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CEZ ÚV SR: 748/2021 
 
 

 

ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) (ďalej ako „Zmluva“) 

 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Objednávateľ:             Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie Slobody 1, 813 70 Bratislava 

IČO:    00 151 513 

DIČ:    20 2084 5057 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica  

číslo účtu v tvare IBAN: SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

v mene ktorého koná:  Július Jakab  

                                            vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

vo veciach technických:   

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:   Adifex, a. s. 

Sídlo:     Mostová 2, 81102 Bratislava 

Zapísaný́:   v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel:  Sa  

    Vložka číslo: 6864/B 

IČO:                                        46 715 894 

DIČ:                                        2023532115  

IČ pre DPH:    SK2023532115 

bankové́ spojenie:  UniCredit Bank Czech Republik and Slovakia, a.s., pobočka 

zahraničnej banky 

číslo účtu v tvare IBAN: SK12 1111 0000 0011 8207 4004 

v mene ktorého koná:  Ing. Martin Laurinčík, predseda predstavenstva 

vo veciach zmluvných:  Ing. Martin Laurinčík 

vo veciach technických:  

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu ako „Zmluvné strany“ alebo jednotlivo „Zmluvná strana“) 

 

 

Preambula 

 

Zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky 

„Rekonštrukcia spojovacej chodby Úradu vlády SR -II.“, ktoré realizoval Objednávateľ postupom 

zadávania zákazky podľa § 112 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“), 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, na základe vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk 

zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 85/2021 - 12.04.2021, 18314 - WYP.  
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Čl. I  

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti                        

so záväzkom Zhotoviteľa realizovať predmet zákazky „Rekonštrukcia spojovacej chodby Úradu 

vlády SR“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa ods. 2 a 3 tohto článku a zároveň vypracovať 

„Projekt skutočného vyhotovenia stavby“ a ďalšie dokumenty nevyhnutné pre účely kolaudácie 

Diela a záväzok Objednávateľa včas a riadne zhotovené Dielo vhodné pre Zmluvou stanovený 

účel prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu v lehotách a za podmienok dohodnutých v tejto 

Zmluve. 

 

1. V nadväznosti na ods. 1 tohto článku sa Zhotoviteľ zaväzuje, že pre Objednávateľa zhotoví Dielo, 

a teda zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na vlastné náklady,                                     

vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť tak, aby všetky jeho časti a rovnako Dielo ako celok 

boli v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, Prílohou č. 4 tejto Zmluvy, v rozsahu stanovenom 

v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy - ocenenom výkaze výmer, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto 

Zmluvy a súťažných podkladov, pričom musí dodržiavať pokyny a požiadavky Objednávateľa, 

ako aj príslušné právne predpisy platné na územní Slovenskej republiky, platné slovenské 

technické normy a európske normy (STN a EN), technologické postupy, všeobecne záväzné 

technické požiadavky a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy 

a organizácií v povoľovacom konaní.  

 

2. Dielo a súvisiace práce sú podrobne špecifikované v projektovej dokumentácii s názvom 

„Obnova spojovacej chodby Úradu vlády SR“, projektant: Ing. Denisa Raytchev Surovčíková. 

 

3. Objednávateľ pred podpisom tejto Zmluvy poskytol Zhotoviteľovi všetky podklady, údaje 

a informácie, vrátane projektovej dokumentácie nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s nimi oboznámil, že sú pre neho, ako aj pre zhotovenie Diela, 

postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne výhrady. 

 

4. Súčasťou Diela je aj vyhotovenie a odovzdanie dokumentov: 

a) projekt skutočného vyhotovenia stavby; 

b) manuál užívania stavby a zariadení;  

c) príslušné doklady - revízne správy, záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii 

odpadov, prevádzkovú dokumentáciu a podobne. 

 

 

Čl. II 

Stavenisko, podmienky jeho odovzdania a prevzatia,  

stavebné výrobky a materiály, stavebný denník  

 

Stavenisko: 

1. Miestom plnenia je areál Objednávateľa na adrese Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava (ďalej 

aj ako „Stavenisko“). 

 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa s formou, povahou a podmienkami Staveniska oboznámil                             

pred podpisom tejto Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, že získal všetky informácie a doklady 

o Stavenisku, ktoré sú nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela a pre predchádzanie vzniku škôd 

na Stavenisku a Diele, ako aj informácie o prístupových a príjazdových cestách k Stavenisku, 

oboznámil sa s predmetnými dokladmi a informáciami, napr. o existencii pivníc pod hlavným 
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nádvorím  a sú pre neho, ako aj pre zhotovenie Diela, postačujúce a vhodné a nemá k nim žiadne 

výhrady, čoho dôkazom je aj podpis preberacieho protokolu v zmysle ods. 3 tohto článku.  

 

3. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi Stavenisko bez zbytočného odkladu, najneskôr                                 

do pätnástich (15) kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy,                                       

ak sa Objednávateľ a Zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. O odovzdaní a prevzatí Staveniska 

bude vyhotovený písomný preberací protokol podpísaný oboma Zmluvnými stranami. 

Momentom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Staveniska prechádza                    

na Zhotoviteľa nebezpečenstvo vzniku škody na Stavenisku. 

 

4. V súvislosti so Staveniskom, počas zhotovovania celého Diela, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 

najmä: 

a) aby na Stavenisko nemali v čase výkonu stavebných prác prístup nepovolané osoby,                                      

a to najmä na miesta, kde môže dôjsť k ohrozeniu života alebo zdravia, 

b) označenie Staveniska,  

c) umiestnenie zariadení Staveniska a skladovanie stavebných výrobkov a materiálov, 

d) odvoz a likvidáciu odpadu zo Staveniska, a to v súlade s platnou legislatívou,  

e) priebežné udržiavanie poriadku a čistoty na Stavenisku, v jeho okolí a na prístupových 

komunikáciách, ako aj na užívaných inžinierskych sieťach, 

f) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) všetkých osôb nachádzajúcich 

sa na Stavenisku a požiarnu ochranu (ďalej len „PO“) Staveniska a Diela, poučenie osôb 

nachádzajúcich sa na Stavenisku o BOZP a PO Staveniska a Diela,  

g) aby sa všetky osoby nachádzajúce sa na Stavenisku zdržali fajčenia mimo priestorov 

výhradne určených a označených Zhotoviteľom na tieto účely, 

h) vykonanie opatrení potrebných na ochranu existujúcich vedení, rozvodov, prípojok 

a meračov energií, kanalizácie, telekomunikácií a iných inžinierskych sietí nachádzajúcich 

sa na Stavenisku alebo v jeho okolí, najmä zabezpečovať ich trvalú funkčnosť, údržbu 

a opravy prostredníctvom oprávnených osôb, pokiaľ potreba opravy vznikne v dôsledku 

okolností, za ktoré zodpovedá, 

i) predchádzanie škodám na majetku tretích osôb, 

j) dostupnosť technických podkladov alebo ich kópií, potrebných na uskutočňovanie Diela 

a na výkon štátneho stavebného dohľadu,  

k) v lehote do siedmich (7) kalendárnych dní odo dňa odovzdania a prevzatia Diela odstránenie 

všetkých zariadení Staveniska, nadbytočných stavebných výrobkov a odpadu zo Staveniska, 

pričom toto ustanovenie sa primerane použije aj v prípade odstraňovania vád a nedorobkov. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Stavenisko v stave umožňujúcom Zhotoviteľovi začatie 

a realizáciu prác v súlade s touto Zmluvou a zabezpečiť odberné miesta pre odber úžitkovej vody 

a odber elektrickej energie za účelom zhotovenia Diela. Náklady za spotrebovanú elektrickú 

energiu znáša Zhotoviteľ.  

 

6. Zhotoviteľ je zodpovedný za ochranu životného prostredia i okolitých priestorov                                              

a za dodržiavanie nočného, nedeľného pokoja a režimových opatrení Objednávateľa. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že náklady na uvedenú činnosť zohľadnil pri tvorbe ceny v rámci rozpočtu a zahrnul 

ich do celkového rozpočtu. 

Stavebné výrobky a materiály: 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky stavebné výrobky a materiály nevyhnutné                              

pre zhotovenie Diela (ďalej len „Stavebné výrobky a materiály“) a dopraviť ich na Stavenisko, 

a to v takom predstihu, aby pred začatím zhotovovania príslušnej časti Diela boli na Stavenisku 

k dispozícii všetky Stavebné výrobky a materiály nevyhnutné pre zhotovenie tej ktorej časti 
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Diela. Zhotoviteľ je oprávnený skladovať na Stavenisku výlučne len Stavebné výrobky 

a materiály určené na realizáciu Diela podľa tejto Zmluvy.  

 

8. Ohľadne Stavebných výrobkov a materiálov, ktoré Zhotoviteľ zabezpečí pre Objednávateľa                          

v súvislosti so zhotovením Diela, má Zhotoviteľ postavenie predávajúceho a Objednávateľ 

postavenie kupujúceho. Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenu Stavebných výrobkov a materiálov,                      

ako aj náklady na dopravu Stavebných výrobkov a materiálov na Stavenisko, zohľadnil pri tvorbe 

ceny v rámci rozpočtu a zahrnul ich do celkového rozpočtu. 

