým ma uzavretú platnú rámcovú dohodu a ktorého cenová ponuka za jednotlivú

službu podľa čl. tt, ktorej poskytnutie objednávatel'požaduje, bola vo verejnej súťaŽi

vyhodnotená ako najnižšia. V prípade rovnakej ceny za jednot|ivú službu podľa čl. ll

ktorej poskytnutie objednávatel'požaduje, vyzve účastníka dohody toho z úspešných

uchádzačov, ktorý sa umiestnil ako prvý v konečnom poradívo verejnej súťaži.

7. V prípade, ak úspešný uchádzač podl'a čl. l1l ods. 6 ponuku odmietne, objednávatel'

Vyzve úspešného uchádzača s ktorým má uzavretú platnú rámcovú dohodu a ktorého

cenová ponuka za jednotlivú službu podľa čl. ll, ktorej poskytnutie objednávatel'
požaduje, bola vo verejnej súťaživyhodnotená ako druhá najnižšia.

8. V prípade , ak úspešný uchádzač podľa čl. lll ods. 7 ponuku odmietne , objednávatel'

Vyzve úspešného uchádzača s ktorým má uzavretú platnú rámcovú dohodu a ktorého

cenová ponuka za jednotlivú službu podľa č!. ll , ktorej poskytnutie objednávatel'
požaduje, bola vo verejnej súťaži vyhodnotená ako tretia najnižšia.

9. Riadne vykonané dielo zhotoviteľ odovzdá objednávatelbvi osobne v sídle

objednávateľa.
10. Dielo bude odovzdané v štátnom jazyku (slovenský jazyk) a pokiaľv objednávke nie je

stanovené inak, predkladá sa v troch vyhotoveniach.



11. Pre zhotovitel'a bude určená lehota podl'a čl. lll ods. 4 písm. d) ktorá je najneskoršie
prípustnou a neprekročitelhou s výnimkou:

a) Vyššej moci

b) Zmien podl'a pokynov objednávatel'a počas trvania objednávky

c) Rozhodnutísprávnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u objednávatel'a

d) Reklamácie údajov katastra nehnutelhostí

t2' Predíž.ené lehoty plnenia určí objednávatel'podl'a dôvodov preukázaného zdržania

č!ánok lv
Doba platnostizmluvy, platobné podmienky a fakturácia

t' Cena diela sa určí na základe jednotkových cien podl'a prílohy č. 1 ,, Cenník", ktorá je

neoddelitelhou súčasťou tejto dohody.

2. Jednotková cena je dohodnutá ako cena maximálna a nie je možné ju meniĹ do

jednotkovejceny bude počas platnosti dohody prípustné premietnuťiba zmenu sadzby

dane z pridanej hodnoty a iných administratívnych opatrení štátu.

3. V jednotkovej cene nie sú zahrnuté náklady za poskytnutie podkladov zoperátu

katastra nehnuteľností a správne poplatky.

4. Úhrada zmluvnej ceny sa uskutočňuje na základe faktúry , Vystavenej zhotovitelbm,

prevodným príkazom na účet zhotovitel'a do 30 dní odo dňa doručenia faktúry

objednávatelbvi.
5. Faktúra musí obsahovaťtieto náležitosti:

a) ldentifikačné údaje zhotovitel'a a ak je platitelbm dane z pridanej hodnoty

v slovenskej republike ajjeho identifikačné číslo pre daň,

b) označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotovite!'a,

c) ldentifikačné údaje objednávateľa,

d) Poradové číslo faktúry,

e) Dátum, kedy bolo dielo dodané , ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry,

f) Dátum vyhotovenia faktúry
g) Splatnosť faktúry,
h) Druh dodanej služby

i) Zmluvnú cenu
j) Náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, ak je zhotoviteľ platiteľom dane,

k) Fakturovanú cenu celkom v eurách,
l) Pečiatku a podpis zhotovitelä.

6. Poverený zamestnanec objednávateľa potvrdí svojim podpisom riadne plnenie

zhotoviteľa v dohodnutom rozsahu a kvalite. V prípade porušenia povinnosti

zhotoviteľa budú uplatnené sankcie v zmysle čl. Vl.

