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NÁVRH 

 

 

ZMLUVA  O DIELO  
 

uzatvorená v zmysle  § 536 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník“) a zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO) 

(ďalej v texte len „Zmluva“) 

 

 

Článok I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 

Objednávateľ: Mesto Kežmarok  

 Sídlo:  Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  

 Štatutárny zástupca: PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta 

         Zástupca vo veciach 

         technických           :             Ing. Eva Kelbelová, vedúca oddelenia ÚPŽPSP 

         Technický dozor investora: Ing. Martin Vitkaj 

 IČO: 00326283 

 DIČ: 20200697184  

 IČ DPH: Mesto Kežmarok nie je platcom DPH 

  SK 2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň podľa  § 7a zákona  

  č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

 Bankové spojenie: UniCredit  Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej  

  banky  

 IBAN: SK07 1111 0000 0066 0818 5127 

 Telefón: 052/4660 101  

 Fax: 052/4660 101 

 e - mail: primator@kezmarok.sk 

  

 (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:   

 Štatutárny zástupca:     

 IČO:      

 DIČ:    

 IČ DPH:     

 Bankové spojenie:    

 IBAN:   

 Telefón:    

 e – mail:               

  

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Článok II.  

PREAMBULA 

 

2.1 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejnej súťaže s predmetom zákazky: „ Rozvoj a ochrana 

 cyklistických chodníkov v Kežmarku“ , ktorý je súčasťou spoločného mikroprojektu: Rozvoj 

 a ochrana cyklistických chodníkov v mestách Nowy Targ a Kežmarok“ v rámci Programu 

 cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020 (Zmluva o poskytnutí 

 finančného príspevku č. INT/ET/TAT/1/I/B/0063 zo dňa 19.05.2017). 

 

2.2  Podkladom na uzatvorenie tejto zmluvy o dielo je výsledok verejnej súťaže.  

 

 

Článok III.  

PREDMET ZMLUVY 

 

3.1    Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavby s názvom „Rozvoj 

 a ochrana cyklistických chodníkov v Kežmarku“ . Predmet Zmluvy je  detailne špecifikovaný 

 v  Prílohe č. 1  tejto Zmluvy, tvoriacej jej neoddeliteľnú súčasť. 

3.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok          

 dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v  tejto Zmluve. 

3.3   Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu       

 Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky  jeho realizácie a že disponuje 

        s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii  potrebné. 

3.4   Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať        

 pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa  zaväzujú 

 poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy. 

 

Článok IV.  

KVALITA PREDMETU ZMLUVY 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy bez vád a nedostatkov brániacich jeho riadnemu 

používaniu. 

Článok V.  

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli v zmysle §3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

na cene za celý predmet Zmluvy: 

Spolu bez DPH  - eur 

DPH 20%  - eur 

Spolu s DPH  - eur 

Slovom    

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje po dobu platnosti tejto Zmluvy včas zaplatiť cenu za realizované práce, ktorá 

je vypočítaná v súlade s touto  Zmluvou.  

5.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa meniť obsah a 

rozsah dodávaných prác, než ako sú uvedené v  Prílohe č.1 tejto Zmluvy. 

5.4 Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na predmet Zmluvy. 

5.5 Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená jednorazovo , na základe  faktúry vystavenej podľa skutočne 

vykonaných prác.  
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5.6 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Podkladom pre vystavenie faktúry je 

súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác Zhotoviteľa, odsúhlasený a podpísaný technickým 

dozorom Objednávateľa. Súpis vykonaných prác je súčasťou faktúry, musí byť zostavený prehľadne, 

pričom sa musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s oceneným popisom podľa 

Zmluvy.  

5.7 Faktúru zhotoviteľ predloží objednávateľovi do 15 dní po odovzdaní a prevzatí predmetu Zmluvy. 

5.8 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 30 dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi. Lehota 

splatnosti začína plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej bola faktúra preukázateľne doručená 

Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Zhotoviteľa uvedeného v č. I. tejto Zmluvy. 

5.9 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení. 

Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú uvedené 

v zákone o DPH, a to: 

a) číslo Zmluvy, 

b) termín splatnosti faktúry, 

c) forma úhrady,  

d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať, 

e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 

f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác  za fakturované obdobie s vyznačením 

jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, celková cena 

(s DPH a bez DPH) 

 V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ 

je  oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie. Zhotoviteľ je povinný faktúru (daňový doklad) podľa 

charakteru nedostatku opraviť, alebo vystaviť novú. Po dobu opravy t.j. prepracovania a doplnenia 

nesprávnej alebo neúplnej faktúry nie je Objednávateľ v omeškaní s jej úhradou. Lehota splatnosti 

opravenej resp. doplnenej faktúry začne plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi podľa ods. 5.8 

tohto článku  Zmluvy. 

5.10 Platby za vykonané práce nemajú vplyv na záruky poskytované Zhotoviteľom a neplatia ako doklad o 

prevzatí prác a dodávok. 

 

Článok VI. 

ČAS PLNENIA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet Zmluvy – dielo do 60 kalendárnych dní od podpisu 

Zmluvy. 

6.2 Dodržiavanie termínov podľa bodu 6.1 tohto článku Zmluvy je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením Objednávateľa (poskytnutím súčinnosti Objednávateľa) dohodnutým v tejto Zmluve. 

6.3 V prípade, že Zhotoviteľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov nie na strane  

Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo žiadať náhradu škody, pričom 

Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí Zhotoviteľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy 

a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy. 

 

Článok VII. 

MIESTO PLNENIA PREDMETU ZMLUVY  

 

7.1 Miesto plnenia predmetu Zmluvy: viď Príloha č.2 – projektová dokumentácia.  
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Článok VIII. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN, ZMLUVNÉ POKUTY 

 

8.1 Práva a povinnosti Objednávateľa 

a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie stavebných prác tak, aby 

Zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s projektom a s podmienkami Zmluvy. Súčasne s 

odovzdaním staveniska odovzdá Objednávateľ Zhotoviteľovi aj stavebné povolenie a projektovú 

dokumentáciu potrebnú na vykonanie diela. 

b) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi vyjadrenia správcov inžinierskych sietí, orgánov štátnej 

správy a podmienky, za ktorých je možné vykonávať stavebné práce. 

c) Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy potrebné pre vykonanie diela, 

ktoré je Zhotoviteľ povinný rešpektovať. 

d) Objednávateľ presne vymedzí hranice staveniska. 

e) Súčasne s odovzdaním staveniska objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd na stavenisko. 

f) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho realizácie. 

Ak pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má právo žiadať, aby Zhotoviteľ 

odstránil vady vzniknuté vadnou realizáciou predmetu Zmluvy a ďalej ho zhotovoval riadne. 

V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej, písomne Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní 

svoju povinnosť, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy. 

g) Plánované kontroly budú vykonávané minimálne jedenkrát mesačne ako aj pred plánovaným 

vystavením faktúry zo strany Zhotoviteľa. Kontroly organizuje technický dozor na základe výzvy 

niektorej zmluvnej strany, alebo na základe časového plánu vopred dohodnutého zmluvnými 

stranami. 

h) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu o okolnostiach, 

resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť  riadne plniť predmet Zmluvy. 

i) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným predstihom 

o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v plánovanom termíne. 

j) Objednávateľ je povinný po riadnom dokončení a odovzdaní diela zhotoviteľom bez závad 

a v stanovenom termíne  uhradiť cenu dohodnutú v čl. V, bod 5.1. Zmluvy. 

8.2 Práva a povinnosti Zhotoviteľa 

a) Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na zabezpečenie predmetu 

Zmluvy. 

b) Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť alebo premiestniť dopravné 

značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách v súvislosti s realizáciou stavebných prác, 

obstará a uhradí tieto práce zhotoviteľ.  

c) Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch obstaráva zhotoviteľ a znáša aj prípadné 

poplatky.  

d) Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady obstaranie, dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko, ako 

aj stráženie staveniska, vrátane ostatných zariadení staveniska.  

e) Zhotoviteľ si zabezpečí možnosť napojenia na odber elektrickej energie a úžitkovej vody.  Náklady 

na úhradu spotrebovaných energií hradí zhotoviteľ a sú súčasťou zmluvnej ceny podľa čl. V tejto 

Zmluvy. 

f) Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

g) Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu platné počas realizácie projektu 

do 10 dní od podpisu Zmluvy. Výška poistenia je minimálne v hodnote ceny projektu s DPH podľa 

čl. V. bodu 5.1 Zmluvy. 

h) Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z 

povahy vykonávanej práce.  