 

9. Všetky materiály a technológie použité Zhotoviteľom v procese realizácie Diela musia                          

byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi 

upravujúcimi certifikáciu a preukazovanie parametrov výrobkov (vyhlásenie o parametroch).  

 

10. Zhotoviteľ zabezpečí ochranu Stavebných výrobkov a materiálov pred poškodením, odcudzením 

alebo zničením tak, aby tieto nestratili predpísané, resp. požadované vlastnosti. Zhotoviteľ znáša 

nebezpečenstvo škody na Stavebných výrobkoch a materiáloch, ktoré zabezpečil pre zhotovenie 

Diela až do odovzdania a prevzatia celého Diela.  

 

11. Žiadna časť Diela nebude zakrytá bez súhlasu Objednávateľa (pričom tento súhlas nemá povahu 

súhlasu s riadnym vykonaním Diela, nepovažuje sa teda za prevzatie časti Diela). Zhotoviteľ 

poskytne Objednávateľovi plnú možnosť kontroly a merania tej časti Diela, ktorá má byť zakrytá 

a písomne ho vyzve na jej ukončenie bez zbytočného odkladu po tom, ako bude táto časť 

pripravená na zakrytie, najneskôr však tri (3) pracovné dni pred predpokladaným termínom 

zakrytia časti Diela. V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá za všetky náklady v súvislosti 

s odkrytím a uvedením do pôvodného stavu. Stavebný dozor Objednávateľa, resp. zástupca 

Objednávateľa, je povinný dostaviť sa ku kontrole časti Diela, ktorá má byť ďalším postupom 

prác zakrytá, najneskôr do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany 

Zhotoviteľa. V prípade, že sa stavebný dozor Objednávateľa, alebo jeho oprávnený zástupca, na 

výzvu Zhotoviteľa nedostaví, má sa za to, že Objednávateľ súhlasil so zakrytím príslušnej časti 

Diela a v prípade jeho dodatočnej požiadavky na odkrytie už zakrytých častí je Objednávateľ 

povinný znášať náklady spojené s takýmto úkonom. 

 

12. V prípade, že na čas potrebný pre plynulý priebeh stavebných prác Zhotoviteľ                                                 

pri preukázateľnom vynaložení všetkého úsilia nemôže niektoré výrobky alebo materiály 

(hmoty) predpísané projektovou dokumentáciou obstarať, môže Objednávateľ súhlasiť                                

s použitím náhradných (ekvivalentných) hmôt alebo výrobkov, ale len ak použitie náhradných 

hmôt alebo výrobkov Zhotoviteľ navrhuje so súhlasom projektanta. 

 

Stavebný denník: 

13. Zhotoviteľ sa zaväzuje v štandardnej forme v súlade s platnými predpismi viesť stavebný denník 

na Stavenisku (ďalej len „Stavebný denník“) odo dňa odovzdania a prevzatia Staveniska                            

až do dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela a uchovávať ho minimálne počas celej záručnej 

doby. Stavbyvedúci a stavebný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do Stavebného 

denníka hneď pri odovzdaní a prevzatí Staveniska. 

 

14. Zhotoviteľ oznámi meno koordinátora podľa čl. VIII ods. 16 tejto Zmluvy pri odovzdaní 

Staveniska, zapíše ho do Stavebného denníka a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného 

zamestnanca alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti. 

 

15. Stavebný denník bude na Stavenisku nepretržite k dispozícii tak, aby bolo možné doňho 

vykonávať zápisy, a aby Objednávateľ mohol priebežne kontrolovať uskutočňovanie Diela 
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a pripájať stanovisko k zápisom. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne v troch (3) 

vyhotoveniach, pričom denné záznamy je povinný zapisovať oprávnený pracovník Zhotoviteľa. 

Do Stavebného denníka vykonáva záznamy prioritne Zhotoviteľ, ako aj osoby uvedené v tejto 

Zmluve. 

 

16. Zápisy sú vykonávané vo forme pravidelných denných záznamov a mimoriadnych záznamov. 

Denný záznam sa vykoná v deň uskutočňovania časti Diela, po ukončení všetkých prác. Denný 

záznam možno vykonať v nasledujúci deň iba výnimočne v odôvodnenom prípade. 

 

17. Zhotoviteľ je povinný do Stavebného denníka zapisovať najmä: 

a) všetky dôležité okolnosti týkajúce sa zhotovovania Diela, záznamy o jednotlivých 

vykonávaných prácach, vrátane časov vykonávania prác, 

b) počet pracovníkov, 

c) evidenciu techniky na Stavenisku, 

d) údaje o odchýlkach od technických podkladov alebo od podmienok určených 

v rozhodnutiach a dôvody týchto odchýlok, 

e) faktické skutočnosti ovplyvňujúce zhotovovanie Diela, najmä dodržiavanie termínu 

vykonania Diela, a to najmä poveternostné podmienky vo vzťahu k zhotovovaniu Diela, 

f) údaje o úkonoch uskutočnených na základe pokynov Objednávateľa, najmä o uskutočnených 

nápravných opatreniach, 

g) dátum návštevy Staveniska, zistené skutočnosti a opatrenia osoby oprávnenej vykonávať 

štátny stavebný dohľad a osoby vykonávajúcej štátny dozor, 

h) zápisy Objednávateľa alebo akýchkoľvek iných osôb poverených Objednávateľom 

výkonom kontroly, 

i) zápisy Stavebného dozoru Objednávateľa, projektanta, povereného geodeta, 

j) zmeny Diela. 

 

18. V prípade, ak sú súčasťou záznamov Stavebného denníka pripomienky, žiadosti a/alebo 

stanoviská Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, zaväzuje sa ich Zhotoviteľ doručiť 

Objednávateľovi spôsobom stanoveným v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje vyjadriť 

k takýmto pripomienkam, žiadostiam alebo stanoviskám najneskôr do troch (3) pracovných dní 

odo dňa ich doručenia. 

 

19. Zhotoviteľ je povinný umožniť Objednávateľovi kedykoľvek nahliadať do Stavebného denníka. 

 

20. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi kópiu Stavebného denníka za každý 

kalendárny týždeň vždy po jeho uplynutí, a to najneskôr do dvoch (2) pracovných dní.  

 

21. Pokiaľ z ustanovení tejto Zmluvy alebo príslušného právneho predpisu vyplýva právo alebo 

povinnosť ktorejkoľvek Zmluvnej strany na uskutočnenie písomného úkonu voči druhej 

Zmluvnej strane, nepovažuje sa za takýto úkon zápis v Stavebnom denníku, ak táto Zmluva 

neustanoví inak.  

 

Čl. III 

Termíny plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne vykonané Dielo odovzdať v lehote do stodvadsiatich (120) 

kalendárnych dní odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia Staveniska, pričom v prípade, 

že Zhotoviteľ bez relevantného dôvodu, ktorý mu neumožňuje realizovať Dielo, odmietne 

podpísať preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Staveniska, predmetná lehota sa počíta                       

od tretieho (3) pracovného dňa nasledujúceho po dni, kedy malo byť Stavenisko v súlade                             
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s čl. II ods. 3 tejto Zmluvy najneskôr odovzdané, čím nie je dotknutý nárok Objednávateľa                    

na zmluvnú pokutu a náhradu škody. 

 

2. Zhotoviteľ sa ďalej, okrem lehoty stanovenej v ods. 1 tohto článku, zaväzuje dodržiavať                          

aj časový a vecný harmonogram, ktorý tvorí Prílohu č. 2 (ďalej len „Harmonogram“),                           

ako neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy  

sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 

a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,  

t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná 

pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície 

a sťažnosti občanov a pod.,  

b)    neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto 

Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela, 

c)    v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele 

(zmenové konanie), 

d) bude potrebné ho aktuálne operatívne upraviť v súčinnosti s oprávnenými osobami 

Objednávateľa, a to z dôvodu zabezpečenia minimálneho obmedzenia plnej prevádzky 

administratívnej budovy Objednávateľa. 

 

4. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom bezodkladne písomne informovať o vzniku okolností 

uvedených v ods. 3 tohto článku. Ak sa po splnení dôvodov uvedených v ods. 3 tohto článku 

konečná lehota zhotovenia Diela uvedená v ods. 1 tohto článku: 

a) mení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode uzavrú písomný očíslovaný dodatok k tejto 

Zmluve, v ktorom uvedú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu, 

vrátane konečnej lehoty zhotovenia Diela; 

b) nemení, Zmluvné strany po vzájomnej dohode vykonajú zápis v Stavebnom denníku, 

v ktorom zaznamenajú dôvody zmeny lehôt a úpravu príslušných lehôt Harmonogramu,                  

bez zmeny konečnej lehoty zhotovenia Diela.  