7. Zhotovitel'môže fakturovať len cenu diela a poplatky podľa čl' lV ods. 3.

8. V prípade , že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ
je oprávnený ju vrátiť v lehote splatnosti a zhotovitel' je povinný faktúru podl'a

charakteru nedostatku opraviĹ doplniť alebo vystaviť novú. V takomto prípade sa určí



9

nová lehota splatnosti pre objednávatel'a a začne plynúť prevzatím nového, resp.
upraveného daňového dokladu.
Účastníci dohody sa dohodli na vzájomnom započítaní pohl'adávok v súlade s 5 364
obchodného zákonníka.

článok v
Práva a povinnosti účastníkov dohody

1' Pri vykonávaní diela je zhotovitel' povinný postupovať s maximálnou odbornou
starostlivosťou.

2' Zhotovitel'zhotovídieloprevažnesamostatne,akvšakzverívypracovaniečoilen
časti diela tretej osobe, zodpovedá ako keby celé dielo zhotovil sám.

3' Zhotovitel'ručí za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti,
že je v súlade s technickými normami a predpismi platnými v Slovenskej republike
a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho
používania k predpokladaným účetom.

4' Zhotovitel' je povinný v rámci konzultácií a prerokovávania dĺela upozorniť
objednávatel'a bez zbytočného odkladu _ do 48 hodín na nevhodnú povahu vecí
prevzatých od objednávatet'a alebo nevhodných pokynov mu daných
objednávatelbm na vykonanie diela, ak zhotovitel'môže túto nevhodnosť zistiť pri
vynaložení odbornej starostlivosti.

5' Ak zhotovitel' splní povinnosť podl'a čl. V ods. 4 , nezodpovedá za nemožnosť
dokončenia diela alebo za vady dokončeného diela spôsobené nevhodnýml vecami
alebo nevhodnými pokynmĺ, ak objednávatel'na vykonávaní diela písomne trval.6' Ak zhotovitel'nesplnil povinnosť uvedenú v čl. V ods. 4, zodpovedá za vady diela
spôsobené použitím nevhodných vecí odovzdaných objednávatelbm alebo
nevhodných pokynov daných mu objednávateľom.

7' Zhotovitel'zodpovedá za škodu, ktorá vznikla objednávatelbvi nesplnením svojich
záväzkov alebo omeškaním bez súhlasu objednávatel'a. objednávatel'je oprávnený
požadovať náhradu škody podľa s 373 a nasl. obchodného zákonníka, pričom
zmluva zostáva v platnosti.

8' objednávateľje v rámci dojednanej spolupráce je povinný predkladať zhotovitelbvi
príslušne potrebné podklady, informácie, údaje, vyjadrenia, stanoviska,
dokumenty, pokyny, a iné nástroje potrebné pre rĺadne a včasne plnenie tejto
zmluvy. objednávateľ sa zaväzuje, že ním poskytnuté podklady budú úplne,
pravdivé a budú poskytnuté včas.

9' objednávatel' určí v objednávke osoby s ktorými bude zhotovitel' komunikovať
a spolupracovať a ktoré budú za objednávatel'a zodpovedné za plnenie povinností.

článok vl
Sankcie

1. Účastníci sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách:
a) pri nedodržaní zmluvne dohodnutého termínu dokončenia diela zhotovitel,

zaplatí objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo výške o,o5 %z ceny diela za každý,



aj začatý deň omeškania. Toto neplatí, ak dôjde k posunutiu termínu
odovzdania diela z príčin podl'a čl. lll ods. 11.

b) pri omeškaní objednávatel'a so zaplatením dohodnutej ceny má zhotovitel'
právo si u objednávateľa uplatniť za každý aj začatý deň omeškania zmluvnú
pokutu vo výške o,o5 % z ceny diela.

2. Ustanoveniami o zmluvnej pokute nie je dotknutý prípadný nárok na náhradu škody

v celom rozsahu, ktorá vznikne účastníkovi dohody z nesplnenia zmluvných povinností,

ktoré sú zmluvnou pokutou zabezpečené.

