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ZMLUVA O DIELO 

„Projektová dokumentácia pre stavbu Základná škola Hamuliakovo“ 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona číslo 513/1991 Z. z. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

zmien a ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov medzi zmluvnými stranami : 

 

O b j e d n á v a t e ľ : 

 

Obec Hamuliakovo 

so sídlom obec. úradu: Dunajská 127/18, 900 43 Hamuliakovo, SR 

IČO: 00 304 751 

bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. 

IBAN: SK29 5600 0000 0018 0927 8001 

zastúpený: Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka  

kontakt:  mobil: 0918/787833 

 email: info@obechamuliakovo.sk 

 

Ďalej len „Objednávateľ“  

 

 

 

Z h o t o v i t e ľ:  

 

Ďalej len „Zhotoviteľ“ 

 

 

ktorí súhlasne prehlasujú a svojimi podpismi potvrdzujú, že sú oprávnení a k právnym úkonom spôsobilí 

a uzatvárajú túto zmluvu o dielo s nasledovným obsahom:  

 

 

Preambula 

 

1.1. Objednávateľ má v záujem realizovať stavebnú činnosť: Základná škola Hamuliakovo  (ďalej len 

„Projekt“). 

1.2. Účelom, za ktorým sa táto Zmluva uzatvára je záujem Objednávateľa zabezpečiť komplexnú 

projektovú prípravu pre realizáciu Projektu.  

1.3. Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len „Zmluva“) na základe verejného 

obstarávania, ktoré bolo realizované Objednávateľom v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych 

predpisov.  

1.4. Návrh Zhotoviteľa predložený vo verejnom obstarávaní bol na základe kritérií predmetného 

obstarávania vyhodnotený ako víťazný a Objednávateľ tento návrh prijal, a preto sa zmluvné 

strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení:  
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Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

Predmet Zmluvy 

 

1.1. Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom 

nižšie uvedený význam: 

„Autorský zákon“ znamená zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov. 

„Cena za Dielo“ znamená konečnú pevnú cenu, za vyhotovenie a dokončenie Diela vrátane 

vykonania inžinierskej činnosti, vrátane potrebných prieskumov, štúdií a skúšok a poskytnutie 

ostatných súvisiacich služieb a odstránenie akýchkoľvek vád Diela a poskytnutie ostatných plnení 

súvisiacich s vykonaním Diela na základe tejto Zmluvy v EUR bez DPH podľa Prílohy č. 2 Rozpočet 

Ceny diela. Cena diela podľa tejto zmluvy bude financovaná z vlastných prostriedkov 

Objednávateľa, z rozpočtu obce Hamuliakovo, rozpočtová kapitola 10.5.2 . Cena diela môže byť 

úplne alebo čiastočne refundovaná z európskych štruktúrnych fondov alebo obdobnej štátnej 

pomoci.  

„Dielo“ znamená každé a všetky plnenia podľa bodu 1.3. tejto Zmluvy v rozsahu a v súlade s 

Prílohou č. 1 Špecifikácia predmetu zákazky. Pokiaľ nie je uvedené inak, pojem Dielo zahŕňa 

každú a všetky časti Diela.  

„Lehota vykonania Diela“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.1. až 3.6. tejto 

Zmluvy. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Podklady“ znamenajú Špecifikáciu predmetu zákazky.  

„Pokyn“ znamená pokyn Objednávateľa alebo Objednávateľom poverenej osoby, ktorými je 

Zhotoviteľ pri vykonávaní Diela viazaný a je vo vzťahu k nim povinný postupovať v súlade s touto 

Zmluvou. 

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky 

a Európskej únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej 

správy, ktoré sú platné a účinné v čase odovzdania Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. 

Právne predpisy zahŕňajú aj Technické normy. Právne predpisy zahŕňajú aj všetky medzinárodné 

zmluvy, ktorými je Slovenská republika viazaná. 

„Preberací protokol“ znamená dokument potvrdzujúci prevzatie Diela, resp. jeho jednotlivých 

častí Objednávateľom. 

„Odborník“ znamená osobu menovanú ako odborník Zhotoviteľom a uvedenú v dokladoch 

Zhotoviteľ a predložených v rámci Súťaže, ktorá bude zodpovedať po technickej stránke za 

riadne a včasné plnenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom. Požadované autorizačné osvedčenie 

Odborníka je Autorizovaný architekt, vydané Slovenskou komorou architektov alebo  Autorizácia 

stupňa A1 Komplexné architektonické a inžinierske služby a súvisiace technické poradenstvo, 

vydané Slovenskou komorou stavebných inžinierov.  
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„Stavba“ znamená každý objekt alebo ucelený súbor objektov Projektu umiestnených 

v predmetnej lokalite a ktoré majú by zhotovené na základe realizačnej projektovej 

dokumentácie vypracovanej Zhotoviteľom na základe tejto Zmluvy.  

„Stavebný zákon“ znamená zákon č .  50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku 

v znení neskorších predpisov. 

„Subdodávateľ “ je hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel so Zhotoviteľ om písomnú 

odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti tejto Zmluvy.  

„Súťažné podklady“ znamenajú súť ažné podklady pre verejné obstarávanie. 

„Špecifikácia predmetu zákazky“ znamená Prílohu č . 1 tejto Zmluvy. Špecifikácia predmetu 

zákazky špecifikuje účel, rozsah a technické a iné kritériá a požiadavky na Dielo a ostatné 

plnenia tejto Zmluvy. 

„Technické normy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné technické normy (STN, EN) a ISO 

normy a tiež všetky normy uvedené v Špecifikácií predmetu zákazky, vzť ahujúce sa na 

akékoľvek práce na Diele, samotné Dielo ako aj ostatné normy uvedené v Špecifikácií 

predmetu zákazky alebo normy definované Právnymi predpismi. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 5.4. tejto Zmluvy. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu Diela podľ a bodu 6.3. tejto Zmluvy.  

Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo „Projektová dokumentácia pre stavbu Základná škola 

Hamuliakovo“ v znení všetkých jej príloh a doplnení. 

„Cena diela“ znamená sumu zodpovedajúcu súčtu spoločne všetkých Cien za Diela bez DPH 

uvedenú v bode 4.2. Zmluvy. 

