Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Registrácia
Bankové spojenie
Číslo účtu IBAN
SWIFT
Konajúci
Meno a priezvisko

:
:
:
:
:
:
:
:
:

T+T, a.s.
Andreja Kmeťa 18, 010 01 Žilina
36 400 491
2020106429
SK2020106429
OR OS Žilina, Oddiel: Sa, Vložka č. 10312/L
UniCredit Bank Czech&Slovakia, a.s.
SK36 1111 0000 0066 2049 4002
UNCRSKBX

:

Ing. Miloslav Sokolovský, predseda predstavenstva, a
Ing. Miloš Ďurajka, člen predstavenstva

(ďalej len ako “objednávateľ”)
a
Obchodné meno
Sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH
Registrácia
Bankové spojenie
Číslo účtu IBAN
SWIFT
Konajúci
Meno a priezvisko
Funkcia

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

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

(ďalej len ako „zhotoviteľ“)
(objednávateľ a/alebo zhotoviteľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“ alebo jednotlivo ako
„zmluvná strana“).
Článok II.
Účel zmluvy
1/14

1. Objednávateľ je stavebníkom stavby s označením: „Optická separačná linka“ (ďalej
len „Stavba“), ktorá bude realizovaná na základe projektovej dokumentácie
vypracovanej spoločnosťou STAVOPORT, s.r.o., IČO: 46 171 428, so sídlom: I.
Olbrachta 900/6, Trenčín 911 01, (ďalej len „Projektová dokumentácia“) a v zmysle
právoplatného stavebného povolenia vydaného stavebným úradom obec Dolný Hričov,
dňa 11.05.2018, č.: SU 133/2018
2. Súčasťou Stavby je stavebný objekt označený a špecifikovaný v Projektovej
dokumentácii ako: „SO 02-1 Hala“ (ďalej len „Hala“).
3. Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou, ktorá je v rámci svojej obchodnej činnosti
odborne spôsobilá na vykonávanie činností potrebných na realizáciu diela podľa tejto
zmluvy.
4. Zhotoviteľ preukazuje vlastnú odbornú spôsobilosť ako aj odbornú spôsobilosť svojich
zamestnancov alebo zmluvných partnerov prostredníctvom fotokópie dokladov
o odbornej spôsobilosti vrátane fotokópie živnostenského listu a osvedčení
oprávňujúcich zhotoviteľa k výkonu špeciálnych odborných činností pri realizácii diela.
Doklady odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi pri podpise zmluvy.
5. Z dôvodu zabezpečenia dodávky materiálu a vykonávania prác a činností potrebných
na realizáciu diela podľa tejto zmluvy uzatvára objednávateľ so zhotoviteľom túto
zmluvu o dielo, ktorej predmet upravujú ďalšie ustanovenia tejto zmluvy.
Článok III.
Predmet zmluvy a miesto plnenia
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo
spočívajúce v dodávke materiálu a vykonaní prác a činností potrebných na vybudovanie
Haly, ktorá bude zastrešovať výrobnú linku a jej nutné priestory a rozvody, rovnako ako
aj pracovníkov. Bližšia špecifikácia materiálu, jednotlivých činností a prác, ktoré sú
potrebné na vybudovanie Haly, a teda vymedzenie obsahu a rozsahu diela je obsahom
Projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“).
2. Dodávateľ svojim podpisom na tejto zmluve potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu
oboznámil s Projektovou dokumentáciou.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu podľa pokynov objednávateľa, podľa
špecifikácie uvedenej v projektovej dokumentácii a cenovej špecifikácie, ktorá tvorí
Prílohu č. ...... tejto zmluvy, a dodať všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa
realizácie Diela a jeho kvality, predovšetkým doklady potrebné k riadnemu priebehu
kolaudačného konania a vydaniu kolaudačného rozhodnutia prípadne iného
rozhodnutia, ktorého vydanie je potrebné pre riadne užívanie Diela.
4. Podkladom pre zhotovenie Diela je:
a) Projektová dokumentácia
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b) Ocenený výkaz výmer zhotoviteľa zo dňa .................... (ďalej len
„Rozpočet“), ako Príloha č.1 tejto zmluvy
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri
dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektom stavby
a v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi predpismi
a nariadeniami, ako aj požiarnymi a bezpečnostnými predpismi.