 

5. V prípade, ak dôjde v súlade s ods. 4 tohto článku k uzavretiu dodatku k tejto Zmluve                            

alebo k zmene Harmonogramu, má sa za to, že Zhotoviteľ nebol do momentu účinnosti dodatku 

k tejto Zmluve, alebo do momentu zmeny Harmonogramu, v omeškaní a Objednávateľ nemá 

nárok na zmluvnú pokutu dohodnutú pre porušenie tejto zmluvnej povinnosti, ani na náhradu 

vzniknutej škody. 

 

6. V prípade porušenia informačnej povinnosti Zhotoviteľa vyplývajúcej z ods. 4 tohto článku 

zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi za škodu, ktorá mu tým vznikne.  

 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak by Dielo Zhotoviteľ vykonal skôr, ako je ustanovené 

v tejto Zmluve, je o tejto skutočnosti povinný písomne informovať Objednávateľa,                                 

ktorý je povinný Dielo prevziať v skoršom termíne oproti termínu dohodnutému v tejto Zmluve.  

 

8. Pokiaľ z postupu prác na Diele alebo z inej okolnosti bude zrejmé, že akýkoľvek z termínov 

plnenia podľa tejto Zmluvy nebude dodržaný, alebo môže byť ohrozený, Objednávateľ                                   

je oprávnený vyzvať Zhotoviteľa na prijatie takých opatrení, ktoré urýchlia postup prác na Diele 

tak, aby bolo zabránené vzniku omeškania, alebo bolo odstránené omeškanie s výkonom prác. 

Zhotoviteľ je na základe takejto výzvy povinný na vlastné náklady prijať zodpovedajúce 

opatrenia, vrátane prác počas víkendov a dní pracovného pokoja, či prác v noci za predpokladu 
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dodržania osobitných právnych predpisov, pričom náklady, ktoré tým vzniknú znáša v plnom 

rozsahu Zhotoviteľ. 

 

Čl. IV 

Súpis vykonaných prác a dodávok, odovzdanie a prevzatie Diela 

 

1. Aspoň dva (2) krát za kalendárny mesiac zvolá Objednávateľ kontrolný deň, v rámci ktorého 

Zhotoviteľ zostaví súpis vykonaných prác a dodávok (ďalej len „Súpis vykonaných prác 

a dodávok“), ktoré ocení podľa položiek uvedených v ocenenom výkaze výmer podľa Prílohy 

č. 1 tejto Zmluvy. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude svoje práce vyúčtovávať overiteľným spôsobom, súpisy prác 

budú vystavené prehľadne, pričom musí dodržiavať poradie položiek a ich popis v súlade 

s oceneným výkazom výmer podľa Prílohy č. 1 tejto Zmluvy. Súčasťou každého súpisu bude 

výkaz skutočne vykonaných dodávok alebo množstiev. Zmeny a doplnky, resp. nové a zmenené 

položky, sa budú v Súpise vykonaných prác a dodávok viesť oddelene. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný minimálne jedenkrát (1) v priebehu 

kalendárneho mesiaca potvrdiť Zhotoviteľovi Súpis vykonaných prác a dodávok, avšak                       

len v prípade, ak k nemu nemá žiadne výhrady. Súpis vykonaných prác a dodávok potvrdí                       

aj stavebný dozor Objednávateľa. Ak si Objednávateľ uplatní výhrady voči Súpisu vykonaných 

prác a dodávok, Zhotoviteľ je povinný Súpis vykonaných prác a dodávok upraviť,                                   

inak Objednávateľ nie je povinný súpis vykonaných prác a dodávok podpísať. 

 

4. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a 

odovzdaním Objednávateľovi. Zhotoviteľ odovzdá Dielo Objednávateľovi a Objednávateľ 

prevezme Dielo od Zhotoviteľa na základe preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 

podľa prílohy č. 3 vyhlášky Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky 

č. 83/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení zákona 

č. 260/2007 Z. z., potvrdeného Objednávateľom, resp. povereným zástupcom Objednávateľa, po 

vykonaní kontroly Diela. 

 

5. 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. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela potvrdený 

Objednávateľom a Zhotoviteľom bude obsahovať, okrem základných údajov, aj: 

a) zhodnotenie kvality odovzdávaného a preberaného Diela, 

b) konštatovanie Objednávateľa, že Dielo preberá k určitému dňu, resp. nepreberá s určením 

dôvodov, 

c) zoznam Zhotoviteľom odovzdávaných dokladov medzi ktoré patrí najmä jedno (1) 

vyhotovenie Stavebného denníka a doklady potrebné ku kolaudácii bližšie špecifikované 

v ods. 7 tohto článku, 

d) podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán a stavebného dozoru Objednávateľa, 

e) konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná lehota Diela 

a dĺžka jej trvania, 

f) súpis zrejmých vád a nedorobkov s termínom ich odstránenia. 
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7. V rámci preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi všetky doklady 

potrebné pre kolaudáciu stavby, predovšetkým, no nie výlučne nasledovné doklady (vyhotovené 

v slovenskom jazyku): 

a) kópiu strán Stavebného denníka, 

b) osvedčenia o akosti použitých materiálov, atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode, 

c) zápisy o vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach podľa osobitných 

predpisov a STN,   

d) dve sady projektu skutočného vyhotovenia stavby - každá v listinnej aj digitálnej forme 

e) doklady o zhodnotení a zneškodnení odpadov vzniknutých počas realizácie stavby podľa 

osobitných predpisov o zneškodňovaní odpadov oprávnenou osobou, 

f) ďalšie doklady najmä podľa § 17 a § 18 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z. z.,                                           

ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona,  

g) dokumentáciu pre údržbu a prevádzku ochrannej stavby s prílohou č. 6 vyhlášky                                  

č. 532/2006 Z. z. 

 

8. V prípade nepredloženia ktoréhokoľvek z dokladov uvedených v ods. 7 tohto článku 

Zhotoviteľom, nie je Objednávateľ povinný prevziať Dielo.  
 

9. Zhotoviteľ písomne oznámi Objednávateľovi dokončenie Diela a zaväzuje sa najneskôr do troch 

(3) pracovných dní od dokončenia Diela vyzvať Objednávateľa zápisom do Stavebného denníka 

a zároveň e-mailom na e-mailovú adresu -mojmir.bartko@vlada.gov.sk; 

adrian.nemcek@vlada.gov.sk oprávnenej osoby za Objednávateľa na prevzatie Diela, resp. na 

preberacie konanie. Objednávateľ je povinný prebrať Dielo najneskôr do piatich (5) pracovných 

dní odo dňa doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa na prevzatie Diela, po dodržaní všetkých 

povinností Zhotoviteľa.  

 

10. Objednávateľ je oprávnený vykonať pred prevzatím Diela kontrolu odstránenia vád 

a nedorobkov Diela zistených pri preberacom konaní, a to aj opakovane, až do úplného 

odstránenia vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný prevziať Dielo, 

pokiaľ sa na ňom vyskytujú vady alebo nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela. 

Objednávateľ je povinný Dielo protokolárne prevziať aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré 

nebránia riadnemu užívaniu Diela. 

 

11. Ak pri vykonaní kontroly Diela Objednávateľom alebo stavebným dozorom Objednávateľa, 

dôjde k zisteniu zrejmých vád a nedorobkov, Zhotoviteľ upovedomí Objednávateľa o čase 

potrebnom na ich odstránenie, a to buď priamo zápisom v preberacom protokole o odovzdaní 

a prevzatí Diela alebo v nižšie stanovenej lehote, ako aj o spôsobe ich odstránenia, alebo 

namietne opodstatnenosť Objednávateľom vytýkaných vád a nedorobkov.  

 

12. Ak Zhotoviteľ neupovedomí Objednávateľa o čase a spôsobe na odstránenie zistených                            

vád a nedorobkov zápisom v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, Zhotoviteľ 

písomne oboznámi Objednávateľa o skutočnosti, kedy dôjde k odstráneniu zistených                               

vád a nedorobkov, ako aj o spôsobe ich odstránenia, a to do piatich (5) kalendárnych dní odo dňa 

zistenia predmetných vád a nedorobkov Diela, pričom predmetný dokument musí byť písomný 

a podpísaný oprávneným zástupcom Zhotoviteľa.  

 

13. Po úplnom odstránení vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi najmenej       

päť (5) pracovných dní vopred termín konečného odovzdania a prevzatia celého Diela. 

 

14. V súlade s podmienkami podľa tohto článku Zmluvné strany uskutočnia odovzdanie a prevzatie 

Diela, pričom Objednávateľ potvrdí Zhotoviteľovi, že od neho Dielo prevzal                                                  
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tak, že Objednávateľ podpíše konečný preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela a rovnako 

Zhotoviteľ potvrdí Objednávateľovi, že mu Dielo skutočne odovzdal tak, že Zhotoviteľ pripojí 

na preberací protokol svoj podpis. Odstránenie vád a nedorobkov potvrdí stavebný dozor 

Objednávateľa písomne do konečného preberacieho protokolu. 

 

15. Okamihom podpisu preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád alebo 

konečného preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela sa Dielo považuje za vykonané 

riadne a včas, alebo v prípade prekročenia termínov podľa tejto Zmluvy za Dielo vykonané 

s omeškaním. 
 