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade 

označenia ako Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

1.2. Zhotoviteľ sa touto Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa v tejto zmluve ďalej 

špecifikované dielo. Dielo Zhotoviteľ vykoná vo vlastnom mene, s odbornou starostlivosťou, 

riadne a včas, na vlastnú zodpovednosť a nebezpečenstvo a na vlastné náklady, podľa Pokynov 

Objednávateľa a v rozsahu a za podmienok ustanovených v tejto Zmluve a Špecifikácii predmetu 

zákazky. Zhotoviteľ je povinný riadne vyhotovené a dokončené Dielo Objednávateľovi v 

príslušných Lehotách vykonania Diela odovzdať v súlade s postupmi a podmienkami pod a tejto 

Zmluvy. 

1.3. Predmet a rozsah diela: Záväzok Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy v rámci vykonávania Diela 

spočíva najmä, nie však výlučne v záväzku Zhotoviteľa v súlade s Prílohou č. 1 dodať, resp. 

zabezpečiť: 

1.3.1. Vstupné podklady pre projekčné práce a nevyhnutné konzultácie, 

Zapracovanie pripomienok a stanovísk úradov a účastníkov konania  

Projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie 

(ďalej len „Projektová dokumentácia 1“ alebo „Časť 1 Diela“).  

1.3.2. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre 

realizáciu stavby,  

Nevyhnutné konzultácie a zapracovanie pripomienok a stanovísk úradov a účastníkov 

konania 

(ďalej len „Projektová dokumentácia 2“ alebo „Časť 2 Diela“).  

Pre Projektovú dokumentáciu 1 a 2 vyhotovenú v súlade s touto Zmluvou a v súlade 

s Prílohou č. 1 ďalej len „Dielo“. 
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1.4. Vo vzťahu k Projektovej dokumentácii 2 podľa bodu 1.3.2 je Objednávateľ kedykoľvek oprávnený 

Zhotoviteľovi písomne oznámiť, že jednostranne odstupuje od plnenia tejto časti Zmluvy a túto 

časť Zmluvy nerealizovať. Plnenie Zmluvy vo vzťahu k Projektovej dokumentácii 2 podľa bodu 

1.3.2 začne po písomnej výzve Objednávateľa podľa bodu 3.2. Ustanovenie bodu 8.8. ostáva 

týmto nedotknuté.  

1.5. Súčasťou Diela je aj vykonávanie inžinierskej činnosti, ktorá je bližšie špecifikovaná v Prílohe č. 1 

Špecifikácia predmetu zákazky v rozsahu potrebnom na dosiahnutie účelu Zmluvy. 

1.6. Súčasťou Diela nie je zabezpečenie posúdenia vplyvov navrhovanej činnosti v rámci Stavieb 

Projektu na životné prostredie v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné 

prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

1.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť, poskytnúť mu 

východiskové podklady podľa požiadaviek a podkladov Zhotoviteľa.  

1.8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Podklady, ktoré mu Objednávateľ odovzdal pred uzavretím tejto 

Zmluvy, preskúmal a detailne sa oboznámil s týmito Podkladmi ako aj s požiadavkami 

Objednávateľa uvedenými v Súťažných podkladoch a miestom realizácie Projektu. V súvislosti s 

uvedeným Zhotoviteľ vyhlasuje, že neidentifikoval žiadne okolnosti majúce svoj priamy alebo 

nepriamy pôvod v Podkladoch alebo na mieste realizácie Projektu, ktoré by mohli ovplyvniť 

vykonanie Diela riadne a včas v súlade so Zmluvou. Ostatné podklady potrebné na účely plnenia 

podľa tejto Zmluvy nad rámec Podkladov je povinný zabezpečiť Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany 

nedohodnú inak. 

1.9. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje predmet Zmluvy, vypracovaný v súlade s touto Zmluvou a 

všeobecne záväznými predpismi od Zhotoviteľa prevziať za podmienky, že predmet Zmluvy je 

kompletný a nemá zjavné vady a podľa tejto Zmluvy zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

 

Článok II. 

Vykonávanie diela 

 

2.1.  Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Pri vykonávaní 

Diela je Zhotoviteľ povinný najmä: 

a)  samostatne koordinovať proces zhotovenia Diela; 

b)  postupovať v maximálnej možnej miere samostatne. V prípade že bude Zhotoviteľ od 

Objednávateľa požadovať rozhodnutie týkajúce sa zhotovenia Diela a poskytnutia služieb, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje požiadať Objednávateľa o Pokyn Objednávateľa v tejto otázke 

s návrhom riešenia a s vyhodnotením takéhoto návrhu z pohľadu ekonomického, 

prevádzkového, technického a časového dopadu a odporučiť Objednávateľovi preferované 

riešenie; 

c)  priebežne prerokovávať technické riešenie navrhované v jednotlivých častiach Diela s 

Objednávateľom, a to priebežne počas zhotovovania Diela na účely minimalizovania rizika 

nutnosti prepracovania Diela; 

d)  na vyžiadanie Objednávateľa poskytnúť v elektronickej alebo písomnej podobe časti 

spracovaného Diela. 

2.2.   Ak v priebehu spracovania Diela budú uzavreté dodatky k tejto Zmluve, ktoré majú vplyv na  

dodacie lehoty a cenu, dodatok musí obsahovať dohodu aj o týchto otázkach.   
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Článok III. 

Lehota vykonania diela  

Pripomienkovane a schvaľovanie dokumentácie, pokyny 

Preberanie Diela 

 

3.1. Zhotoviteľ začne práce na časti Diela - Projektová dokumentácia 1 podľa bodu 1.3.1 tak skoro, 

ako je to primerane možné ihneď po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy tak, aby príslušnú časť 

Diela vyhotovil, dokončil a predložil Objednávateľovi na schválenie a následne Objednávateľovi 

odovzdal v potrebnom počte rovnopisov v lehotách stanovených v harmonograme uvedenom v 

Prílohe č. 1. 

3.2. Zhotoviteľ začne práce na časti Diela - Projektová dokumentácia 2 podľa bodu 1.3.2 až na základe 

písomnej výzvy Objednávateľa do 14 kalendárnych dní od doručenia písomnej výzvy tak, aby 

príslušnú časť Diela vyhotovil, dokončil a predložil Objednávateľovi na schválenie a následne 

Objednávateľovi odovzdal v potrebnom počte rovnopisov v lehotách stanovených v 

harmonograme uvedenom v Prílohe č. 1. 