6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú
cenu vo výške, spôsobom, v lehote a za podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy.
7. V prípade, že z akéhokoľvek dôvodu dôjde počas doby platnosti tejto zmluvy
k akejkoľvek zmene Projektovej dokumentácie, ktoré menia Dielo a/alebo spôsob jeho
vykonania, je objednávateľ povinný o týchto zmenách zhotoviteľa bezodkladne
písomne informovať. Až do splnenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný a oprávnený
vykonávať Dielo podľa Projektovej dokumentácie a prípadný rozpor medzi
vyhotovením Diela alebo jeho časti so zmenenou Projektovou dokumentáciou nemá
povahu vady Diela v zmysle tejto zmluvy. Prípadné požiadavky na zmeny Diela v
priebehu jeho vykonávania podliehajú súhlasu projektanta, vyjadreniam dotknutých
orgánov a organizácii, prípadne rozhodnutiam príslušného správneho orgánu, ak sa
takéto rozhodnutie podľa všeobecne záväzných právnych predpisov vyžaduje.
8. Ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene Projektovej dokumentácie v zmysle
predchádzajúceho bodu 7. tohto článku zmluvy a takáto zmena bude mať priamy vplyv
na cenu Diela dohodnutú podľa tejto zmluvy, predloží zhotoviteľ objednávateľovi novú
cenovú ponuku, v ktorej zohľadní takéto zmeny. V takomto prípade je Objednávateľ
súčasne oprávnený prerušiť vykonávanie Diela až do doby, kým nedôjde k dohode
zmluvných strán o zmene ceny Diela podľa tejto zmluvy. O dobu prerušenia
vykonávania Diela podľa tohto bodu zmluvy sa predlžuje termín zhotovenia Diela
podľa čl. IV. tejto zmluvy a Zhotoviteľ počas doby prerušenia vykonávania Diela nie je
v omeškaní s plnením svojich záväzkov podľa tejto zmluvy.
Článok IV.
Miesto a čas plnenia, práva a povinnosti zmluvných strán
1. Miestom vykonania Diela je pozemok, KN C parc.č. 1249/43, k.ú. Dolný Hričov tak,
ako to vyplýva z Projektovej dokumentácie.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje Dielo v nasledovných termínoch:
a) odovzdanie a prevzatie staveniska: do 14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy
b) začiatok realizácie Diela: prvý pracovný deň nasledujúci po dni odovzdania
a prevzatia staveniska podľa bodu a)
c) ukončenie realizácie Diela: do 6 mesiacov od nadobudnutia účinnosti zmluvy
d) odovzdanie Diela: do siedmych (7) dní odo dňa ukončenia realizácie Diela podľa
bodu c)
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3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu Diela,
a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluve.
Nedodržanie tejto povinnosti sa považuje za závažné porušenie zmluvy.
4. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo ešte pred dojednaným termínom a objednávateľ
je povinný takto riadne vykonané Dielo prevziať.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať' Dielo na svoje nebezpečenstvo a to riadne a včas.
Riadnym vykonaním Diela a riadnym splnením všetkých záväzkov zhotoviteľa
vyplývajúcich z tejto zmluvy sa rozumie riadne vykonanie Diela a jeho riadne
odovzdanie a prevzatie podľa tejto zmluvy. Podmienkou riadneho vykonania Diela je
aj úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými
normami a Projektovou dokumentáciou. Vykonanie týchto skúšok zabezpečí
zhotoviteľ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je osobou odborne spôsobilou na vykonanie Diela
v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, že má všetky povolenia
a oprávnenia na výkon činností, ktoré sú nevyhnutné na vykonanie Diela a že tieto
povolenia sú postačujúce na to, aby mohol Dielo riadne vykonať. Zhotoviteľ je povinný
dodržiavať všetky všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonanie
Diela. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je mu známe technické riešenie Diela a že disponuje
takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k vykonaniu Die1a potrebné.
6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa týkajúcimi sa vykonávania Diela, zápismi a
dohodami zmluvných strán, stavebného dozoru objednávateľa a rozhodnutiami