Čl. V 

Cena za Dielo a platobné podmienky 

 

1. Cena Diela je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky 

č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorú predložil v procese verejného 

obstarávania zákazky. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za Dielo, ktoré Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa, je: 

379 998,18 EUR bez DPH (slovom: tristosedemdesiatdeväť tisíc deväťsto deväťdesiat osem 

eur a osemnásť eurocentov),  

75 999,64 EUR výška 20% DPH,  

455 997,82 EUR vrátane DPH (slovom: štyristopäťdesiatpäť tisíc deväťsto deväťdesiat sedem 

eur a osemdesiat dva eurocentov). 

 

Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v čase uzavretia tejto Zmluvy nebol osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene podľa prvej vety tohto odseku 

neskôr navyše účtovať DPH a cena bez DPH je v takomto prípade považovaná za cenu konečnú.  

 

3. Cena uvedená v ods. 2 tohto článku je dojednaná ako maximálna a konečná, t. j. cena, ktorú nie 

je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod.                          

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady 

Zhotoviteľa potrebné k vykonaniu Diela, vrátane tých, ktoré sú uvedené v rámci všeobecných 

kvalitatívnych a technických podmienkach realizácie stavebných prác v čl. VIII ods. 19 tejto 

Zmluvy a zahŕňa najmä kompletnú dodávku a montáž stavebných prác, ako aj náklady                                 

na dopravu, skladovanie, odvoz a likvidáciu vybúraných stavebných hmôt a stavebného odpadu, 

náklady na prenájom verejných plôch a komunikácií, oplotenie, ak sú potrebné k vybudovaniu 

zariadenia Staveniska, náklady na umiestnenie paženia, náklady na vybudovanie, prevádzku                     

a vypratanie zariadenia Staveniska, vrátane mobilnej toalety pre pracovníkov Zhotoviteľa,                      

pre prípadné skládky materiálu, alebo stavebného odpadu, náklady na spotrebu elektrickej 

energie, správne poplatky a poistenie. V zmluvnej cene sú zahrnuté aj náklady Zhotoviteľa,                 

ktoré Objednávateľ požadoval zahrnúť do celkového rozpočtu stavby, nevyhnutné pre riadne                      

a úplné splnenie predmetu Zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi prvú faktúru po uplynutí tridsiatich                           

(30) kalendárnych  dní odo dňa zahájenia prác na Stavenisku v dvoch (2) rovnopisoch. Každú 

ďalšiu faktúru je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť najskôr po uplynutí 30 kalendárnych                                 

dní odo dňa vystavenia predošlej faktúry. Faktúra bude vyhotovená na základe potvrdeného 

Súpisu/Súpisov vykonaných prác a dodávok za uplynulých tridsať (30) kalendárnych dní, 

vykonaných v súlade s Harmonogramom prác, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto Zmluvy. Odsúhlasené 
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Súpisy vykonaných prác a dodávok budú neoddeliteľnou súčasťou faktúry. Zhotoviteľ doručí 

faktúru na adresu sídla Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

5. Súpis vykonaných prác a dodávok bude Zhotoviteľ predkladať zvlášť na práce podľa rozpočtu 

a zvlášť na Objednávateľom odsúhlasené dodatočné práce. Objednávateľ overí ich správnosť                

do troch (3) pracovných dní od doručenia. Dohodnuté zmeny prác a dodávok doloží Zhotoviteľ 

v spolupráci s projektantom formou zmenových listov k mesačnému súpisu.  

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru vystavenú v zmysle tohto 

článku v lehote splatnosti do tridsiatich (30) kalendárnych dní od dátumu jej doručenia 

Objednávateľovi. 

 

7. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového dokladu 

podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. V prípade, ak faktúra nespĺňa náležitosti určené platnými právnymi predpismi                             

a/alebo touto Zmluvou a/alebo nie je po vecnej a/alebo formálnej stránke správne vystavená, 

Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru do piatich (5) pracovných dní odo dňa jej doručenia na 

prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti začína plynúť dňom doručenia 

opravenej faktúry Objednávateľovi. 

 

8. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi zálohu ani preddavky.  

 

9. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa                     

na účet Zhotoviteľa. 

 

10. Objednávateľ si vyhradzuje práva na pomerné zníženie ceny v prípade, ak sa časť Diela nebude 

z podnetu Objednávateľa realizovať. 

 

 

Čl. VI 

Vlastnícke právo k Dielu 

 

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je Objednávateľ. Všetky výrobky, materiály, časti 

a komponenty použité Zhotoviteľom na zhotovenie Diela sa stávajú vlastníctvom Objednávateľa 

okamihom ich uhradenia. 

 

2. Vlastníctvo Objednávateľa k Dielu nemá vplyv najmä na ustanovenia tejto Zmluvy 

o zodpovednosti Zhotoviteľa a následne prevzatie riadne vykonaného Diela Objednávateľom. 

 

3. Zodpovednosť za škodu na Diele a nebezpečenstvo náhodného poškodenia alebo zničenia Diela 

znáša po dobu vyhotovovania Diela Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza                      

na Objednávateľa momentom úplného odovzdania a prevzatia riadne vykonaného Diela,                    

ktorý bude potvrdený v preberacom protokole. 

 

Čl. VII 

Zodpovednosť Zhotoviteľa, záruka za Dielo 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody vzniknuté jeho zavinením, ktoré vzniknú 

Objednávateľovi a iným osobám v súvislosti s plnením predmetu Zmluvy, v mieste realizácie 

Diela, na samotnom Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený                   
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bez ohľadu na to, či tieto práce budú vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi,                         

alebo ním poverenými subdodávateľmi. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi aj za všetku 

škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi omeškaním s riadnym dokončením Diela v dohodnutom 

termíne alebo v prípade vyhotovenia Diela s vadami a nedorobkami, pričom tým nie je dotknuté 

právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia 

predmetu Zmluvy má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a/alebo životného 

prostredia a tieto porušenia budú mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany 

orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, Zhotoviteľ                                  

sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  

 

2. Ak konanie Zhotoviteľa v súvislosti s plnením a v čase plnenia predmetu Zmluvy má za následok 

poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči Objednávateľovi, 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.  

 

3. Zhotoviteľ ďalej zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí v sídle 

Objednávateľa. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky 

uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.  

 

4. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii predmetu Diela dbať na to, aby nedošlo vplyvom jeho 

činnosti k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za prípadné škody, ktoré môžu vzniknúť 

zanedbaním jeho povinností v uvedenej súvislosti, bude zodpovedný Zhotoviteľ.  

 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone 

predmetu svojej činnosti s dohodnutým poistným plnením najmenej vo výške 50 % z celkovej 

ceny Diela podľa čl. V ods. 2 tejto Zmluvy a pre potvrdenie tejto skutočnosti doloží poistnú 

zmluvu s potvrdením o uhradení poistného ako Prílohu č. 3 pred popisom tejto Zmluvy. 

 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady Diela v rozsahu podľa ustanovení § 560 a nasl. 

Obchodného zákonníka tým spôsobom, že u všetkých vadách, ktoré sa objavia v rámci 

dohodnutej záručnej doby, zariadi na základe písomnej reklamácie Objednávateľa začatie                        

ich odstránenia v priebehu maximálne troch (3) pracovných dní, v prípade prevádzkových 

výpadkov okamžite v priebehu dvadsiatich štyroch (24) hodín, v prípade havárií ihneď, ak sa 

Zmluvné strany nedohodnú inak. Zhotoviteľ je povinný vady Diela odstrániť v čo najkratšej 

technicky možnej lehote, pričom maximálna lehota na odstránenie vád je do desiatich (10) 

kalendárnych dní od ich oznámenia Zhotoviteľovi, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne 

nedohodnú inak. Vady sa považujú za odstránené v deň uvedený v písomnom potvrdení 

Objednávateľa. V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstránenie vád Diela podľa 

tohto odseku, ak Zhotoviteľ nenastúpil na odstránenie vád Diela ani v primeranej dodatočnej 

lehote poskytnutej mu za týmto účelom zo strany Objednávateľa, má Objednávateľ právo tieto 

vady Diela odstrániť sám a/alebo prostredníctvom tretej osoby podľa vlastnej voľby na účet 

Zhotoviteľa. Výška ceny takto vykonaných prác bude stanovená ako cena obvyklá, bez ohľadu 

na výšku jednotkových cien rovnakých alebo podobných výkonov uvedených vo výkaze výmer 

Zhotoviteľa. Vyššie uvedené platí aj v prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží lehotu dohodnutú                            

v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Diela na odstránenie vád a nedorobkov v zmysle 

čl. IV tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný uhradiť Objednávateľovi všetky takto vzniknuté 

náklady do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry. 

  

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na Diele, zariadení Staveniska, ako aj za škody tretích 

osôb a vecí, ktoré zavinil Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, pracovníci, oprávnené osoby                       

alebo subdodávatelia pri zhotovovaní Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť, prípadne nahradiť 

Objednávateľovi akúkoľvek škodu, ktorú zapríčinil alebo spôsobil pri realizácii Diela,                          
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alebo za ktorú zodpovedá, a to obnovením pôvodného stavu poškodenej časti Diela                                

alebo náhradou škody v plnej výške.  