3.3. Zhotoviteľ bude mať nárok na predĺženie lehoty plnenia pokiaľ, a v takom rozsahu, v akom 

oneskorenie bude spôsobené niektorou z nasledovných okolnosti: 

a)  príčina, ktorá dáva Zhotoviteľovi nárok na predlženie lehoty plnenia podľa niektorého 

z bodov tejto Zmluvy; 

b)  omeškanie alebo obmedzenie na strane Objednávateľa, ktoré je priamou príčinou 

omeškania Zhotoviteľa, a ktoré nebolo odstránené v primeranej lehote na základe výzvy 

Zhotoviteľa na odstránenie takéhoto omeškania alebo obmedzenia; 

c)  dôvody Vyššej moci, ktoré sú priamou príčinou omeškania Zhotoviteľa; 

e)  rozhodnutie, nekonanie alebo konanie orgánu verejnej správy, ktoré bráni Zhotoviteľovi vo 

vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy alebo ktoré je predpokladom vykonávania Diela podľa 

tejto Zmluvy, ak vznik alebo trvanie prekážky nebol spôsobený konaním alebo opomenutím 

Zhotoviteľa hoc aj z nedbanlivosti. 

3.4. Najneskôr do troch (3) dní po tom, ako nastane alebo ako sa Zhotoviteľ dozvie, že nastala niektorá 

skutočnosť uvedená v bode 3.3. tejto Zmluvy, alebo akákoľvek iná skutočnosť, ktorá môže mať 

vplyv na plnenie Zmluvy podľa harmonogramu alebo v dohodnutých termínoch, je Zhotoviteľ 

povinný bezodkladne oznámi túto skutočnosť Objednávateľovi. Toto oznámenie bude obsahovať 

a)  popis prekážky a dôvody na predĺženie času plnenia, 

b)  predpokladanú dobu trvania prekážky, 

c)  povinnosti, ktoré nie je alebo nebude možné vykonať, 

d)  predpokladaný termín odovzdania dotknutej časti Diela. 

3.5. Termíny stanovené v tejto Zmluve sa posunú o dobu, po ktorú nemôže Zhotoviteľ plniť svoje 

povinnosti z dôvodov podľa bodu 3.3 tejto Zmluvy, avšak Zhotoviteľ je povinný vynaložiť všetko 

úsilie na odstránenie tejto prekážky a ihneď ako to bude možné, plynule pokračovať vo 

vykonávaní Diela tak, aby Dielo bolo dokončené v najkratšom možnom čase.  

3.6. V prípade, ak sa prekážky podľa bodu 3.3. vzťahujú len na časť Diela, posúvajú sa len termíny pre 

konkrétnu časť Diela.  

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela predložiť Objednávateľovi vždy najskôr návrh 

príslušnej časti Diela na pripomienkovanie, pričom sa budú aplikovať postupy ustanovené 

v Prílohe č. 1 Zmluvy, harmonogram.  
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3.8. Vypracovanú (i) projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a (ii) projektovú 

dokumentáciu pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby podá 

Objednávateľ sám spolu so žiadosťou o vydanie územného rozhodnutia resp. stavebného 

povolenia príslušnému stavebnému úradu. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi  poskytnúť 

bezodkladnú súčinnosť v danom konaní podľa potreby Objednávateľa. Ako žiadateľ a stavebník 

bude v tomto konaní a v tomto povolení vystupovať vždy Objednávateľ. 

3.9. Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo, resp. každá jeho časť, musí okrem vlastností výslovne 

dohodnutých v Zmluve spĺňať požiadavky v zmysle Právnych predpisov a Technických noriem, 

ktoré sa vzťahujú tak na vykonávanie Diela, ako aj na samotný predmet Diela, účinných v čase 

odovzdania jeho jednotlivých častí Objednávateľovi. Pred použitím iných noriem, je Zhotoviteľ 

povinný si v dostatočnom časovom predstihu vyžiadať predchádzajúci súhlas Objednávateľa.  

3.10. Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu 

k dokumentácií vypracovanej Zhotoviteľom nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa 

v akýchkoľvek dokumentoch nájdu chyby, opomenutia, nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo 

akékoľvek iné vady, alebo ak na základe stanovísk dotknutých orgánov a osôb alebo na základe 

vydaných povolení či rozhodnutí orgánov verejnej správy bude nutné Zhotoviteľom vypracované 

dokumenty prepracovať, tieto budú opravené a prepracované na náklady Zhotoviteľa, nehľadiac 

na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa.  

3.11. Objednávateľ je oprávnený Zhotoviteľovi vydávať pokyny, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje splniť a 

dodržať , pričom sa uplatňujú nasledovné podmienky: 

3.11.1. Zhotoviteľ je povinný plniť iba pokyny vydané poverenou osobou Objednávateľa, ktorú 

Objednávateľ oznámil Zhotoviteľovi. 

3.11.2. Pokyny Objednávateľa musia ma písomnú formu. Ak Objednávateľ vydá ústny Pokyn 

Objednávateľa, tento je vždy povinný písomne potvrdiť Zhotoviteľovi v lehote do dvoch 

(2) pracovných dní. 

3.11.3. Zhotoviteľ je vždy povinný konať v súlade s Pokynmi Objednávateľa a nie je oprávnený 

sa od týchto Pokynov Objednávateľa odchýliť, ibaže (i) obdrží predchádzajúci písomný 

súhlas Objednávateľa, (ii) je také odchýlenie nevyhnutné urobiť v prípade bezprostredne 

hroziacej ujmy a stavu núdze na ochranu záujmov Objednávateľa a získanie 

predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je možné rozumne vyžadovať 

alebo (iii) sú tieto Pokyny Objednávateľa v rozpore so Zmluvou. 