dotknutých orgánov štátnej správy.
7. Ak dohoda zmluvných strán uzatvorená v zmysle bodu 6. tohto článku má vplyv na
rozsah Diela alebo na termín vykonania Diela, musí byt' súčasťou tejto dohody aj spôsob
úpravy ceny. Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve.
8. Zhotoviteľ po dohode s objednávateľom vo forme dodatku k tejto zmluve vykoná
rozšírenie rozsahu Diela v prípade, ak vznikne potreba na takéto rozšírenie na základe
dodatočných požiadaviek objednávateľa, pričom výška ceny za Dielo bude určená
primárne dohodou zmluvných strán. V opačnom prípade sa primerane použije
ustanovenie článku V. bodu 4. tejto zmluvy.
9. Objednávateľ má právo požadovať zmeny Diela, ktoré môžu byt' podľa jeho názoru
nevyhnutné. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi potrebu takýchto
zmien Diela. Zhotoviteľ do piatich (5) pracovných dní od prevzatia písomného
oznámenia oznámi objednávateľovi prípadné dôsledky tejto zmeny na dohodnutú cenu
za Dielo a na dohodnuté termíny vykonania Diela. Objednávateľ je povinný vyjadriť sa
k oznámeniu o zmenách do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia písomného
oznámenia zhotoviteľa. Každá takáto zmena Diela musí byť upravená formou dodatku
k tejto zmluve. V prípade, že zmena Diela bude mat' za následok zmenu ceny za Dielo,
cena za Dielo sa upraví v súlade s článkom V. bodom 4. tejto zmluvy.
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10. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne vykonané Dielo prevezme a zaplatí zaň dohodnutú
Cenu. O prevzatí Diela sa spíše protokol o prevzatí Diela, podpísaný obidvoma
zmluvnými stranami.
11. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele. Nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza na objednávateľa odovzdaním a prevzatím vykonaného diela na základe
protokolu o prevzatí diela.
12. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať Dielo aj prostredníctvom tretích osôb. V takomto
prípade však zodpovedá objednávateľovi, ako keby Dielo vykonával sám.
13. Odovzdanie staveniska bude uskutočnené na základe písomného potvrdenia o
odovzdaní a prevzatí staveniska.
14. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby v období pracovného kľudu na
stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku tretích osôb. V prípade, že to bude
potrebné, zhotoviteľ zabezpečí vo svojom mene a na svoje náklady dočasné užívanie
verejných komunikácií. Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s
priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných komunikáciách zabezpečí a uhradí
zhotoviteľ. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť vytýčenie podzemných
vedení, ktoré môžu byt' pri vykonávaní Diela poškodené.
15. V prípade potreby je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť na stavenisku na svoje náklady
dodávku elektriny, vody a ďalších médií na stavenisku po dobu realizácie Diela, vrátane
zriadení prípojok a inštalácie meračov a rozvodov. Systém rozvodov a všetky použité
zariadenia musia byt' v súlade s príslušnými STN. Zhotoviteľ bude hradiť poplatky za
elektrinu, plyn, vodné, stočné a ďalšie zdroje a služby až do úplného vykonania Diela,
vrátane poplatkov za pripojenie. Zhotoviteľ zabezpečí plnenie podmienok správcov
dotknutých inžinierskych sietí, dotknutých orgánov a všetkých revíznych a
východiskových správ súvisiacich s vydaním kolaudačného rozhodnutia a povolenia na
užívanie stavby. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v súlade s predpismi o
pozemných komunikáciách umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti
s priebehom prác.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na časti Diela podľa projektovej
dokumentácie, ktoré sú podľa uváženia zhotoviteľa neúčelné alebo nevyhovujúce.
17. Zhotoviteľ je povinný viest' denné záznamy o uskutočnených prácach formou
stavebného denníka. Stavebný denník musí byt' k dispozícii na stavenisku za účelom