článok VIt

Vady diela

Pre vady diela sa použijú primerane ustanovenia 5 560 - 564 obchodného zákonníka.

đánok Vttl
Vlastnícke právo

1. Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia zmluvnej ceny podl'a čl. lll ods.

4 písm. c.) dovtedy môže objednávatel'použiť odovzdané dielo na dohodnutý účel iba

so súh lasom zhotovitel'a.

2' Účastníci dohody sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávatel'a

dňom uhradenia ceny za dielo v plnej výške na účet zhotovitel'a.

3. Po prechode vlastníckeho práva k dielu na objednávatel'a prechádzajú všetky práva

vlastníka.
článok lx

Všeobecné ustanovenia
1. Táto dohoda sa môže meniť a dopíňať len formou písomných, očíslovaných,

podpísaných a datovaných dodatkov na základe súhlasu všetkých účastníkov dohody'
2. Práva a povinnosti účastníkov dohody výslovne dohodou neupravené sa riadia

ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní ako aj príslušnými ustanoveniami
obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných právnych predpisov platných na

územ í Slovenskej republiky.

3. Prípadné spory sa účastníci dohody zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými
rokovaniami zmierovacou cestou. Pokial'takéto riešenie nebude úspešné, zaväzujú sa

účastníci dohody riešiť prípadné spory cestou príslušných súdov Slovenskej republiky.

čtánok x.
odstúpenie od Dohody

L. od dohody možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Dohoda a 5 344 a nasl.

obchodného zákonníka. odstúpenie od dohody musíbyt všetkým účastníkom dohody
oznámené písomne.

2. Ak objednávateľzistí, že zhotovitel'vykonáva dielo V rozpore so svojimi povinnosťami,
je objednávatel'oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotovitel'odstránil vzniknuté vady

a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotovitel'neurobí ani v lehote mu na to



dodatočne stanovenej a postup zhotovitel'a by nepochybne viedol k podstatnému
porušeniu dohody je objednávatel'oprávnený odstúpiť od dohody.3' objednávatel'môže odstúpĺť od dohody aj v prípad e , že zpríčin na strane zhotovitel,a
tento mešká so splnením dohodnutého termínu uvedeného v objednávke, a ak márne
uplynie lehota na plnenie dodatočne stanovená objednávatelbm.4' objednávatel' je povinný zhotovitelbvi poslať katkuláciu vzniknutých naviac nákladov
a svoje nároky súvisiace s odstúpením od dohody najneskôr 14 dní po vyúčtovaní
s náhradným zhotovitelbm.

5' Zhotovitel' môže odstúpiť od dohody v prípade, ak objednávatel' neplní svoje
povinnosti stanovené dohodou a tým zhotoviteľovi znemožňuje plnenie predmetu
dohody' Predtým je však povinný vyzvať objednávatel'a a určiť mu dodatočne
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich z dohody a písomne vyhlási{ že
v prípade neplnenia, po uplynutí tejto lehoty od dohody odstúpi.6' Služby realizované ku dňu odstúpenia od dohody sa vyúčtujú podl,a zmluvnýchjednotkových cien v preukázatelhom rozsahu.

článok xl.
Záverečné ustanovenia

1' Dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania všetkými účastníkmi dohody
a účinnosť dňom nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávatel,a.2' Účastníci dohody sa zaväzujú riadiť sa v plnom rozsahu 

'',;;";;.;;;*j," dohody.3' Dohoda sa uzatvára na 36 mesiacov, alebo do vyčerpania finančného limitu pre
zadávanie zákaziek iných ako bežne dostupných na trhu s nízkymi hodnotami, t. j.
42'500,00 € bez DPH, podl'a toho , ktorá skutočnosť nastane skôr a končí vzájomným
vyrovnaním záväzkov účastníkov dohody.

4' Dohoda môže byt ukončená so spoločným súhlasom účastníkov dohody. Takrito súhlas
musí byt vyjadrený v písomnej forme a musí mať všetky náležitosti podl'a čl. lX. odst. 1
dohody.