i) Zhotoviteľ bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o prácach 

a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať podstatné udalosti, ktoré 

sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený u Stavbyvedúceho Zhotoviteľa na stavbe. Do 

stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť zápisy zástupca Objednávateľa – Technický dozor a 
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Autorský dozor. Cestou stavebného denníka nie je možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia 

diela. 

j) Zmluvné strany považujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto dôvodu 

vzniká Zhotoviteľovi povinnosť predkladať stavebný denník Objednávateľovi a taktiež vzniká 

Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do stavebného denníka na zápisy 

Zhotoviteľa. 

k) Zhotoviteľ je povinný predložiť Technickému dozoru a Autorskému dozoru na schválenie vzorky 

materiálov, výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne 

špecifikované v technickej správe a projektovej dokumentácii ako aj na požiadanie Technického 

dozoru a Autorského dozoru nimi vyžiadané vzorky materiálov, výrobkov a vybavenia.  

l) Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých 

tretím osobám a na veciach  pri realizácii prác, ktoré vykonáva Zhotoviteľ, bez ohľadu na to či tieto 

boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo jeho dodávateľmi. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela 

odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v 

plnej výške. Náhradu škody je Objednávateľ oprávnený jednostranne si odpočítať z čiastky 

fakturovanej Zhotoviteľom. 

m) Zhotoviteľ je povinný vyzvať technický dozor Objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom 

postupe budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva mu musí byť doručená písomne 

najmenej 3 pracovné dni vopred. Výzva sa môže uskutočniť zápisom v stavebnom denníku, pokiaľ 

taký zápis technický dozor Objednávateľa potvrdí svojim podpisom. 

n) Ak sa technický dozor Objednávateľa na preverenie prác v určenej lehote nedostaví, hoci bol na to 

riadne vyzvaný, je Objednávateľ povinný uhrádzať náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ také 

odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, znáša 

náklady dodatočného odkrytia Zhotoviteľ. 

o) Zhotoviteľ je povinný prizvať technický dozor Objednávateľa na kontrolu najmä týchto prác: 

 k vytyčovaniu stavby, 

 na prevzatie výkopových prác, 

 na kontrolu zakladania, 

 na preverenie jednotlivých vrstiev konštrukcií, podľa vrstiev predpísaných projektom a 

vysloviť súhlas pre realizáciu ďalšej vrstvy. 

p) Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred Objednávateľa, resp. technický 

dozor Objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 8.2 písm. kk) tohto čl. o vykonaných 

skúškach vedie Zhotoviteľ záznam v stavebnom denníku. 

q) Technický dozor Objednávateľa môže na základe vlastného uváženia v priebehu plnenia zmluvy 

požiadať Zhotoviteľa o predloženie atestu a certifikátu konkrétneho výrobku pred resp. počas jeho 

zabudovania. 

r) Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich pracovníkov na preverovaní svojich prác a dodávok, ktoré 

vykonáva technický dozor Objednávateľa alebo iný zodpovedný zástupca Objednávateľa a bez 

meškania vykoná opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov a odchýlok od projektu. 

s) Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela na vlastné náklady zabezpečovať kontrolné skúšky 

použitých materiálov ako aj stavebných častí Diela podľa STN. Materiály a stavebné časti, ktoré 

nevyhoveli kvalitatívnym skúškam Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady. Preberacie 

skúšky budú vykonávané v 100%-nom rozsahu zhotovovaného Diela. 

t) Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne podľa 

jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, bez ohľadu 

na to či sú v tejto Zmluve uvedené alebo nie sú. 

u) Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva 

potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne 

vybavený vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

v) Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za ich 

ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných 

materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na 

vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade 

so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa. 
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w) V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa, 

je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady 

pôvodcovi škôd. 

x) Výzvy Zhotoviteľa na spolupôsobenie Objednávateľa pri realizácii diela bude Zhotoviteľ 

uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 (dvoch) 

pracovných dní. 

y) Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri 

vykonávaní diela len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi Objednávateľovi.  

z) Ak je možné, Zhotoviteľ po vzájomnej písomnej dohode s Objednávateľom začne, prípadne ukončí 

realizáciu  diela predčasne. 

aa) Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy 

vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ 

použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencii 

stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna 

bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri 

užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. 