priebežnej kontroly a uskutočnenia zápisov zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný v
denných záznamoch zapisovať údaje o časovom postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie
prípadných odchýlok vykonaných prác od projektovej dokumentácie, údaje o počtoch
zamestnancov, počte mechanizmov a množstve realizovaných druhov prác, údaje
dôležité na posúdenie prác orgánmi štátnej správy, popis uskutočnenia prác, informácie
o dodávkach materiálu v súvislosti s vykonaním Diela. Zápisy do stavebného denníka
čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci vždy v ten deň, kedy boli práce vykonané
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alebo keď nastanú okolnosti brániace ich výkonu, resp. je potrebné riešiť ďalší postup
prác. Všetky strany stavebného denníka musia byt' očíslované. Okrem stavbyvedúceho
je oprávnený do stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy iba objednávateľ,
stavebný dozor, spracovateľ projektovej dokumentácie alebo príslušné orgány štátnej
správy. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku 3 pracovné dni vopred
vyzvať objednávateľa na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s Projektovou
dokumentáciou, zákonom, iným právnym predpisom a/alebo príslušnou STN. Ak sa
objednávateľ nedostaví v stanovenom termíne, je zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky
bez jeho účasti. Objednávateľ alebo ním poverená osoba je povinná priebežne
kontrolovať zápisy v stavebnom denníku a reagovať' adekvátnym spôsobom na
požiadavky, či pripomienky zhotoviteľa. Kópie stavebného denníka budú priebežne po
kontrole objednávateľom uchovávané zhotoviteľom pre potreby kolaudačného konania.
18. Zhotoviteľ je povinný zápisom v stavebnom denníku a osobitnou písomnou výzvou
vyzvať objednávateľa na preverenie prác, ktoré v ďalšom pracovnom postupe budú
zakryté alebo sa stanú neprístupnými. Výzva musí byť doručená objednávateľovi tri (3)
pracovné dni vopred. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na žiadosť objednávateľa
tieto práce odkryť a zakryť na svoje náklady.
19. Zhotoviteľ je povinný chrániť Dielo počas jeho vykonávania a opatriť časti Diela
ochrannými prostriedkami tak, aby nedošlo k ich poškodeniu do doby odovzdania Diela
objednávateľovi.
20. Zhotoviteľ nie je oprávnený pri vykonávaní Diela použiť náhradné hmoty a výrobky
oproti tým, ktoré sú predpokladané v Projektovej dokumentácii bez súhlasu
objednávateľa alebo jeho oprávneného zástupcu.
21. Zmluvné strany sa zaväzujú, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany úmyselne ani z nedbanlivosti neumožnia tretej osobe získať informácie
o zmluve o dielo alebo o skutočnostiach, ktoré sa dozvedeli v súvislosti s vykonaním
Diela a plnením tejto zmluvy, hlavne o cene alebo odhade ceny. Zmluvná strana je
oprávnená použiť informáciu o uzavretí tejto zmluvy a o jej plnení v rozsahu údajov
vyplývajúcich z príslušných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní na preukázanie
splnenia podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, prípadne ako referenciu pri
rokovaní o uzatvorení zmlúv rovnakého alebo podobného predmetu s tretími osobami.
22. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie BOZP, PO a ochrany životného
prostredia svojimi zamestnancami, ako aj svojimi subdodávateľmi na stavenisku a
vykáže zo staveniska osoby, ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať. Zároveň
zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľa absolvovali
predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa zhotoviteľ
zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými pracovnými
pomôckami. Zhotoviteľ bude v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v
súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi, zároveň okamžite upovedomí
objednávateľa a príslušný orgán štátnej správy o pracovných úrazoch, škodách na
vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku, škodách na životnom prostredí či požiaroch.