5' Prípadné ustanovenia tejto dohody, ktoré sú, alebo sa v budúcnosti stanú neplatnými
z dôvodu rozporu s platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej
dohody, jej d'alšie ustanovenia ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa
účastníci dohody zaväzujĹl upraviť tak, aby nová úprava bola čo najbližšie úprave
pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel tejto dohody.

6' Táto dohoda je vyhotovená v štyroch rovnopisoch pre objednávatel'a a pre každého
účastníka dohody po jednom vyhotovení.

7' Účastníci dohody vyhlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli,
uzatvárajú ju slobodne , nie v tiesni, ani nie za inak nevýhodných podmienok a na znak
súhlasu a jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.

8. Neoddelitelhou súčastbu dohody je príloha č. L _ Cenník objednaných prác



V Turzovke , dňa /,/,..{,''k/ĺ-...

Za obiednávatel'a:

JUDr. Ľubomír GoIis, primátor mesta

Za účastníkov dohodv:

GEo Real- lng.Anna šobichová

GEoDÉaA čnocn s.r.o., lng. Jana Fuljerová

GEOMER - Miroslav Ripel
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Email: geomer.kn.--'ł'-'
Tel.: (+42'1; 905 58

Ito: 32 236 611



Jednotková
cena € s DPH

7L,O4

7t,o4

7t,o4

7L,O4

7t,o4

78,96

7L,O4

51,60
77,O0
77,O0

výška
DPH
lL,84

lL,84

ĹL,84

tL,84

7r,84

73,16

L7,84

8,60
LŻ,8o
L2,8O

Jednotková cena
v € bez DPH

59,Żo

59, 20

59,Żo

59,Żo

59, 20

65,80

59,20

43,00
64,2O

64 0

Merná
iednotka
1 parcela

1 parcela

100 m

hm

hm

1 hektár

1ks

100 m

1ks
100 m2

Predmet obstarávania

Geometrický plán na stavbu

a oddelenie Pozemku, ak stav

právny je totožný so stavom
istra c katastra nehnuteľností

Geometrický plán na oddelenie
pozemku, ak stav právny nie je

totožný so stavom registra C

katastra nehnuteľností
Geometrický plán na pozemok

s merou nad 2.000 m2

Geometrický plán na líniovú

stavbu
Geometrický plán na vyznačenie

vecného bremena
Zememeračské práce:

sne a isné plá

opravy v katastrálnom operáte

1 e

nie hraníc pozemku
nie stavieb

Porealizačné zamera nie stavby

P.č.

A.

B

c

D.

E

F

G

H

J
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podpis účastníka rámcovej dohody:

ľ/r', r'

GEo real- !ng.Anna šobichová

štúrova ć,.27, 02354 Turzovka

1. Počet merných jednotiek tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku'

ktoný je predmetom majetkoprávneho vysporiadania a súčet omerných mier stavby'

2. Pri oddeľovaníviacených pozemkov sa spoločná hranica započítava iba raz,

3. Počet mernýcrljednołiek sa uvádza v hektometroch (hm), to znamená, Že jedna merná

jednotka sa rovná 100m hranice,

4. Ak je rozsah sluŽby menší ako dve merné jednotky, fakturuje sa cena za dve merné jednotky'

5. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike ocení stípec č' 4,

6. Do navrhovanej jednotkovej ceny je nevyhnutné započítať všetky náklady s ňou spojené'

okrem nákladov, ktoré si účlujú orgány štátnej správy za úradné overenie, resp' správne

poplatkY,

7.Cenysastanovujúveuráchazaokrúhľujúnadvedesatinnémiesta.

llrn. A11na Šobtchovábeo REAL

.glł,$}l.ť'"'É'',J.yĺł..,-" lc DPH: sK1021129307
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15' Počet merných jednotiek tvorí súčet omerných mĺer na hraniciach oddeleného pozemku,
ktoný je predmetom majetkoprávneho vysporiadania a súčet omerných mier stavby,

16' Pri oddeľovanívĺacených pozemkov sa spoločná hranica započítava iba raz,
17' Počet merných jednotiek sa uvádza v hektometroch (hm), to znamená, že jedna merná

jednotka sa rovná 100m hranice,
18' Ak je rozsah služby menší ako dve merné jednotky, fakturuje sa cena za dve merné jednotky,
19. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike ocení stĺpec č. 4,
20' Do navrhovanej jednotkovej ceny je nevyhnutné započítať všetky náklady s ňou spojené,

okrem nákladov, ktoré si účtujú orgány štátnej správy za úradné overenie, resp. správne
poplatky,