3.11.4. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne Objednávateľa písomne upozorniť na nevhodnosť 

Pokynov Objednávateľa na účely zabezpečenia splnenia účelu Zmluvy a riadnej realizácie 

Diela, ak Zhotoviteľ môže túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

Taktiež je povinný Objednávateľa písomne upozorniť, ak sú tieto Pokyny Objednávateľa 

v rozpore s Právnymi predpismi, inak bude zodpovedný za škodu spôsobenú splnením 

takéhoto Pokynu Objednávateľa. Objednávateľ do piatich (5) pracovných dní písomne 

oznámi Zhotoviteľovi, či na vydanom Pokyne trvá alebo nie. Pokiaľ Objednávateľ 

Zhotoviteľovi písomne oznámi, že na Pokyne trvá napriek písomnému oznámeniu 

Zhotoviteľa o nevhodnosti Pokynu, Zhotoviteľ bude povinný takýto Pokyn 

Objednávateľa splniť, nebude však zodpovedný za prípadnú škodu spôsobenú splnením 

takéhoto Pokynu Objednávateľa. Ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi vo vyššie 

uvedenej lehote, že trvá na svojom Pokyne, má sa za to, že Objednávateľ netrvá na 

splnení takéhoto Pokynu Objednávateľa a Zhotoviteľ tento Pokyn Objednávateľa 

nesplní. 
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3.11.5. Zhotoviteľ písomne alebo emailom upozorní Objednávateľa vždy, keď je 

pravdepodobné, že sa realizácia Diela omešká alebo preruší, ak nevhodný Pokyn 

Objednávateľa prekáža v riadnom vykonávaní Diela, alebo ak Pokyn Objednávateľa 

nebude vydaný v primeranom čase v zmysle Zmluvy. Toto upozornenie musí obsahovať 

podrobnosti o predmetnom Pokyne Objednávateľa, podrobnosti o tom, pre čo a dokedy 

by mal byť vydaný, a podrobnosti o povahe a rozsahu omeškania. 

3.11.6. Ak Zhotoviteľovi vznikne omeškanie, ako dôsledok toho, že Objednávateľ nevydal Pokyn 

Objednávateľa v čase dohodnutom v tejto Zmluve, alebo boli práce prerušené v 

dôsledku nevhodného Pokynu Objednávateľa, ktorý je špecifikovaný v upozornení s 

priloženými podrobnosťami, Zhotoviteľ bude ma nárok na predĺženie termínu plnenia 

oproti pôvodným termínom v dôsledku každého takého omeškania, (to neplatí, ak 

omeškanie bolo spôsobené chybou alebo omeškaním Zhotoviteľa), nebude mať však 

nárok na úhradu nákladov spojených s omeškaním alebo prerušením realizácie Diela. 

3.11.7. Pokiaľ si niektorá záležitosť počas vykonávania Diela vyžaduje vyjadrenie alebo 

stanovisko Objednávateľa, Zhotoviteľ môže požiadať o vydanie Pokynu Objednávateľa. 

Objednávateľ je povinný vydať Pokyn Objednávate a do piatich (5) pracovných dní odo 

dňa, kedy Zhotoviteľ o vydanie Pokynu požiadal.  

3.12 Dokončené Dielo, resp. dokončené jeho jednotlivé časti sa budú odovzdávať postupne podľa 

termínov uvedených v tejto Zmluve a Prílohe č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy, harmonogram. 

Každá časť Diela podľa bodu 1.3. Zmluvy a jej Prílohy č. 1 sa považuje za ucelenú časť plnenia a 

bude protokolárne odovzdaná Objednávateľovi samostatne postupom ustanoveným v týchto 

bodoch Zmluvy nasledovne: 

3.12.1. V prípade plnenia, ktorého výsledkom je vydanie rozhodnutia alebo povolenia, sú tieto 

časti Diela dokončené dňom právoplatnosti príslušného rozhodnutia resp. povolenia.  

3.12.2. Dielo, resp. jeho samostatné časti Zhotoviteľ odovzdá vždy v počte a sadách ako je 

uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky, Príloha č. 1. V prípade, že Objednávateľ bude 

požadovať dodanie vyššieho počtu výtlačkov kompletnej projektovej dokumentácie 

alebo jej častí, ako bolo určené v Prílohe 1, je Zhotoviteľ povinný ich na základe 

samostatnej objednávky dodať v požadovanom termíne. V prípade odovzdávania diela 

na elektronických nosičoch (USB nosiče), môže by na základe vzájomnej dohody, použitá 

aj iná forma odovzdania (napr. zdieľané úložisko). 

3.12.3. V prípade, že má odovzdávaná časť Diela pri preberaní zjavné vady, alebo doklady, ktoré 

majú by s ňou odovzdané, nie sú kompletné, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť jej 

prevzatie. O odmietnutí prevzatia príslušnej časti Diela s popisom vád, ktoré boli 

dôvodom na odmietnutie jej prevzatia, je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa 

pri prevzatí. 

3.12.4. V prípade, že Objednávateľ prevezme odovzdávanú časť Diela s vadami, budú vady 

popísané v Preberacom protokole s určením termínu na odstránenie vád.  

3.12.5.  Dielo v rámci I. a II. etapy (bod 1.3.1. a 1.3.2.) sa považuje za prevzaté Objednávateľom 

podpisom Preberacieho protokolu k poslednej časti príslušného Diela.  

3.13. Práva duševného vlastníctva 

3.13.1. Pokiaľ je súčasťou plnenia podľa Zmluvy výsledok tvorivej činnosti autora chránený ako 

predmet duševného vlastníctva v zmysle ustanovenia § 3 Autorského zákona, Zhotoviteľ 

odovzdaním Diela resp. jeho časti poskytuje Objednávateľovi, časovo a teritoriálne 

neobmedzenú licenciu na použitie akejkoľvek dokumentácie vytvorenej Zhotoviteľom 
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alebo ktorejkoľvek jej časti na účel vyplývajúci zo Zmluvy vrátane práva vyhotovovania 

rozmnoženín, verejného vystavovania a verejnej prezentácie, zmien, spracovania a 

prepracovania takejto dokumentácie. Objednávateľ je oprávnený modifikovať, 

prepracovať alebo zmeniť takúto dokumentáciu, s čím Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy 

vyjadruje svoj súhlas. Za účelom vylúčenia pochybností, vyššie uvedené oprávnenia 

zahŕňajú aj právo (bez ďalších obmedzení) použiť a upraviť dokumentáciu poskytnutú na 

základe tejto Zmluvy v editovateľnom formáte (napr. dwg.) pre účely realizácie Projektu 

aj v iných lokalitách a na iných Stavbách ako podľa tejto Zmluvy. Tým nie sú dotknuté 

práva priemyselného vlastníctva Zhotoviteľa a/alebo tretích osôb. Odmena za udelenie 

licencie je zahrnutá v príslušnej Cene za Dielo. 

3.13.2. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 72 Autorského zákona ďalej Objednávateľovi udeľuje 

výslovný predchádzajúci súhlas na udelenie súhlasu tretej osobe na použitie predmetnej 

dokumentácie v rozsahu udelenej licencie podľa bodu 3.13.1, ako aj na postúpenie 

licencie tretím osobám, najmä nie však výlučne príslušným orgánom verejnej správy. 