6/14

23. Objednávateľ alebo osoba vykonávajúca stavebný dozor objednávateľa je oprávnená
dať zamestnancom zhotoviteľa príkaz prerušiť práce, ak zodpovedný zamestnanec
zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby,
životy alebo zdravie zamestnancov na stavbe alebo ak hrozia iné vážne škody.
24. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho pracovníci ani iné osoby s jeho vedomím nebudú
pohybovať, resp. zdržiavať na pracoviskách (stavenisku) z dôvodov, ktoré nesúvisia s
výkonom prác podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Objednávateľ
nezodpovedá za škody spôsobené zhotoviteľovi, ak sa jeho zamestnanci neoprávnene
zdržiavajú mimo určených priestorov, alebo ak použili iné ako určené prístupové cesty.
25. Zhotoviteľ si zabezpečí na svoje náklady dopravu všetkých potrebných materiálov a
dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
26. Prevádzkové, sociálne, pripadne aj výrobné zariadenia staveniska pre potreby
vykonania Diela zabezpečuje zhotoviteľ na vlastné náklady.
27. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na stavenisku a na prenechaných inžinierskych sieťach
poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho prác, najmä
je zhotoviteľ povinný zabezpečiť čistenie pozemných komunikácií, je povinný očistiť
vozidlá vychádzajúce na cestu. Zhotoviteľ je povinný stavenisko zabezpečiť tak, aby
neohrozoval bezpečnosť na iných pracoviskách.
28. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú
súčinnosť pri riešení konkrétnych otázok a prípadných problémov, ktoré vzniknú počas
vykonávania Diela, najmä vzhľadom na ich možný vplyv na výšku ceny za Dielo.
29. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v
čase jeho použitia známe, že je škodlivý. Použité stavebné výrobky pri realizácii
stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky platnej legislatívy, budú spĺňať
kritéria a štandard požadovaný objednávateľom a budú v súlade so všeobecne
záväznými predpismi a normami platnými v SR.
30. Zhotoviteľ a jeho dodávatelia, resp. subdodávatelia sú povinní zúčastňovať sa
kontrolných dní určených objednávateľom.
31. Zhotoviteľ na žiadosť objednávateľa poskytne tretím osobám, ktoré sú v právnom
vzťahu s objednávateľom, s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa potrebné
vysvetlenie všetkých otázok spojených s vykonávaním Diela. Osobe vykonávajúcej
stavebný dozor je zhotoviteľ povinný poskytnúť všetky potrebné vysvetlenia podľa
predchádzajúcej vety aj bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa.
32. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi pripravenosť k odovzdaniu a prevzatiu riadne
vykonaného Diela desať (10) dní vopred.
33. Pri odovzdávacom — preberacom konaní sa preverí, či je záväzok zhotoviteľa splnený
tak, ako je stanovené v tejto zmluve, vykoná sa fyzická kontrola vykonaného Diela, jeho
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súčasti a príslušenstva, overia sa revízne správy, atesty a vykonajú sa komplexné skúšky
technologického zariadenia stavby.

Článok V.
Cena Diela
1. Celková cena za úplné zrealizovanie Diela podľa tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej vyhlášky
k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. v nasledovnej výške:
Cena bez DPH:

......................,-EUR (slovom: ......................... eur)

DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych predpisov, predovšetkým zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení (ďalej len „Zákon o DPH“).
(ďalej len „Cena Diela“)
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že pri oceňovaní zadania objednávateľa dôkladne a s najvyššou
opatrnosťou preštudoval všetky dokumenty a podklady predložené objednávateľom,
Projektovú dokumentáciu, vykonal obhliadku staveniska a okolitého územia, ktoré
súvisí so zhotovením Diela a boli mu známe všetky podmienky súvisiace so stanovením
Ceny Diela.
3. Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena konečná a maximálna.
Pokiaľ však počas doby platnosti tejto zmluvy dôjde k zmene príslušnej legislatívy
upravujúcej sadzbu DPH, mení sa dohodnutá Cena v časti zodpovedajúcej DPH
v závislosti od takto prijatej zmeny sadzby DPH.
4. V prípade, že počas vykonávania Diela podľa tejto zmluvy vznikne potreba vykonania
prác, ktoré nie sú uvedené v Rozpočte (ďalej len „Naviacpráce“) a pokiaľ sa zmluvné
strany nedohodnú inak, bude cena Naviacprác určená v zmysle Rozpočtu, a to podľa
cien položiek Rozpočtu, ktoré sú svojou povahou zhodné alebo príbuzné s položkami,
ktorých vykonanie je obsahom Naviacprác.
5. V prípade, že počas vykonávania Diela podľa tejto zmluvy vznikne potreba vykonania
Naviacprác, je zmluvná strana, ktorá túto potrebu objavila povinná túto skutočnosť
písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Vykonávať Naviacpráce je zhotoviteľ
oprávnený vykonať len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.
Článok VI.
Spôsob fakturácie a platobné podmienky
1. Prvú časť Ceny Diela vo výške zodpovedajúcej 10% (desiatim percentám) dohodnutej Ceny
Diela, t.j. časť Ceny Diela vo výške .........................,-EUR, slovom: .................... (ďalej len
„Záloha“) uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po
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podpise tejto a doručenej objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na účet
zhotoviteľa. Záloha je splatná v lehote do 60 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej podľa
tohto bodu zmluvy objednávateľovi.
2. Zvyšnú časť Ceny Diela uhradí objednávateľ dodávateľovi v jednotlivých mesačných
splátkach v závislosti od rozsahu plnenia poskytnutého a vykonaného dodávateľom
podľa tejto zmluvy za ten – ktorý kalendárny mesiac a vyúčtovaného dodávateľom
podľa nasledujúcich ustanovení tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ je oprávnený vyúčtovávať objednávateľovi svoje plnenie poskytnuté na
základe tejto zmluvy za každý kalendárny mesiac, počas ktorého vykonáva Dielo, a to
vystavením faktúry doloženej súpisom skutočne vykonaných prác. Zhotoviteľ predloží
súpis prác a dodávok vykonaných za príslušný kalendárny mesiac na potvrdenie
objednávateľovi najneskôr v piaty (5.) pracovný deň mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
ktorého sa súpis prác a dodávok týka (ďalej len „Súpis“). Objednávateľ potvrdí Súpis
do desiatich (10) pracovných dni odo dňa jeho doručenia. Ak má Súpis akékoľvek vady,
vráti ho objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s určením vád a nedostatkov. Po
odstránení vytknutých vád a nedostatkov objednávateľ potvrdí opravený Súpis zmluvne
vykonaných prác a dodávok do 10 pracovných dni odo dňa jeho doručenia. Na základe
potvrdeného Súpisu zmluvne dohodnutých a vykonaných prác a dodávok vyhotoví
zhotoviteľ faktúru. Zhotoviteľ je povinný faktúru doručiť objednávateľovi v dvoch
vyhotoveniach. Prílohou faktúry musí byt' súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený
zhotoviteľom a objednávateľom podľa tohto bodu zmluvy.
4. Jednotlivé časti Ceny Diela vyúčtované faktúrami vystavenými podľa predchádzajúceho bodu
3. tohto článku zmluvy sú splatné v lehote do 60 dní odo dňa doručenia takto vystavených
faktúr objednávateľovi.
5. V zmysle ustanovenia § 69 ods. 12 písm. j) zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty je osobou povinnou platiť daň z pridanej hodnoty príjemca plnenia t.j.
objednávateľ. Dodávateľ nie je pri dodaní Diela osobou povinnou platiť daň, preto k
cene Diela daň neuplatní, čo znamená, že všetky faktúry podľa tejto zmluvy vyhotoví v
cene bez dane z pridanej hodnoty.