 

8. Zhotoviteľ poskytuje na realizované Dielo záruku za kvalitu a akosť vykonaných stavebných 

prác a na dodávané výrobky ako súčasť Diela na dobu šesťdesiat (60) mesiacov odo dňa prevzatia 

Diela Objednávateľom v zmysle čl. IV tejto Zmluvy. To neplatí v prípade, ak sa na Diele 

vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ preukáže, že boli spôsobené Objednávateľom, treťou 

osobou v dôsledku neprimeraného užívania Diela, úmyselným poškodením zo strany 

Objednávateľa alebo tretej osoby.  

 

9. Na zariadenia, ktoré Zhotoviteľ sám nevyrába a sú súčasťou jeho dodávky, poskytne Zhotoviteľ 

Objednávateľovi záruku podľa výrobcu týchto zariadení a predloženého záručného listu, 

minimálne však dvadsaťštyri (24) mesiacov odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom v zmysle 

čl. IV tejto Zmluvy. Všetky záručné doby začínajú plynúť termínom odovzdania a prevzatia 

Diela Objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

 

10. Záručná doba neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady Diela, 

za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. 

 

11. Objednávateľ je v záručnej dobe oprávnený nárokovať si písomne na adrese sídla Zhotoviteľa 

alebo e-mailom na nasledovnú e-mailovú adresu: adifex@adifex.sk bezplatné odstránenie                   

vád Diela. 

 

12. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí poskytnutých 

Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť                                  

ich nevhodnosť, alebo na ne písomne upozornil Objednávateľa a ten trval na ich použití. 

Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

Objednávateľom, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov písomne upozornil                                         

a Objednávateľ na ich dodržaní trval, alebo ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

 

13. Záručná doba na zariadenia a materiály, na ktoré sa vzťahuje obmedzená záruka určená 

výrobcom, resp. záruka vyplývajúca z prevádzkového predpisu a materiály s charakterom 

spotrebného materiálu, uplynie dňom určeným výrobcom, resp. dňom vyplývajúcim 

z príslušného prevádzkového predpisu. 

 

Čl. VIII 

Práva a povinnosti Zhotoviteľa,  

kvalitatívne a technické podmienky plnenia 

 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie Diela platnosť takéhoto 

oprávnenia. Ak Objednávateľ o to požiada, je Zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť                       

do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie Objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto 

oprávnenia. 

 

2. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť pokynov 

Objednávateľa alebo na rozpory v podkladoch na zhotovenie Diela v rozsahu Zhotoviteľovej 

pôsobnosti, inak zodpovedá v celom rozsahu za škodu, ktorú tým Objednávateľovi spôsobí.  

 

3. V prípade, že sa bude Dielo realizovať prostredníctvom subdodávateľov v súlade s čl. XIV tejto 

Zmluvy, má Zhotoviteľ zodpovednosť akoby Dielo vykonával sám. 
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4. Zhotoviteľ zodpovedá za BOZP vlastných pracovníkov a zaväzuje sa dodržiavať BOZP v zmysle 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore 

a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Ďalej sa zaväzuje dodržiavať zákon č. 314/2001 Z. z o ochrane pred požiarmi v znení 

neskorších predpisov, ako aj súvisiace predpisy, ktoré upravujú PO. 

 

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch                           

a na rozkopávky. Po ukončení stavby sa Zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá,                    

ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu. 

 

6. Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých bude dovážať materiál,                         

resp. odvážať vzniknutý stavebný odpad a za poriadok a bezpečnosť na mieste realizácie 

predmetu Zmluvy. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí Zhotoviteľ. 

 

7. Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu pri realizácii predmetu tejto Zmluvy. 

Nakladanie s odpadmi je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych 

predpisov upravujúcich nakladanie s odpadmi, t.j. Zhotoviteľ po ukončení realizácie Diela                       

je povinný predložiť doklady o naložení s odpadom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že náklady                                

na odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu zohľadnil v rozpočte v rámci konkrétnej 

položky, ku ktorej sa príslušný druh odpadu viaže.  

 

8. Zhotoviteľ je povinný počas výstavby zabezpečiť, aby uskutočnenie stavebných prác 

neohrozovalo kvalitu životného prostredia a cestnú premávku. V prípade, že v dôsledku 

nedodržania tejto povinnosti dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 

nároku, voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky 

zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej 

lehote.  

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Objednávateľa, 

Ministerstva financií Slovenskej republiky a ďalším kontrolným orgánom a orgánom 

oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky 

a Európskej únie, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, vykonať kontrolu 

dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto 

dokumentov, určenú v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

10. Zhotoviteľ má právo na zaplatenie ceny za Dielo podľa čl. V tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými 

podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

 

11. Zhotoviteľ je ďalej povinný najmä: 

a) vykonávať Dielo s náležitou odbornou starostlivosťou, 

b) vykonávať Dielo s takým dostatočným počtom pracovníkov, aby bola vždy počas 

vykonávania Diela zabezpečená bezpečnosť pri práci v súlade s ustanoveniami 

pracovnoprávnych predpisov, 

c) zabezpečiť miesto plnenia tak, aby účinne predchádzal spôsobeniu ujmy, či už materiálnej, 

a to na majetku Objednávateľa, Zhotoviteľa, jeho zamestnancov, subdodávateľov                                   

a ich zamestnancov a všetkých ďalších tretích osôb, alebo nemateriálnej, a to predovšetkým 

na zdraví alebo živote všetkých uvedených osôb, 
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d) postupovať v úzkej súčinnosti s príslušnými zamestnancami Objednávateľa alebo s osobami, 

ktoré Objednávateľ písomne poveril na vykonávanie určitej konkrétnej činnosti v rámci 

kontroly vykonávania Diela, 

e) umožniť Objednávateľovi kedykoľvek vstúpiť na Stavenisko za účelom kontroly 

vykonávania Diela; Objednávateľ má právo kedykoľvek aj bez požiadania vstúpiť                              

na Stavenisko za účelom kontroly vykonávania Diela, najmä ak má odôvodnenú 

pochybnosť, že Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s touto Zmluvou, 

f) v úzkej súčinnosti s Objednávateľom a subdodávateľmi zabezpečiť možnosť skontrolovania 

subdodávateľmi dodávaných služieb, materiálu, zariadení alebo iných výrobkov, 

g) viesť Stavebný denník (vrátane fotodokumentácie jednotlivých častí Diela, najmä časti Diela 

pred ich zakrytím), umožniť Objednávateľovi a ním písomne poverenej osobe                                         

aj bez ich vyzvania nahliadnuť do technickej dokumentácie súvisiacej s vykonávaním Diela, 

a to najmä do Stavebného denníka, 

h) počas pracovného času zabezpečiť trvalú prístupnosť Stavebného denníka na stavbe; 

osobami oprávnenými na vykonávanie záznamov do Stavebného denníka sú: stavbyvedúci 

Zhotoviteľa, príp. jeho písomne menovaný zástupca, stavebný dozor Objednávateľa 

a projektant, 

i) vykonávať vybrané činnosti prostredníctvom oprávnených osôb, 

j) poskytnúť potrebnú súčinnosť nevyhnutnú pre kolaudačné konanie, ak ho o to Objednávateľ 

požiada, 

k) zabezpečiť ochranu vnútorného zariadenia jednotlivých miestností pred poškodením. 

 

12. Zhotoviteľ si na vlastné náklady zabezpečuje najmä: 

a) dopravu všetkých materiálov a dielov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun do miesta 

plnenia, 

b) prevádzkové, príp. aj výrobné zariadenia miesta plnenia pre potreby zhotovenia Diela, 

c) vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí pred začatím stavebných prác, vrátane 

spätných úprav a zakreslenia skutočného priebehu podzemných vedení do projektovej 

dokumentácie, 

d) dočasné napojenie, meranie a úhradu nákladov stavby na energie, ktoré vzniknú počas 

výstavby, 

e) geodetické vytýčenie jednotlivých objektov Diela, vrátane porealizačného geodetického 

zamerania stavby, ktoré Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi v listinnej,                                           

a tiež aj v digitálnej podobe na elektronickom nosiči, 

f) umiestnenie alebo premiestnenie dopravného značenia a s tým súvisiace prípadné 

vypracovanie projektu a vykonanie inžinierskej činnosti.  

 

13. Zhotoviteľ potvrdzuje, že je dobre oboznámený s miestom, kde má byť vykonané Dielo 

a rizikami na ňom, a že si plne uvedomuje rozsah prác a dodávok, ktoré sa zaväzuje v zmysle 

tejto Zmluvy vykonať. Objednávateľ nebude Zhotoviteľovi hradiť žiadne náklady a naviac práce 

vzniknuté z neznalosti miesta, kde má byť vykonané Dielo, alebo z akéhokoľvek omylu zo strany 

Zhotoviteľa. 