3.13.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že dodaním Diela nedochádza k porušovaniu ani ohrozovaniu 

žiadnych práv duševného vlastníctva tretích osôb vrátane práv priemyselného 

vlastníctva a iných obdobných práv. 

3.13.4. Zhotoviteľ odškodní a ochráni Objednávateľa pred akýmikoľvek prípadnými nárokmi 

tretích strán voči Objednávateľovi v súvislosti s inštaláciou a prevádzkou Diela.  

3.13.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí akékoľvek a všetky potrebné licencie i iné súhlasy 

od akýchkoľvek tretích osôb potrebné pre spracovanie Diela.  

3.13.6. Objednávateľ prevzatím Diela nepreberá žiadnu zodpovednosť za prípadne porušenie 

akýchkoľvek majetkových a/alebo autorských a priemyselných práv tretích osôb 

Zhotoviteľom v súvislosti s plnením tejto Zmluvy. 

3.13.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľa odškodniť pred každým nárokom tretej osoby 

z porušenia akéhokoľvek patentového práva, registrovaného návrhu, autorského práva, 

ochrannej známky, obchodného záväzku, obchodného tajomstva, alebo iných 

duševných a priemyselných práv súvisiacich s Dielom, ktorý vznikne z alebo v súvislosti 

s dokumentáciou Zhotoviteľa, výrobou alebo vyhotovením Diela alebo používaním Diela 

Objednávateľom. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za škodu, ktorá Objednávateľovi 

vznikne v súvislosti s porušením akýchkoľvek povinností Zhotoviteľa podľa tohto bodu 

3.13. Zmluvy. 

 

 

Článok IV. 

Cena 

 

4.1. Cena za plnenie predmetu Zmluvy je stanovená v súlade s ponukou predloženou Zhotoviteľom 

vo verejnom obstarávaní a detailne špecifikovaná v Prílohe č. 2. 

4.2. Celková maximálna Cena za vyhotovenie všetkých Diel podľa tejto Zmluvy je nasledovná: 

Cena bez DPH: ______,- EUR (slovom: ______ EUR) 

Členenie Zmluvnej ceny: 

a) Projektová dokumentácia 1: ______ EUR bez DPH; 

b) Projektová dokumentácia 2: ______ EUR bez DPH, 
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pričom na jednotlivé plnenia podľa tejto Zmluvy pripadajú čiastky ceny tak, ako sú uvedené 

podrobnejšie v Prílohe č. 2 Rozpočet Ceny diela. 

4.3. Cena za Dielo je cenou maximálnou. Objednávateľ je povinný uhradiť len cenu skutočne 

vykonaných prác na Diele. Objednávateľ si vyhradzuje právo na pomerné zníženie Ceny za Dielo 

v prípade a v rozsahu uvedenom v oznámení doručenom Zhotoviteľovi podľa bodu 8.8 tejto 

Zmluvy. Rovnako si Objednávateľ vyhradzuje právo na pomerné zníženie Ceny za Dielo o čiastku 

za Dielo spojené s konkrétnou Stavbou najmä v prípade, ak sa ktorákoľvek časť Diela nebude z 

akéhokoľvek dôvodu realizovať. Cena za Dielo zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne 

vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné 

plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy. Cena za Dielo pokrýva všetky zmluvné záväzky a 

všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne vyhotovenie a dokončenie Diela a všetky poplatky, 

ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto Zmluvy. 

4.4. Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi postupne podľa ukončenia jednotlivých etáp 

uvedených v bode 1.3. tejto Zmluvy po prevzatí príslušných Diel na základe jednotlivých 

Preberacích protokolov, pričom Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi nasledovné 

faktúry za Cenu za Dielo: 

a)  faktúru vo výške 90% podľa bodu 4.2. a) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi 

po podpise (zo strany Objednávateľa) Preberacieho protokolu na projektovú dokumentáciu 

pre územné rozhodnutie vo vzťahu ku všetkým stavebným objektom; 

b)  faktúru vo výške 10 % podľa bodu 4.2. a) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi 

po nadobudnutí právoplatnosti príslušného Rozhodnutia o umiestnení stavby vo vzťahu ku 

všetkým stavebným objektom. 

c)  faktúru vo výške 90%  podľa  bodu 4.2. b) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi 

po podpise (zo strany Objednávateľa) Preberacieho protokolu na projektovú dokumentáciu 

pre stavebné povolenie na úrovni dokumentácie pre realizáciu stavby vo vzťahu ku všetkým 

stavebným objektom. 

d)  faktúru vo výške 10 % podľa bodu 4.2. b) je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť Objednávateľovi 

po nadobudnutí právoplatnosti príslušných stavebných povolení na všetky stavebné 

objekty.  

4.5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že nedôjde k naplneniu podmienky pre vznik nároku 

Zhotoviteľa na zaplatenie zádržného vo výške 10% podľa bodu 4.4. písm. b) a/alebo d) 

preukázateľne z dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť Zhotoviteľ alebo Zhotoviteľ nemohol 

tieto dôvody ani pri vynaložení úsilia, ktoré sa od neho podľa tejto Zmluvy vyžaduje ovplyvniť 

platí, že Zhotoviteľ vystaví faktúru po písomnom potvrdení predmetných skutočností podľa tohto 

bodu Objednávateľom.  

4.6. Lehota splatnosti faktúr podľa bodu 4.4 je 30 dní odo dňa ich doručenia druhej zmluvnej strane, 

pričom za deň splnenia peňažného záväzku sa považuje deň odpísania dlžnej sumy z účtu dlžníka 

v prospech účtu veriteľa. Pokiaľ posledný deň lehoty splatnosti pripadne podľa slovenského 

kalendára na deň pracovného voľna, pokoja alebo sviatok, ako deň splnenia peňažného záväzku 

bude zmluvným partnerom za rovnako dohodnutých cenových a platobných podmienok 

akceptovaný nasledujúci prvý pracovný deň.  

4.7. Zhotoviteľ je povinný zasielať faktúry na adresu: Obec Hamuliakovo, so sídlom obecného úradu 

Dunajská ul. 127/18, 900 43 Hamuliakovo listinnou formou. 