Článok VII.
Zmluvné pokuty
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním Diela je
objednávateľ oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 %
celkovej Ceny Diela za každý začatý deň omeškania maximálne však 50% z celkovej
Ceny Diela.
2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v protokole
o odovzdaní a prevzatí Diela v dohodnutom termíne, je povinný zaplatiť
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objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR za každý začatý deň omeškania
až do ich odstránenia.
3. Ak zhotoviteľ neodstráni vady Diela uplatnené objednávateľom počas záručnej doby
v lehote dohodnutej zmluvnými stranami, je zhotoviteľ povinný zaplatiť
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1500,- EUR za každý začatý deň omeškania
až do ich odstránenia.
4. Zaplatením zmluvných pokút zo strany zhotoviteľa nie je nijako dotknuté právo
objednávateľa na náhradu škody, a to aj v rozsahu prevyšujúcom dohodnutú výšku
zmluvnej pokuty.
Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie Diela, záručná doba a zodpovednosť za vady
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym ukončením
a odovzdaním objednávateľovi v mieste výkonu Diela. Predmetom odovzdania a
prevzatia bude celé Dielo naraz. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný
pripraviť a objednávateľovi odovzdať aj doklady potrebné ku kolaudácii a užívaniu
Diela.
2. O odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše protokol, z ktorého bude zrejmý stav Diela v
okamihu jeho prevzatia objednávateľom, ktorý na znak svojho súhlasu zmluvné strany
podpíšu.
3. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok
predpísaných príslušnými právnymi predpismi a normami, ktoré uskutoční zhotoviteľ
na vlastné náklady. Protokoly o výsledku skúšok a doklady potrebné k riadnemu
užívaniu Diela pripraví zhotoviteľ najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia Diela.
4. Ak objednávateľ odmietne prevziať Dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie
dôvody, pre ktoré Dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré Dielo
nebolo prevzaté objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku
zmluvy o dielo.
5. Objednávateľ nie je povinný prevziať vykonané Dielo, ak toto Dielo má vady, ktoré
bránia riadnemu užívaniu Diela. Dielo má vady brániace riadnemu užívaniu (ďalej len
„Podstatné vady"), ak bolo vykonané v hrubom rozpore s Projektovou dokumentáciou,
právnymi predpismi a technickými normami platnými v SR alebo s dohodou zmluvných
strán, prípadne touto zmluvou. V prípade že Dielo pri jeho odovzdaní a prevzatí
vykazuje len nepodstatné vady, je Objednávateľ povinný Dielo prevziať.
6. V prípade zistenia vád Diela zmluvné strany spíšu ich zoznam s uvedením dohodnutého
termínu na ich odstránenie, ktorý však v prípade nepodstatných vád nemôže byť kratší
ako 15 dní a v prípade Podstatných vád nemôže byť kratší ako 30 dní. V takomto
prípade zmluvné strany spíšu protokol o odovzdaní a prevzatí Diela až po odstránení
vytknutých vád.
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7. Dielo sa považuje za odovzdané a prevzaté dňom podpísania protokolu o odovzdaní
a prevzatí Diela podľa bodu 2. alebo bodu 6. tohto článku zmluvy. Tento protokol je
súčasne rozhodujúci pre určenie začiatku záručnej doby na Dielo. Zmluvné strany sa
dohodli, že v deň spísania protokolu podľa predchádzajúcej vety zhotoviteľ vystaví
záručný list k Dielu, ktorý bude obsahovať jednostranné vyhlásenie zhotoviteľa, že
Dielo bude počas záručnej doby spôsobilé na použitie na obvyklý účel, že si zachová
obvyklé vlastnosti a že pre prípad výskytu vád Diela Zhotoviteľ tieto vady odstráni na
svoje náklady.
8. Do termínu odovzdania a prevzatia Diela znáša nebezpečenstvo škody na Diele
zhotoviteľ. Prípadnú škodu na Diele odstráni zhotoviteľ tak, že uvedie poškodenú časť
do pôvodného stavu. Dielo a všetky jeho zabudované časti sú od počiatku vlastníctvom
objednávateľa.
9. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Dielo vrátane všetkých jeho častí, súčastí
a technológií bude trvať 12 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia
riadne a včas vykonaného Diela podľa tejto zmluvy. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje
záruka výrobcu, sa vzťahuje záručná lehota poskytovaná výrobcom za predpokladu, že
výrobcom poskytnutá záručná doba je dlhšia ako záručná doba dohodnutá zmluvnými
stranami. Doba od reklamovania vady až do vykonania opravy sa do záručnej doby
nepočíta. Na časti Diela, ktoré boli predmetom opravy alebo odstránenia vady iným
spôsobom v záručnej dobe sa stanovuje nová záručná doba v trvaní 12 mesiacov, ktorá
začína plynúť dňom odstránenia vady.
10. Vady Diela oznámi objednávateľ zhotoviteľovi písomne v záručnej dobe s tým, že
uvedie ako sa vady prejavujú, pripojí prípadné dôkazné prostriedky a určí lehotu na
odstránenie vád Diela.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady Diela reklamované v záručnej dobe odstrániť bezplatne
a to v termíne požadovanom objednávateľom.
12. Po odstránení vád Diela vyhotovia zmluvné strany písomný záznam, v ktorom
objednávateľ potvrdí zhotoviteľovi odstránenie vád Diela.
13. Zhotoviteľ sa zaväzuje k tomu, že v prípade potreby bude vykonávať pozáručný servis
Diela na základe osobitnej zmluvy.
Článok IX.
Odstúpenie od zmluvy
1. Každá zo zmluvných strán je oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť v prípade a za
podmienok uvedených v príslušných ustanoveniach obchodného zákonníka.
2. Bez ohľadu na ustanovenia predchádzajúceho bodu 1. je objednávateľ oprávnený
odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch, ak zhotoviteľ podstatným spôsob poručuje
11/14