21. Ceny sa stanovujú v eurách a zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

'"ooifr,?3'3.'1lľ'!'i{ąľ'1p}s'ů! i"Y ĺ /]
Email: geon

Jednotková
cena € s DPH

75,00

80,00

80,00

75,OO

40,oo

22O,OO

45,00

70,oo
50,00
75,OO

výška
DPH

Jednotková cena
v € bez DPH

Merná
jednotka

L parcela

L parcela

100 m

hm

hm

1 hektár

1ks

100 m
1ks
100 m2

Predmet obstarávania

Geometrický plán na stavbu
a oddelenie pozemku, ak stav
právny je totožný so stavom
registra C katastra nehnuteľností
Geometrický plán na oddelenie
pozemku, ak stav právny nie je
totožný so stavom registra c
katastra neh n uteľností
Geometrický plán na pozemok
s rou nad 2.OOO m2
Geometrický plán na líniovú
stavbu
Geometrický plán na vyznačenie
vecného bremena
Zememeračské práce

oh ea
opravy v katastrálnom operáte

nie)
Vytýčenie hraníc pozemku
Vytýčovanie stavieb
Porealizačné zameranie stavby

P.č.

c.

B.

c.

D

E

F

G

H

t.

J

Tel.: (+ą2
... itoraeaao au.........../........ I

GEOMER - Miroslav Ripet I
Lipová 8tol 4, o24 oL Kysuckd Nové Mesto
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8. Počet merných jednotiek tvorísúčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku,
ktoný je predmetom majetkoprávneho vysporiadania a súčet omerných mier stavby,

9. Prioddeľovaníviacených pozemkov sa spoločná hranica započítava iba raz,
]-0. Počet merných jednotiek sa uvádza v hektometroch (hm), to znamená, že jedna merná

jednotka sa rovná J.00m hranice,
11. Ak je rozsah služby menší ako dve merné jednotky, fakturuje sa cena za dve merné jednotky,
12. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH v Slovenskej republike ocení stípec č. 4,
13. Do navrhovanej jednotkovej ceny je nevyhnutné započítať všetky náklady s ňou spojené,

okrem nákladov, ktoré si účtujú orgány štátnej správy za úradné overenie, resp. správne
poplatky,

14' Ceny sa stanovujú v eurách a zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.

Podpis účastníka rámcovej dohody:
GEODEZIA CADCA s.r.o.

./-u /^ Ing, lana Fuljerová
ąvy'šný Koniec 216, 023 54 Turzovka

,....|Co:' 4ô2ô4.Z6J..DJ C: 2023296286

GEoDÉzlA čRocA s.r.o. tel':0911 315 B53

lng. Jana Fuljerová
Výšný Koniec č,. 2L6, o23 s4Turzovka

Jednotková
cena € s DPH

Výška
DPH

Jednotková cena
v € bez DPH

68,00

66,00

68,00

68,00

68,00

250,00

40,00

68,00
68,00
80,00

Merná
jednotka

1 parcela

1 parcela

100 m

hm

hm

1 hektár

1ks

100 m
1ks
100 m2 .

Predmet obstarávania

Geometrický plán na stavbu
a oddelenie pozemku, ak stav
právny je totožný so stavom
registra C katastra nehnuteľností
Geometrický plán na oddelenie
pozemku, ak stav právny nie je
totožný so stavom registra C
katastra nehnuteľností
Geometrický plán na pozemok
s výmerou nad 2.000 m2
Geometrický plán na línĺovú
stavbu
Geometrický plán na vyznačenĺe
vecného bremena
Zememeračské práce

oh ea kopisné lá

opravy v katastrálnom operáte
(l vyhotovenie)
Vytýčenie hraníc pozem ku
Vytýčovanie stavieb
Porealizačné zamera nie stavby

P.č.

B.

B

c.

D

E

F

G

H

I

J