bb) Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s 

predpismi BOZP. V prípade zistenia nedostatku je Objednávateľ oprávnený požadovať zmluvnú 

pokutu a jej  odpočet vo faktúre – daňovom doklade za obdobie, v ktorom bol zistený nedostatok, 

50,- € za každého pracovníka a každý nedostatok. 

cc) Technický dozor Objednávateľa má právo kedykoľvek v pracovnej dobe vyzvať pracovníkov 

Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo inej omamnej látky; v prípade 

pozitívneho výsledku resp. odmietnutia, má právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na 

pracovisko dotknutému pracovníkovi Zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si 

u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každý pozitívny výsledok skúšky, 

resp. odmietnutia podrobiť sa skúške.  V prípade, že pracovníci Zhotoviteľa počas, resp. po 

pracovnej dobe na stavenisku nedodržiavajú hygienické návyky a hrubo porušujú pravidlá 

medziľudského správania sa, je Objednávateľ v prípade zistenia takéhoto stavu oprávnený 

požadovať u Zhotoviteľa jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 300,- € za každé zistenie.  

dd) Technický dozor Objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom Zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, 

ak zodpovedný Stavbyvedúci Zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 

uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v 

požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

ee) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou 

značkou, tak, aby mal Objednávateľ prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci staveniska. 

Firemným štítkom neoznačeného pracovníka má zástupca objednávateľa právo vykázať zo stavby. 

ff) Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na kontrolných dňoch zvolávaných Objednávateľom, s 

účasťou Stavbyvedúceho a ostatných zástupcov Objednávateľa a Zhotoviteľa s tým, že ich presný 

termín mu bude písomne oznámený minimálne 5 pracovných dní vopred. 

gg) Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať Objednávateľa na prevzatie diela, a to minimálne 10 

pracovných dní vopred. 

hh) Zhotoviteľ odovzdá dokončené dielo v zmysle projektovej dokumentácie a spíše s 

 Objednávateľom preberací protokol o odovzdaní a prevzatí diela. 

ii) Po skončení prác na stavbe je Zhotoviteľ povinný Stavenisko vypratať, vyčistiť, upraviť ho na 

vlastné náklady do stavu podľa pokynov Objednávateľa a to v lehote najneskôr do 10 dní od 

podpísania preberacieho protokolu resp. do 10 dní odo dňa odstúpenia od Zmluvy. Ak Zhotoviteľ 

túto povinnosť nesplní ani v dodatočnej lehote určenej Objednávateľom, Objednávateľ má právo 

nechať Stavenisko vypratať prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa, a na zmluvnú 

pokutu vo výške 500,- € a to za každý aj začatý deň omeškania. 

jj) Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve pripadne na 

sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť 

na predchádzajúci pracovný deň. 

kk) Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto 

skúškach podmieňujú prevzatie diela. 

ll) Dielo bude Zhotoviteľom odovzdané a Objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom 

protokole 



 

 

  Strana 7 z 11 

 

- v zápise o odovzdaní a prevzatí diela budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v 

spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky 

musia byť uvedené v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 

odstránenia. 

mm) Prevzatím predmetu zmluvy prechádza vlastnícke právo a nebezpečenstvo škody na 

Objednávateľa. 

nn) Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi najneskôr v čase doručenia výzvy Zhotoviteľa k odovzdaniu 

a prevzatiu diela podľa čl. VIII. bod 8.2 písm. hh) nasledovné doklady nevyhnutné ku 

kolaudačnému konaniu a užívaniu stavby minimálne v dvoch vyhotoveniach a to najmä: 

 Certifikáty preukázania zhody stavebných výrobkov (zákon č. 90/1998 Z.z. o stavebných 

výrobkoch v znení zákona č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 

posudzovaní zhody). 

 Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu ďalších prác zakrytých. 

 Osvedčenia o akosti použitých materiálov a konštrukcii. 

 Doklad o zneškodnení prípadne zhodnotení odpadov, ktoré vznikli pri realizácii stavby 

(doklad o prevzatí odpadu a fotokópie záznamov o prevádzke vozidiel ktorými bol odpad 

vyvážaný). 

 Stavebné denníky (montážne denníky). 

 Správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok. 

 Záručné listy (kópie), návody na používanie všetkých dodaných zariadení v slovenskom 

jazyku a doklady o zaškolení obsluhy. 

8.3 Ak Zhotoviteľ nesplní termíny podľa bodu 6.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 1000 EUR za každý  aj začatý deň omeškania. 