4.8. Na každú faktúru sa budú vzťahovať nasledovné podmienky: 
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a)  každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie musí obsahovať minimálne 

nasledovné údaje: 

(i)  číslo faktúry; 

(ii)  identifikáciu Objednávateľa pod a Zmluvy; 

(iii)  identifikáciu Zhotoviteľa pod a Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste 

podnikania, identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej 

evidencii vrátane spisovej značky, ak je v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové 

identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

(iv)  označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma by platba zaplatená, vrátane konštantného 

a variabilného symbolu (ak je); 

(v)  deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 

(vi)  rozsah a druh plnenia; 

(vii)  údaje o základe dane, výške dane; 

(viii) čiastku bez DPH;  

(ix)  ak sa uplatňuje, tak aj výšku DPH a celkovú čiastku vrátane DPH (Zhotoviteľ vždy na 

faktúre uvedie podľa akého režimu v zmysle Právnych predpisov sa uplatňuje príslušná 

sadzba DPH); 

(x)  dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 

(xi)  číslo objednávky zaevidovanej v systéme Objednávateľa, ktoré Objednávateľ oznámi 

Zhotoviteľovi; 

(xii)  akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

b)  každá faktúra bude vystavené v mene EURO a uhradená v mene EURO bezhotovostným 

prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví Zmluvy; 

c)  ku každej faktúre bude priložená kópia Objednávateľom potvrdeného Preberacieho 

protokolu na Dielo alebo časť Diela, s vykonaním ktorého/ktorej sa spája nárok Zhotoviteľa 

na časť Zmluvnej ceny; 

d)  ku každej fakturovanej čiastke Zmluvnej ceny (ak tak ustanovujú Právne predpisy) bude 

pripočítaná a uplatnená aj DPH vždy v zmysle platných Právnych predpisov; 

4.9. Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené prílohy, alebo 

ak nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť 

Zhotoviteľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie 

lehoty splatnosti takejto faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 

nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej faktúry do sídla 

Objednávateľa. 

4.10. V prípade, že Objednávateľ bude požadovať dodanie vyššieho počtu výtlačkov kompletnej 

projektovej dokumentácie alebo jej častí, ako bolo určené v Prílohe 1, je Zhotoviteľ oprávnený 

účtovať len obvyklú cenu tlače resp. kopírovania a poštovného. 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za škodu 

 

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú jeho porušením 

povinnosti, a/alebo ktoré vzniknú Objednávateľovi a/alebo iným osobám z dôvodu užívania 

Diela. 
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5.2. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo Objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s 

podmienkami Zmluvy. 

5.3. Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany 

orgánov verejnej správy alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností 

súvisiacich s plnením Zmluvy, za ktoré nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

5.4. Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s 

poškodením alebo stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, 

v akom toto poškodenie, škoda alebo strata vyplýva z dôvodov vyhotovenia, dokončenia a/alebo 

užívania Diela a odstránenia akýchkoľvek vád Diela alebo jeho časti alebo ak sa dá pripísať 

akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. Zhotoviteľ 

nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik 

možno pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa považuje taká okolnosť, pri 

ktorej sú kumulatívne splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

a)  je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

b)  proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

c)  Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať, a zároveň 

d)  Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 

pričom môže ísť najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, 

prírodné katastrofy ako zemetrasenie, hurikán a podobné okolnosti (okolnosti podľa tohto bodu 

ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

5.5. Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je 

odôvodnené predpokladať, že jej bude brániť v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto 

Zmluvy, najmä tak okolnosť Vyššej moci alebo prekážku podľa bodu 3.3. tejto Zmluvy, ale aj 

podľa akéhokoľvek iného ustanovenia tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo existenciu 

bezodkladne písomne oznámi druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov 

spôsobených výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej 

súčinnosti tak, aby do najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky 

Vyššej moci. 

 

Článok VI. 

Záručná doba - zodpovednosť za vady 

 

6.1.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek z jeho častí, v čase ich 

odovzdania Objednávateľovi v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou 

až po tomto okamihu (skryté vady). 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po okamihu 

uvedenom v predchádzajúcom bode 6.1 tejto Zmluvy, ak táto vada vznikne v súvislosti 

s postupom Objednávateľa využívajúceho Dielo. 

6.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela počas záručnej doby. Záručná doba na Dielo je dva (2) roky 

odo dňa právoplatnosti príslušného rozhodnutia pre príslušnú Stavbu podľa 1.3.1. a 1.3.2 

Zmluvy. 

6.4. Záručná doba na Dielo alebo jeho častí začína plynúť odo dňa podpísania Preberacieho protokolu 

k príslušnému Dielu alebo jeho časti. Záručná doba na Dielo neplynie v čase, kedy Objednávateľ 

nemohol plnohodnotne alebo riadne užívať Dielo, resp. ktorúkoľvek jeho časť, pre vady, za ktoré 

zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade predčasného zrušenia alebo ukončenia Zmluvy začne záručná 
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doba na čas odovzdaného plnenia predmetu Zmluvy plynúť okamihom predčasného ukončenia 

tejto Zmluvy. 

6.5. V prípade, že Dielo nebolo vykonané v súlade so Zmluvou, a ak takéto porušenie bráni ďalšiemu 

užívaniu Diela, táto skutočnosť je považovaná za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom. 

Objednávateľ je oprávnený, na základe svojho rozhodnutia, požadovať od Zhotoviteľa 

prepracovanie Diela, alebo jeho príslušnej časti, na náklady Zhotoviteľa v primeranej lehote. Ak 

Zhotoviteľ neodstráni vady Diela, resp. jeho časti, ani v dodatočnej lehote písomne určenej 

Objednávateľom, alebo ak písomne oznámi Objednávateľovi pred jej uplynutím, že vady 

neodstráni, alebo ak sú vady neodstrániteľné, môže Objednávateľ: 

a)  odstúpiť od Zmluvy, 

b)  požadovať primeranú zľavu z Ceny za Dielo, alebo 

c)  odstrániť vady sám, alebo ich nechať odstrániť tretej osobe a požadovať od Zhotoviteľa 

náhradu nákladov takéhoto odstránenia vád v plnej výške. 

 Uplatnením vyššie uvedených nárokov Objednávateľa nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 

zmluvnú pokutu. 

6.6. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný vady Diela odstrániť, aj keď neuznáva, že je to 

vada alebo že za vadu zodpovedá. V sporných prípadoch znáša všetky náklady vynaložené na 

odstránenie vady Zhotoviteľ, a to až do dohody Zmluvných strán vo vzťahu k tomuto nároku, 

alebo do rozhodnutia o opodstatnenosti nároku z vád treťou nestrannou osobou, na ktorej sa 

Zmluvné strany dohodnú alebo do doby rozhodnutia príslušného súdu.  