 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať miesto plnenia do siedmich (7) kalendárnych dní po odovzdaní 

Diela Objednávateľovi. 

 

15. Zhotoviteľ poveruje výkonom funkcie stavbyvedúceho:  s ev. číslom oprávnenia 

00529*10-20* 

 

16. Zhotoviteľ umožní Objednávateľovi a projektantovi kontrolovať vykonané práce. Zhotoviteľ                  

je v prípade spĺňania podmienok v zmysle nariadenia vlády Slovenskej republiky                                               
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č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, 

povinný prostredníctvom vlastného zamestnanca, alebo zmluvne dohodnutou osobou                                   

a vo vlastnej réžii zabezpečovať výkon (funkciu) koordinátora bezpečnosti v zmysle uvedeného 

nariadenia a súvisiacich predpisov. Meno koordinátora oznámi pri odovzdaní Staveniska a zapíše 

do Stavebného denníka, a zároveň odovzdá doklad oprávňujúci uvedeného zamestnanca                       

alebo zmluvne dohodnutú osobu na vykonávanie tejto činnosti.  

 

17. Zhotoviteľ je povinný vypracovať kontrolný a skúšobný plán v zmysle zákona č. 254/1998 Z. z. 

o verejných prácach v znení neskorších predpisov, ktorý bude odsúhlasovaný na kontrolných 

dňoch. Kontrolný a skúšobný plán Zhotoviteľ predloží pri odovzdaní Staveniska.  

 

18. Zhotoviteľ je povinný zaškoliť zástupcov Objednávateľa na manipuláciu s technickými 

zariadeniami a odovzdať Objednávateľovi príslušnú prevádzkovú dokumentáciu. 

   

19. Pri realizácii stavebných prác na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržať aj najmä nasledovné 

kvalitatívne a technické podmienky: 

a) Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady Diela na energie, ktoré vzniknú počas 

výstavby a bude povinný zabezpečiť aj ich prípadné samostatné dočasné napojenie 

a meranie. Konkrétne podmienky pre odber energií a následne aj spôsob ich úhrady                               

si Objednávateľ so Zhotoviteľom vzájomne dohodnú pri odovzdaní a prevzatí Staveniska 

a tieto uvedú v  preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí Staveniska;  

b) stavebné práce budú realizované za plnej prevádzky v mieste plnenia a tejto skutočnosti musí 

Zhotoviteľ prispôsobiť svoju činnosť. Stavebné práce budú realizované                                        

tak, aby v minimálnom rozsahu obmedzovali prevádzku administratívnej budovy 

Objednávateľa;  

c) funkčnosť Objednávateľa nie je možné z titulu realizácie prác pri zhotovení Diela 

neprimerane obmedziť;  

d) predpokladá sa, že práce budú realizované v pracovných dňoch, vo výnimočných prípadoch 

po odsúhlasení Objednávateľom a príslušnými povoľovacími orgánmi, bude umožnené 

práce vykonať aj v dňoch pracovného voľna alebo pokoja; 

e) Zhotoviteľ je povinný si pred začatím stavebných prác zabezpečiť na svoje náklady 

vytýčenie podzemných vedení inžinierskych sietí u ich správcov. Spätné úpravy zabezpečuje 

Zhotoviteľ taktiež na vlastné náklady. Škody spôsobené činnosťou Zhotoviteľa na sieťach 

jednotlivých správcov sietí znáša na vlastné náklady Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany 

vlastníkov, správcov, užívateľov alebo nájomcov podzemných aj nadzemných inžinierskych 

sietí, resp. iných oprávnených osôb, dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie,                                    

resp. iného oprávneného nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane 

Zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ; 

f) Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie prác zakresľovať do projektovej dokumentácie 

skutočný priebeh podzemných vedení, ktoré budú prácami na predmete Zmluvy odhalené. 

Na konaní o odovzdaní verejnej práce je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi 

projektovú dokumentáciu so zakreslením skutočných priebehov podzemných vedení,                      

ktoré boli realizáciou dotknuté; 

g) Zhotoviteľ je povinný na Stavenisku udržiavať poriadok a čistotu. Nakladanie s odpadmi             

je Zhotoviteľ povinný realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich 

nakladanie s odpadmi, t. j. aj vrátane dokladovania o naložení s odpadom. Prípadné škody, 

ktoré by vznikli zanedbaním jeho povinností v tejto súvislosti, bude hradiť Zhotoviteľ. 

V prípade, že zo strany správneho orgánu, vlastníkov, správcov alebo nájomcov, resp. iných 

oprávnených osôb, dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného 

nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky 
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zodpovedá Zhotoviteľ, ktorý sa zároveň zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v určenej 

lehote; 

h) ak bude v súvislosti s realizáciou predmetu Zmluvy potrebné umiestnenie                                          

alebo premiestnenie dopravného značenia a prípadne s tým súvisiace vypracovanie projektu 

a vykonanie inžinierskej činnosti, obstará ho Zhotoviteľ. Zhotoviteľ vyhlasuje, že náklady 

za uvedenú činnosť, vrátane správnych poplatkov, sú zahrnuté do celkového rozpočtu. 

Prípadné škody, ktoré by vznikli zanedbaním povinností Zhotoviteľa v tejto súvislosti, bude 

hradiť Zhotoviteľ. V prípade, že zo strany vlastníkov, správcov alebo nájomcov komunikácií 

alebo iných oprávnených osôb dôjde k udeleniu pokuty, alebo inej sankcie, resp. iného 

oprávnenému nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, 

túto znáša a uhradí v určenej lehote Zhotoviteľ; 

i) Zhotoviteľ bude zodpovedať za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál 

a mechanizmy a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Zároveň je tiež povinný zabezpečiť, 

aby vozidlá a mechanizmy ktoré vychádzajú zo stavby na verejné priestranstvá 

a komunikácie tieto neznečisťovali. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí 

Zhotoviteľ; 

j) Zhotoviteľ bude povinný ku kolaudácii stavby zrealizovať mechanickú a biologickú úpravu 

okolia stavby, pozemku dotknutého výstavbou a odstrániť zvyšky stavebných materiálov. 

 

 

Čl. IX 

Práva a povinnosti Objednávateľa 

 

1. Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi v stave umožňujúcom začať výkon prác 

v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne 

Stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne odstúpiť od Zmluvy. 

 

2. Objednávateľ má právo odmietnuť prevziať Dielo, ktoré mu bude Zhotoviteľom odovzdávané, 

s vadami a/alebo nedorobkami, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu a postupovať v súlade                           

s čl. IV tejto Zmluvy. 

 

3. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť potrebnú pri realizácii 

Diela, a to bez zbytočného odkladu po tom, ako Zhotoviteľ Objednávateľa o takúto súčinnosť 

požiada. Objednávateľ poskytne predovšetkým spolupôsobenie pri čiastočných dočasných 

spôsoboch regulácie dopravy v premávke na miestach, kde to bude nevyhnutné z hľadiska 

bezpečného spôsobu realizácie Diela.  

 

4. Objednávateľ má právo na písomnú informáciu o akejkoľvek skutočnosti, ktorá môže spôsobiť, 

že Dielo nebude vykonané riadne a včas.  

 

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť cenu Diela podľa čl. V tejto Zmluvy a v súlade s ostatnými 

podmienkami podľa tejto Zmluvy. 

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje presne vymedziť hranice Staveniska. 

 

7. Objednávateľ nezodpovedá Zhotoviteľovi za žiadnu škodu vzniknutú Zhotoviteľovi 

poškodením, zničením, znehodnotením, či stratou vecí potrebných na vykonanie Diela, vecí 

pracovníkov vykonávajúcich Dielo, nech už sa tieto nachádzajú na Stavenisku alebo kdekoľvek 

inde. 
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8. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať postup prác Zhotoviteľa bez obmedzenia 

a neposkytnutie súčinnosti zo strany Zhotoviteľa v tomto prípade sa považuje za podstatné 

porušenie tejto Zmluvy s následkami podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. 

 

9. Objednávateľ je oprávnený, aj prostredníctvom stavebného dozoru Objednávateľa, kontrolovať 

lehoty (časovú záväznosť) zhotovenia Diela, resp. časový režim nasadenia pracovníkov a/alebo 

technických zariadení, t.j. je oprávnený kontrolovať (i) realizovanie prác v súlade s Prílohou č. 2 

tejto Zmluvy, (ii) druhy – podľa pracovných pozícií, počty pracovníkov a časový interval                          

ich nasadenia a (iii) druhy, počty strojov a zariadení a časový interval ich nasadenia a to tak,                      

aby nedochádzalo k nepredpokladaným „omeškaniam“ (časovým oneskoreniam) už vo fáze 

zhotovovania Diela. 