8.4 Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúry v lehote splatnosti, uvedenej v čl. V bod 5.8 a bod 5.9 

tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z dlhovanej čiastky za 

každý deň omeškania. 

8.5 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie poruchy podľa čl. IX. bodu 9.1.tejto 

Zmluvy má Objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty výške 500 EUR za každú hodinu 

omeškania. 

8.6 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v termíne stanovenom podľa čl. IX bodu 9.1, zaplatí zmluvnú pokutu vo 

výške 500,- EUR za každý začatý kalendárny deň omeškania. 

8.7 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR za každý kalendárny deň, ak mešká s 

odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela. 

8.8 Lehota splatnosti faktúr, ktorými sa uplatňujú zmluvné pokuty je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

8.9 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla porušením 

zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

8.10 Ak Zhotoviteľ poruší všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa ochrany archeologických 

pamiatok alebo ochrany prírody a krajiny, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy. 

8.11 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne písomne 

oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

 

Článok IX. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU 

 

9.1 Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia diela bez vád a nedorobkov a trvá 5 (slovom: päť) rokov. 

Výnimkou sú časti diela, kde dodávatelia/zhotovitelia týchto častí poskytujú kratšiu záručnú dobu. V 

takýchto prípadoch platia záručné doby poskytnuté Dodávateľmi/Zhotoviteľmi týchto častí, najmenej 

však 24 mesiacov. Záruka na všetky prvky a technologické zariadenia sa poskytuje len za podmienky, 

že Objednávateľ si splní povinnosti vyplývajúce zo záručných listov, návodov na použitie, návodov na 

údržbu a servis a/alebo z príslušných technických špecifikácií. 
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Zhotoviteľ sa zaväzuje poruchy jednotlivých častí odstrániť bezodkladne, v technicky najkratšom 

možnom čase. Záväzný čas odstránenia poruchy bude medzi zmluvnými stranami dohodnutý písomne 

po podrobnom posúdení poruchy s prihliadnutím na charakter poruchy a ďalšie relevantné skutočnosti, 

ktoré majú vplyv na technickú uskutočniteľnosť odstránenia poruchy.  

9.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať 

a Zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

9.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa podľa čl. I. tejto Zmluvy. 

9.4 Ak Zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, Objednávateľ má právo zabezpečiť ich odstránenie 

na náklady Zhotoviteľa. 

9.5 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch stanovených projektovou 

dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

9.6 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu. 

9.7 Havarijné stavy t.j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré nesie zodpovednosť 

Zhotoviteľ, je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení. 

 

 

Článok X. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi v dôsledku porušenia jeho 

povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy, neobmedzene do výšky vzniknutej škody. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, potrebné na 

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.  

10.3 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za škodu 

spôsobenú druhej strane. 

10.4 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 10.3 tohto 

čl., zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 

zodpovednosť. 

10.5 Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je Zhotoviteľ povinný sa o 

ne starať, Zhotoviteľ odstráni škodu na vlastné náklady, aby vykonané práce a materiály  boli vedené 

do pôvodného stavu. 

10.6 Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom Zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich poškodením 

v dôsledku odobratia alebo skladovania zeminy alebo iných predmetov, príp. svojvoľným uzavretím 

ciest alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu Zhotoviteľ. 

10.7 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich pracovných 

postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú 

tými, ktorých použil na realizáciu diela. 

 

 

 

Článok XI. 

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 

 

11.1 Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú uvedené v liste, 

podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie odosiela e-mailom, ktorý bude 
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bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky oznámenia budú zasielané doporučeným listom 

s doručenkou, resp. doručené iným preukazným spôsobom, na adresy uvedené v č. I tejto Zmluvy.  

11.2 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy navzájom 

o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 Obchodného 

zákonníka. 

11.3 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie sa 

Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími rokovaniami a dohodami. 

V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa 

Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory 

vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a 

vecne príslušnom súde Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

11.4 Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje prekážka, 

ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne 

predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej 

že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené 

iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť Zmluvnej strany 

nevylučuje prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola Zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej 

povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov. 

11.5 Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné realizovať v súlade s §18 ZVO. Akékoľvek zmeny 

alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku(ov) k Zmluve, 

podpísanými oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, inak je zmena či doplnenie Zmluvy neplatné. 