 

 

Článok VII. 

Zmluvné pokuty 

 

7.1. V prípade, že nastane niektorá z nižšie uvedených okolností má Objednávateľ na základe faktúry 

nárok požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie a Zhotoviteľ je v prípade uplatnenia takého nároku 

zo strany Objednávateľa povinný Objednávateľovi zaplatiť nasledovné zmluvné pokuty (pre 

vylúčenie pochybností, pre každý prípad, kedy nastane akákoľvek z nižšie uvedených okolností, 

t. j. kedykoľvek aj opakovane): 

a)  V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním ktorejkoľvek časti Diela v termíne podľa 

tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z časti 

Zmluvnej ceny bez DPH za celú príslušnú etapu, v ktorej došlo k omeškaniu, a to za každý aj 

začatý deň omeškania; 

b) V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela podľa bodu 6.5 tejto Zmluvy má 

Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z časti Zmluvnej ceny 

bez DPH za celú príslušnú etapu, v ktorej došlo k omeškaniu, a to za každý aj začatý deň 

omeškania; 

c) V prípade, ak nastane ktorýkoľvek dôvod, ktorý dáva Objednávateľovi možnosť odstúpiť od 

tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 25% z ceny 

nezrealizovanej časti Diela; 

d) V prípade nesplnenia Pokynu Objednávateľa má Objednávateľ nárok na zaplatenie 

zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto eur) za každé nesplnenie Pokynu 

Objednávateľa.  
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7.2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúr má Zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku 

z omeškania vo výške 0,02 % z dlžnej sumy vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

7.3. Zaplatením zmluvnej pokuty na základe tejto Zmluvy nezaniká povinnosť splniť zabezpečený 

záväzok. Rovnako nezaniká ani nárok na náhradu škody príslušnej Zmluvnej strany, ktorá jej 

vznikne v súvislosti s porušením tejto Zmluvy v plnej výške. 

 

 

Článok VIII. 

Trvanie a ukončenie zmluvy 

 

8.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

v zmysle ustanovenia bodu 12.6 Zmluvy; ustanovenia osobitných predpisov tým nie sú dotknuté. 

8.2. Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania 

všetkých záväzkov Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému 

ukončeniu v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

8.3. Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj 

písomnou dohodou Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo 

Zmluvných strán. 

8.4. V prípade zániku Zmluvy dohodou zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. 

Dohoda o ukončení Zmluvy musí by písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky 

Zmluvných strán, ktoré vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou 

Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy dohodou.  

8.5.  V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. 

Obchodného zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 

druhej Zmluvnej strane (ktorá svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia 

Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

8.6. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia 

Zmluvy Zhotoviteľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom 

považuje najmä, nie však výlučne: 

a) Zhotoviteľ v rámci súťaže poskytol informácie alebo doklady, ktoré boli nepravdivé alebo 

pozmenené tak, že nezodpovedajú skutočnosti a mali vplyv na vyhodnotenie splnenia 

podmienok účasti alebo výber záujemcov;  

b) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote vykonania Diela o viac ako 30 

kalendárnych dní; 

c) ak dôjde k inému podstatnému porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom v rozsahu alebo intenzite 

takej, ako je uvedené v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka; 

d) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávate odstúpiť od 

Zmluvy. 

8.7. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy 

Objednávateľom. Na účely tejto zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľom 

považuje najmä, nie však výlučne: 

a) ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi akúkoľvek platbu podľa tejto Zmluvy ani do 

šesťdesiatich (60) dní odo d a jej splatnosti; 

b) ak dôjde k inému podstatnému porušeniu Zmluvy Objednávateľom v rozsahu alebo 

intenzite takej, ako je uvedené v ustanovení § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
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8.8. Objednávateľ je kedykoľvek oprávnený Zhotoviteľovi písomne oznámiť, že netrvá na ďalšom 

plnení ktorejkoľvek ešte nevykonanej časti Diela. V takom prípade, Zhotoviteľ vo vzťahu k 

dotknutej časti Diela nebude povinný takúto časť Diela dodať a Objednávateľ ju nebude povinný 

prevziať. V prípade, ak dôjde k doručeniu oznámenia Objednávateľa podľa tohto bodu, 

Zhotoviteľ bude mať nárok na zaplatenie čiastky Zmluvnej ceny prislúchajúcej len skutočne už 

vykonaným plneniam (dotknutej časti Diela), na ktorej sa Zmluvné strany dohodnú. Pokiaľ sa 

Zmluvné strany nedohodnú na výške nároku Zhotoviteľa na platbu, túto výšku určí súd. Pre 

vylúčenie pochybností vo vzťahu k časti ešte neposkytnutých plnení (časti Diela), o ktorých 

Objednávateľ Zhotoviteľovi oznámil, že na nich viac netrvá, Zhotoviteľovi zaniká nárok na zvyšnú 

čiastku Ceny diela. V prípade oznámenia Objednávateľa podľa tohto bodu Zhotoviteľ nebude 

mať nárok na náhradu škody (najmä ušlého zisku) vyvolanej oznámením Objednávateľa. 

 

 

Článok IX. 

Subdodávatelia 

 

9.1. Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich Subdodávateľov.   

9.2. Subdodávateľ  musí by schopný realizovať príslušnú časť predmetu zákazky v súlade s touto 

Zmluvou a musí spĺňať rovnaké podmienky odbornej spôsobilosti ako Zhotoviteľ. 

9.3. V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy 

Subdodávateľa, Zhotoviteľ za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby 

plnenie vykonával sám. 

9.4. Zhotoviteľ je povinný preukázateľným spôsobom oboznámiť Subdodávateľa s podmienkami 

tejto Zmluvy a zaviazať Subdodávateľa na dodržiavanie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ zodpovedá za splnenie všetkých povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy zo strany 

Subdodávateľa. 

9.5. Akékoľvek nároky Subdodávateľov na plnenie voči Zhotoviteľovi sú vždy nárokmi Subdodávateľa 

voči Zhotoviteľovi, Objednávateľ nie je povinný uspokojiť žiadne záväzky Zhotoviteľa voči 

Subdodávateľom.  