 

Čl. X 

Zabezpečenie Zmluvy  

 

1. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má nárok na úrok 

z omeškania z dlžnej sumy, a v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej 

hodnoty, aj s DPH za každý deň omeškania, vo výške určenej podľa § 1 ods. 1 nariadenia vlády 

Slovenskej republiky č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

 

2. V prípade, ak Dielo nebude vykonané včas (s výnimkou prípadov možnej zmeny termínov 

vykonania Diela v zmysle čl. III tejto Zmluvy), Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu od 

Zhotoviteľa vo výške 0,5 % z ceny za Dielo, a v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou 

pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH podľa čl. V ods. 2 tejto Zmluvy, za každý, čo i len začatý 

deň omeškania. 

 

3. V prípade nedodržania termínov vykonania Diela v zmysle čl. III tejto Zmluvy, alebo v prípade 

svojvoľného prerušenia, resp. zastavenia vykonávania Diela, má Objednávateľ právo, okrem 

zmluvnej pokuty, požadovať od Zhotoviteľa úhradu nákladov a škôd, ktoré mu v tejto súvislosti 

vznikli. Prerušením, resp. zastavením vykonávania diela, sa rozumie stav, keď Zhotoviteľ bez 

dôvodu nevykonáva práce na diele viac ako 3 (tri) po sebe idúce pracovné dni. 

 

4. V prípade, ak Dielo nebude vykonané riadne a nedostatky, nedorobky a vady zistené počas 

preberacieho konania, prípadne iné porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom, nebudú 

odstránené ani v dodatočne poskytnutej lehote na odstránenie vád a nedorobkov, Objednávateľ 

má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom: jednosto eur)                           

za každý, čo i len začatý deň omeškania až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov, 

a to za každú vadu, resp. nedorobok, zvlášť. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie 

dátum písomného potvrdenia Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené. 

 

5. V prípade neodstránenia vád a nedorobkov v lehote dohodnutej na ich odstránenie 

reklamovaných Objednávateľom počas záručnej doby uvedenej v čl. VII tejto Zmluvy,                              

má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 100,- EUR (slovom:                      

sto eur) za každý, čo i len začatý deň omeškania, až do dňa úplného odstránenia týchto vád 

a nedorobkov. Úplným odstránením vád a nedorobkov sa rozumie dátum písomného potvrdenia 

Objednávateľa, že vady a nedorobky boli odstránené. 

 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo uplatniť si u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu 

i v nasledovných prípadoch: 
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a) za nedodržanie termínu vypratania miesta plnenia vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc 

eur) za každý deň omeškania, až do termínu vypratania; vyprataním sa rozumie dátum 

písomného potvrdenia Objednávateľa, že vypratanie bolo vykonané; 

b) za zmenu technického riešenia Diela bez vedomia Objednávateľa alebo za použitie 

materiálov, ktoré sú v rozpore s technickou špecifikáciou určenou na vykonanie Diela podľa 

tejto Zmluvy (bez ohľadu na to, či dôjde k zmene kvalitatívnych parametrov vykonaného 

Diela), vo výške 10 % z ceny Diela, a v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou                       

pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH podľa čl. V ods. 2 tejto Zmluvy; Objednávateľ                            

má v tomto prípade právo požadovať uvedenie pozmeneného Diela do pôvodného stavu 

bezplatne a Zhotoviteľ je povinný bezplatne uviesť pozmenené Dielo do pôvodného stavu; 

c) ak v Stavebnom denníku budú uvedené chybné, zavádzajúce údaje alebo v Stavebnom 

denníku budú chýbať údaje, ktoré sa bežne do Stavebného denníka zapisujú vo výške         

1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každé jednotlivé pochybenie, a to aj opakovane; 

d) za porušenie povinností v súvislosti s BOZP a/alebo PO, ktoré môže ohroziť životy alebo 

zdravie osôb nachádzajúcich sa na Stavenisku vo výške 1.000,- EUR (slovom: jedentisíc 

eur) za každé jednotlivé porušenie, aj opakovane; 

e) za omeškanie Zhotoviteľa s odstránením závad ohrozujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia 

osôb na Stavenisku voči termínu určenému zápisom v Stavebnom denníku vo výške                

1.000,- EUR (slovom: jedentisíc eur) za každú jednotlivú závadu; 

f) za svojvoľné prerušenie, resp. zastavenie vykonávania Diela vo výške 1.000,- EUR (slovom: 

jedentisíc eur) za každý deň nasledujúci po dni, ktorým sa rozumie zastavenie podľa                       

ods. 3 tohto článku zmluvy;  

g) za stratu Stavebného denníka a v prípade, ak sa Stavebný denník nebude nepretržite 

nachádzať na Stavenisku vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc eur) za každý jednotlivý 

prípad, aj opakovane. 

 

7. V prípade vzniku škody sa uhrádza celá skutočná škoda, ktorá poškodenej Zmluvnej strane 

vznikla. 

  

8. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v celom 

rozsahu. 

 

9. Splnením záväzku Zhotoviteľa zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu nezaniká povinnosť 

Zhotoviteľa, ktorá bola zmluvnou pokutou zabezpečená. 

 

 

Čl. XI 

Doručovanie 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že si budú navzájom doručovať písomnosti v listinnej podobe osobne, 

e-mailom, licencovaným kuriérom, alebo poštou ako doporučenú zásielku, a to na adresy sídiel 

Zmluvných strán uvedených v záhlaví Zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy,                        

ktoré sú osobitne v tejto Zmluve uvedené alebo písomne oznámené druhej Zmluvnej strane podľa 

ods. 4 tohto článku. 

 

2. Písomnosť zaslaná poštou doporučene sa považuje za doručenú dňom, keď ju adresát prijal                  

alebo odmietol prijať. Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade, ak Zmluvná 

strana svojím konaním, alebo opomenutím, zmarí doručenie písomnosti, alebo písomnosť pošta 

vráti ako nedoručenú. Účinky doručenia nastávajú v deň, keď bude písomnosť/zásielka vrátená 

druhej Zmluvnej strane. 
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3. Písomnosť doručovaná osobne alebo licencovaným kuriérom sa považuje za doručenú                              

jej odovzdaním. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, písomnosť sa považuje za doručenú 

dňom jej odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť. Písomnosť doručovaná                    

e-mailom sa považuje za doručenú uložením v e-mailovej schránke adresáta, pričom tento spôsob 

doručovania môže byť použitý len v prípadoch, ktoré zmluva určuje, alebo ktoré sú pri realizácii 

a organizácii stavby obvyklé. 

 

4. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností na základe tejto Zmluvy, 

sa Zmluvné strany zaväzujú bezodkladne písomne informovať navzájom o zmene adresy; 

v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca nová adresa riadne oznámená Zmluvnej strane 

pred odoslaním písomnosti. 

 

Čl. XII 

Dôverné informácie 

 

1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže by z tejto 

Zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok Zmluvných strán 

obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po ukončení účinnosti tejto Zmluvy. Na účely tejto 

Zmluvy sa za dôverné informácie považujú informácie, ktoré sa dozvedela ktorákoľvek                                

zo Zmluvných strán v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy, alebo plnením na základe tejto 

Zmluvy, alebo informácie, ktoré ktorákoľvek zo Zmluvných strán označila ako dôverné. 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

druhej Zmluvnej strany nevyužijú pre seba alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám 

a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú 

členovia štatutárnych a dozorných orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia 

Zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou 

mlčanlivosti na základe všeobecne záväzných právnych predpisov. 

 

3. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné                        

už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno                  

po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

c) prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov, alebo na základe 

povinnosti uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, musí 

Zmluvná strana poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá Zmluvná strana 

povinná písomne informovať druhú Zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť 

dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu; 

d) prípady poskytnutia dôverných informácií profesionálnym poradcom Zmluvných strán, 

bankám poskytujúcim financovanie projektu, pokiaľ taká osoba prevezme na seba povinnosť 

mlčanlivosti podľa ods. 1 tohto článku; 

e) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, správnych alebo iných 

konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy. 

 

4. Samotná projektová dokumentácia a jej obsah, ako ani samotná Zmluva a jej obsah,                                       

sa nepokladajú za dôverné informácie. 
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Čl. XIII 

Ukončenie Zmluvy 

 

1. Túto Zmluvu možno ukončiť len písomnou dohodou Zmluvných strán, výpoveďou alebo 

písomným odstúpením od Zmluvy uskutočneným výlučne na základe ustanovení tejto Zmluvy                                

alebo Obchodného zákonníka alebo § 19 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto Zmluvy najmä v prípade, ak: 

a) Zhotoviteľ neplnil kvalitatívno-technické parametre a podmienky určené v projektovej 

dokumentácii, slovenských technický normách a všeobecne záväzných predpisoch alebo 

v tejto Zmluve,  

b) Zhotoviteľ aj napriek písomnému upozorneniu Objednávateľa pokračuje vo vadnom plnení, 

alebo ak aj napriek upozorneniu v primeranej lehote poskytnutej mu na odstránenie vady 

vadu neodstránil; v prípade vadného plnenia, Objednávateľ nie je povinný vykonať úhradu 

platby a až do jej odstránenia nie je v omeškaní s platením; výšku takto neuhradenej čiastky 

stanoví Objednávateľ výpočtom podľa rozsahu vadného plnenia a jednotkových cien podľa 

oceneného výkazu výmer, 

c) Zhotoviteľ bezdôvodne neprevzal Stavenisko, nedokáže zhotoviť Dielo alebo zastaví 

zhotovenie Diela pred jeho dokončením, 

d) Zhotoviteľ bez primeraného dôvodu nezačal so zhotovovaním Diela ani do siedmich (7) 

pracovných dní odo dňa odovzdania Staveniska Objednávateľom a prevzatia Staveniska 

Zhotoviteľom, 

e) Zhotoviteľ je v omeškaní s odovzdaním Diela o viac ako päť (5) pracovných dní, 

f) v čase jej uzavretia existoval dôvod na vylúčenie Zhotoviteľa pre nesplnenie podmienky 

účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní, 

g) Zhotoviteľ nebol v čase jej uzavretia zapísaný v registri partnerov verejného sektora, alebo 

ak bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí Zhotoviteľa z registra partnerov verejného 

sektora, alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní podľa  

§ 182 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní. 