 

11.6 Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému zverejneniu. Zhotoviteľ berie na 

vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich 

z tejto zmluvy a svojim podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom 

rozsahu. 

 

Článok XII. 

TRVANIE ZMLUVY A UKONČENIE ZMLUVNÉHO VZŤAHU  
 

12.1 Riadne ukončenie zmluvného vzťahu zo Zmluvy nastane splnením záväzkov Zmluvných strán. 

12.2 Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou Zmluvných 

strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek spôsobu skončenia 

zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, Objednávateľ vysporiada pohľadávky 

Zhotoviteľa podľa bodu 12.8 tohto článku Zmluvy. 

 

12.3 Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného porušenia Zmluvy. 

12.4 Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje aj: 

a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu Zmluvy 

súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán; 

b) zastavenie realizácie predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa, pričom toto zastavenie 

realizácie predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na strane Objednávateľa; 

c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa alebo Objednávateľa, resp. 

zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku, alebo vstup Zhotoviteľa do likvidácie;  

d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených v čl. V., bod 5.10 

Zmluvy; 

e) opakované dodanie predmetu Zmluvy alebo jeho časti od Zhotoviteľa s vadami (vady v množstve, 

v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných 

k užívaniu) a s právnymi vadami, 

f) dodanie predmetu Zmluvy v omeškaní v zmysle čl. VI bodu 6.1 Zmluvy, 
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g) neuzavretie poistenia zodpovednosti za škodu podľa čl. VIII bodu 8.2. písm. g) Zmluvy 

h)  opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak nastali okolnosti podľa §19 ZVO. 

12.5 V prípade podstatného porušenia Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť bez 

zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade nepodstatného porušenia 

zmluvy je Zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť 

ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia 

Zmluvy je Zmluvná strana oprávnená postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto 

prípade sa takéto porušenie Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy. 

12.6 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej 

Zmluvnej strane. 

12.7 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich 

z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tých častí predmetu Zmluvy, 

ktoré boli do odstúpenia zrealizované. 

12.8 Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy: 

a) časť dodaného a zhotoveného predmetu Zmluvy a uhradená Objednávateľom zostáva vlastníctvom 

Objednávateľa, 

b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Zhotoviteľovi cenu tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli 

dodané, zhotovené, resp. poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti 

odstúpenia od Zmluvy,  

c) Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti odstúpenia od 

Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia Čl. V. tejto Zmluvy. 

 

 

Článok XIII. 

KONTROLA 

13.1.  Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním predmetu 

 zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o poskytnutí NFP 

 vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými osobami, ktorými sú: 

 a. Príslušné ministerstvo zastúpené svojou agentúrou, 

 b. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi 

 poverené osoby, 

 c. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

 d. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 

 e. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR 

 a ES a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

13.2   Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe požiadavky Objednávateľa v súlade s požiadavkami príslušných 

 riadiacich a kontrolných orgánov predloží Objednávateľovi akýkoľvek doklad súvisiaci s predmetom 

 tejto zmluvy a poskytne akúkoľvek súčinnosť pre dosiahnutie účelu tejto zmluvy. 

 

 

 

Článok XIV. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

14.1  Na vzťahy medzi Zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne neupravené sa 

 primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich všeobecne záväzných 

 právnych predpisov SR a ES. 

14.2 Zmluva so Zhotoviteľom je platná podpisom oboma zmluvnými stranami. Účinnosť nadobudne deň 

 nasledujúci po dni jej zverejnenia na webovom sídle verejného obstarávateľa. 
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14.3  Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy 

a) Príloha č. 1 – Technická a cenová špecifikácia predmetu Zmluvy  (výkaz výmer) 

b) Príloha č. 2 – Projektová dokumentácia 

 

14.4  Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z toho dva obdrží Objednávateľ a dva  Zhotoviteľ.  

14.5 V prípade V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo 

 neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. 

 Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť neplatné alebo 

 neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie zodpovedá 

 pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do uzavretia takého dodatku 

 platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky. 

14.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu a 

 právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité 

 a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na znak slobodného 

 a vážneho súhlasu ju podpísali. 

 

 

 

 

V ......................., dňa  ..................                                         V ......................, dňa  ..................... 

 

 

 

 

 

 

 

....................................................             ......................................................... 

             Objednávateľ                                                                    Zhotoviteľ 