 

 

Článok X 

Garancia kapacity 

Komunikácia 

 

10.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má zabezpečené dostatočné personálne a technické kapacity na riadne 

a včasné plnenie zmluvných záväzkov. Ak dôjde k poklesu kapacity, ktorá môže ohroziť alebo 

obmedziť plnenie tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný okamžite vynaložiť všetko potrebné úsilie, 

smerujúce k odstráneniu tohto stavu a o týchto skutočnostiach bezodkladne informovať 

Objednávateľa. 

10.2. Ak pokles kapacity aj napriek prijatým opatreniam predstavuje ohrozenie alebo obmedzenie 

plnenia záväzkov, alebo ak je pokles kapacity spôsobený Zhotoviteľom, predstavuje to podstatné 

porušenie povinností a zakladá právo Objednávateľa od Zmluvy odstúpiť. 

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky oznámenia, požiadavky, žiadosti a akákoľvek iná 

komunikácia, ktorá má byť podľa tejto Zmluvy písomná sa bude doručovať doporučene poštou, 
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kuriérom alebo osobne, ak nie je v Zmluve výslovne dohodnutá aj iná možnosť doručovania 

(napr. email alebo telefonický kontakt). Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia písomnosti, 

ak nie je v Zmluve dohodnuté inak. V prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň 

doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát 

neprevezme písomnosť v úložnej dobe na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň 

úložnej doby na pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s oznámením pošty 

„adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ alebo s inou poznámkou podobného 

významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

10.4. Akákoľvek komunikácia podľa bodu 10.3. vyššie bude adresovaná a doručovaná na nižšie 

uvedené kontaktné údaje Zmluvných strán a iné kontaktné údaje resp. iným osobám, pokiaľ si 

ich Zmluvné strany písomne oznámia: 

 Komunikácia určená pre Objednávateľa: 

 Adresa:  ___________ 

 Email:  ___________  

 

 Komunikácia určená pre Zhotoviteľa: 

 Adresa:  ___________ 

 Email:  ___________  

  

 

Článok XI 

Mlčanlivosť 

 

11.1. Akýkoľvek dokument, listina, špecifikácia, plán, podklad, náčrt, údaj, dáta, poznatok alebo 

akákoľvek iná informácia, bez ohľadu na formu ich zachytenia, informácia či už hmotne 

zachytená alebo ústne poskytnutá, týkajúca sa predmetu Zmluvy, súvisiaca so Zmluvou, je na 

základe vôle Zmluvných strán považovaná obomi Zmluvnými stranami za dôvernú (ďalej len 

“Dôverné informácie”). Za Dôverné informácie nebudú považované informácie, ktoré sú 

verejne prístupné alebo známe v dobe ich použitia alebo sprístupnenia, ak ich verejná 

prístupnosť či známosť nenastala v dôsledku porušenia Právnymi predpismi uloženej 

povinnosti alebo povinnosti podľa Zmluvy. Povinné zverejnenie Zmluvy Objednávateľom alebo 

poskytnutie informácie v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 

neskorších predpisov nie je porušením povinnosti mlčanlivosti pod a tohto bodu. 

11.2. Záväzky podľa tohto článku Zmluvy sú časovo neobmedzené a pretrvajú aj v prípade ukončenia 

Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

 

 

XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1.  Zmena tejto Zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

12.2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek (pohľadávky) práva vyplývajúce z tejto Zmluvy 

na tretiu osobu alebo sa dohodnúť s treťou osobou na prevzatí jeho záväzkov (povinností) 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.  
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12.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať Právne predpisy a zabezpečiť dodržiavanie Právnych 

predpisov tretími osobami a Subdodávateľmi, ktorí sa podieľajú na plnení Zmluvy, zdržať sa 

akéhokoľvek konania, ktoré je v rozpore s Právnymi predpismi, alebo ktoré je spôsobilé 

ohroziť alebo porušiť záujmy Objednávateľa a zabrániť takémuto konaniu.  

12.4. Zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z toho dve vyhotovenia dostane 

objednávateľ a jedno vyhotovenie patrí zhotoviteľovi.  

12.5. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto 

zmluvy neplatným alebo neúčinným, alebo sa neskôr stane neplatným alebo neúčinným 

najmä, ale nielen z dôvodu rozporu s Právnymi predpismi táto neplatnosť či neúčinnosť sa 

nedotýka ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že také neplatné 

alebo neúčinné ustanovenie bude nahradené na základe písomnej dohody nahradené 

ustanovením platným, primerane zodpovedajúcim právnemu významu pôvodného 

ustanovenia a zmyslu a účelu tejto Zmluvy, ktoré bude v súlade s Právnymi predpismi. 

12.6. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po jej zverejnení podľa § 47a Občianskeho zákonníka.  

12.7. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu podľa zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov a s jej zverejnením týmto vyjadrujú 

súhlas. Objednávateľ sa zaväzuje Zmluvu zverejniť na svojom webovom sídle do 14 dní odo 

dňa jej podpísania oboma zmluvnými stranami. 

12.8. Zhotoviteľ (fyzická osoba) týmto udeľuje Objednávateľovi súhlas so spracúvaním osobných 

údajov v rozsahu údajov vedených v tejto zmluve pre potreby vedenia agendy súvisiacej 

s evidenciou zmlúv, hospodárením s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj pre účely 

zverejňovania zmluvy v znení jej prípadných budúcich dodatkov z dôvodu jej účinnosti podľa 

§ 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Súhlas sa Objednávateľovi udeľuje počas 

trvania platnosti a účinnosti Zmluvy. 

12.9. Na úpravu právnych vzťahov vyslovene touto zmluvou neupravených sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia zákona č. 513/1990 Zb. Obchodný zákonník.  

12.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, súhlasia s ňou, rozumejú všetkým jej 

ustanoveniam, neuzatvárajú ju v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a svojim 

vlastnoručným podpisom nižšie prejavujú svoju slobodnú a vážnu vôľu spravovať sa jej 

ustanoveniami. 

12.11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú jej prílohy, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať. 

V prípade rozporu medzi ustanoveniami tejto Zmluvy a prílohami majú prednosť ustanovenia 

tejto Zmluvy:  

Príloha č. 1 Špecifikácia predmetu zmluvy 

Príloha č. 2 Rozpočet ceny diela 

 

V Hamuliakove, dňa ___________2022  V Hamuliakove, dňa __________2022 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ:   
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_________________________   _________________________ 

Obec Hamuliakovo     ..............................  

Ing. Ludmila Goldbergerová, starostka  .......................... , ...................... 

 