ktorúkoľvek zo svojich povinnosti podľa tejto zmluvy, na takéto porušenie bol
objednávateľom písomne upozornený a od takéhoto porušovania neupustí alebo
neodstráni jeho následky ani v lehote určenej objednávateľom v písomnom upozornení,
ktorá však nesmie byť kratšia ako 15 dní odo dňa doručenia upozornenia.
Článok X.
Doručovanie
1. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovať sa bude vždy na adresu podľa zápisu
v Obchodnom registri, príp. živnostenskom registri. V prípade, ak ktorákoľvek zo
zmluvných strán zmení názov alebo sídlo alebo sa zmenia iné podstatné údaje, je
povinná oznámiť zmenu údajov druhej zmluvnej strane bezodkladne, najneskôr do 3
dní od zmeny. Ak nebola zmena oznámená, platia posledné známe údaje.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie písomných oznámení medzi sebou budú
používať predovšetkým nasledovné spôsoby:
a) doručovanie poštou, ako zásielku s doručenkou zaslanú doporučene, pričom
v prípade odmietnutia prevzatia alebo neprevzatia takejto zásielky bude táto zásielka
považovaná za doručenú uplynutím 3 dní odo dňa odmietnutia prevzatia zásielky
alebo uloženia zásielky na pošte;
b) doručovanie kuriérom expresnej doručovateľskej služby, pričom v prípade
odmietnutia prevzatia alebo neprevzatia takejto zásielky bude táto zásielka
považovaná za doručenú uplynutím 3 dní odo dňa odmietnutia prevzatia zásielky
alebo neprevzatia zásielky;
c) doručovanie osobne, pričom zásielka sa bude považovať za doručenú momentom
preukázateľného prevzatia zásielky ktorýmkoľvek zamestnancom alebo osobou
v prevádzke zmluvnej strany, pričom v prípade odmietnutia prevzatia alebo
neprevzatia takejto zásielky bude táto zásielka považovaná za doručenú uplynutím
3 dní odo dňa odmietnutia prevzatia zásielky alebo neprevzatia zásielky;
d) doručovanie e-mailom na nasledovné adresy:
-

emailová adresa objednávateľa: durajka.m@t-t.sk
emailová adresa dodávateľa: .........................
Článok XI.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi.
2. V prípade rozporu medzi textom tejto zmluvy a prílohou prednosť majú ustanovenia
tejto Zmluvy.
3. Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z ustanovení tejto zmluvy alebo jej časti je, alebo sa
stane neplatným alebo inak právne nevymáhateľným, potom táto neplatnosť či
nevymáhateľnosť nebude mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení
tejto zmluvy alebo jej častí, ak nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluvy, že toto
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ustanovenie alebo jeho časť nie je možné oddeliť od ďalšieho obsahu. V prípadoch
uvedených v predchádzajúcej vete sa obe Zmluvné strany zaväzujú neúčinné a/alebo
neplatné ustanovenie nahradiť takým ustanovením, ktorého praktické dôsledky sú čo
najbližšie k praktickým dôsledkom a účelu takého ním nahradeného nevymáhateľného
ustanovenia.
4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je dodávateľ oprávnený
postúpiť tretej strane svoje práva a/alebo záväzky z tejto zmluvy.
5. Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa
dohodli, že prípadné spory sa budú snažiť vyriešiť zmierlivou formou. Pokiaľ nebude
možné spor riešiť formou zmieru, rozhodne vo veci súd.
6. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy.
7. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané len formou priebežne číslovaných
písomných dodatkov k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými
stranami.
9. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávaným tovarom,
uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami kedykoľvek počas
platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku
potrebnú súčinnosť.
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby;
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný
orgán a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a EÚ.
10. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 2
rovnopisy.
11. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy:
Príloha č.1: Ocenený výkaz výmer
Príloha č.2: Zoznam subdodávateľov
V ..........., dňa...............

V ....................., dňa.................
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Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

__________________________

____________________________
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