 

3. Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa čl. XIV tejto Zmluvy je jej podstatným 

porušením a zakladá právo Objednávateľa na odstúpenie od tejto Zmluvy a zároveň právo 

Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej ceny, a v prípade,                   

ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH podľa čl. V ods. 2 

tejto Zmluvy. 

 

4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Objednávateľa sa považuje: 

a) neodovzdanie Staveniska v termíne stanovenom v čl. II ods. 3 tejto Zmluvy,  

b) omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 

 

5. Zhotoviteľ je oprávnený od tejto Zmluvy odstúpiť, ak: 

a) dôjde k neposkytnutiu súčinnosti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ neodstráni 

porušenie ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Zhotoviteľom, nie kratšej ako 

desať (10) pracovných dní odo dňa doručenia výzvy zo strany Zhotoviteľa Objednávateľovi, 

b) ak dôjde k podstatnému porušeniu Zmluvy zo strany Objednávateľa v zmysle ods. 4 tohto 

článku. 

 

6. Túto Zmluvu je možné ukončiť aj z dôvodov uvedených v Prílohe č. 4 tejto Zmluvy. 
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7. Objednávateľ je oprávnený vypovedať túto Zmluvu z dôvodu uvedenom v písm. c) Prílohy č. 7. 

Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni doručenia 

výpovede Zhotoviteľovi. 

 

8. Odstúpenie od Zmluvy musí byť vykonané písomne so špecifikáciou dôvodu odstúpenia                          

od Zmluvy a musí byť druhej Zmluvnej strane doručené v súlade s ustanovením čl. XI tejto 

Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným a Zmluva zaniká momentom doručenia 

odstúpenia druhej Zmluvnej strane, pričom právo Zmluvných strán na náhradu škody a zmluvnú 

pokutu nie je odstúpením od Zmluvy dotknuté. 

 

9. Predčasné ukončenie tejto Zmluvy, bez ohľadu na Zmluvnú stranu, ktorá od tejto Zmluvy 

odstúpila, sa nedotýka nárokov Zmluvných strán, ktoré svojou povahou majú trvať aj po 

ukončení Zmluvy, najmä, nie však výlučne, zodpovednosti Zhotoviteľa za vady a nedorobky 

dovtedy vykonaného Diela, plynutia záručných dôb podľa tejto Zmluvy, povinnosti zachovávať 

dôverné informácie, náhrada škody, zmluvných pokút. 

 

 

Čl. XIV 

Oprávnené osoby a subdodávatelia Zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať pri plnení Zmluvy vybrané činnosti prostredníctvom 

odborníkov, ktorých použil na preukázanie splnenia podmienok účasti v súťaži, pričom musí                 

ísť minimálne o odborníkov na nasledovných pracovných pozíciách: stavbyvedúci s odborným 

zameraním pozemné stavby (ďalej aj len „Oprávnené osoby“).  

 

2. Vykonanie vybranej činnosti môže Zhotoviteľ zabezpečiť prostredníctvom inej ako Oprávnenej 

osoby iba v nevyhnutných prípadoch (zdravotná neschopnosť niektorej z Oprávnených osôb, 

ukončenie pracovného pomeru, atď.), pričom Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a preukázať, že 

náhradný odborník spĺňa všetky podmienky účasti týkajúce sa príslušnej pozície odborníka 

stanovené vo výzve na predkladanie ponúk a v súťažných podkladoch. Doklady preukazujúce 

splnenie podmienok účasti predloží Zhotoviteľ bezodkladne Objednávateľovi. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 

verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon o registri partnerov verejného sektora“). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť,                        

aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov 

verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania 

subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného 

sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy                                  

so subdodávateľmi. 

 

4. Ak Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy využije kapacity subdodávateľa/ľov, uvedie podiel plnenia 

zo Zmluvy, ktorý má v úmysle zabezpečiť subdodávateľom na vlastné riziko a zodpovednosť, 

spolu s uvedením identifikačných údajov subdodávateľa, v rozsahu meno a priezvisko, obchodné 

meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo alebo dátum narodenia, údaje 

o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, funkcia. Zoznam subdodávateľov tvorí Prílohu č. 6 tejto Zmluvy.  

 

5. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch. 

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, 
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ktoré bude obsahovať minimálne: podiel plnenia zo Zmluvy, ktorý má Zhotoviteľ v úmysle zadať 

subdodávateľovi, meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, 

identifikačné číslo alebo dátum narodenia, ak nebolo pridelené identifikačné číslo, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia. 

 

6. V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Zhotoviteľ záujem zmeniť svojich subdodávateľov,                    

je povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

a) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má povinnosť zapisovať sa v registri 

partnerov verejného sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora, 

v súlade s ods. 3 tohto článku, 

b) subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 

predmetu Zmluvy v rovnakej kvalite, ako pôvodný subdodávateľ, 

c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu subdodávateľa, spolu s predložením 

dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

 

7. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených 

v Prílohe č. 6 tejto Zmluvy. Návrh na zmenu subdodávateľa, spolu s dokladmi podľa ods. 6 

písm. c) tohto článku a aktualizovaným znením Prílohy č. 6, musí Zhotoviteľ predložiť 

Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. 

Objednávateľ má právo zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v ods. 4 tohto 

článku. 

 

8. Zmena subdodávateľa podlieha predchádzajúcemu písomnému schváleniu Objednávateľom. 

 

 

Čl. XV 

Povinné technické a strojové vybavenie 

 

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie predložiť Objednávateľovi v primeranej lehote k akémukoľvek 

ním využívanému strojovému alebo technickému vybaveniu pri realizácii Diela overené fotokópie 

(alebo originály): (i) technických preukazov, (ii) kontrol technického stavu, (iii) emisných kontrol 

a (iv) odborných prehliadok a skúšok (pokiaľ sa pre predmetný druh zariadenia vydávajú). 

Čl. XVI 

Osobitné protikorupčné ustanovenia 

 

1. Pri plnení tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať platné právne predpisy vzťahujúce                   

sa ku korupcii a korupčnému správaniu. 

 

2. Zhotoviteľ  podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s Protikorupčnou politikou 

Objednávateľa (zverejnená na webovom sídle Objednávateľa: 

https://www.bojprotikorupcii.gov.sk/rezortny-protikorupcny-program-uradu-vlady-sr/), jej 

obsahu porozumel a zaväzuje sa ju rešpektovať. 

 

3. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy zároveň vyhlasuje, že: 

a) pozná znaky korupcie a korupčného správania, 

b) zdrží sa akejkoľvek formy korupcie a korupčného správania v súvislosti s plnením záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

c) poskytne súčinnosť v prípade posudzovania podozrenia z korupcie alebo korupčného správania, 

d) zdrží sa akýchkoľvek foriem korupcie súvisiacich s plnením predmetu zmluvy alebo záväzkov 

vyplývajúcich z tejto Zmluvy, ktorú plánuje, alebo ktorú už uzavrel s Objednávateľom, 
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e) bezodkladne oznámi Objednávateľovi akékoľvek podozrenie z korupcie a poskytne súčinnosť                   

pri preskúmavaní tohto oznámenia, 

f) nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k zamestnancom Objednávateľa, ktorý by mohol ovplyvniť 

realizáciu predmetu Zmluvy s Objednávateľom. 

 

4. Zhotoviteľ sa podpisom tejto Zmluvy zaväzuje predchádzať korupcii v súvislosti s príslušnou 

transakciou, projektom, činnosťou alebo vzťahom vyplývajúcich z tejto Zmluvy, a to v zmysle 

Prílohy č. 4 – Protikorupčná doložka, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.   

 

 

Čl. XVI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle 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. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými 

zástupcami obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 

v Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov. 

 

2. Akékoľvek úkony smerujúce k zániku Zmluvy musia byť realizované písomnou formou 

a doručené spôsobom podľa čl. XI tejto Zmluvy. 

 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých tri (3) rovnopisy prevezme 

Objednávateľ a dva (2) rovnopisy prevezme Zhotoviteľ.  

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, že ich 

zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 

platne uzatvoriť túto Zmluvu. 

 

5. Právne pomery Zmluvných strán bližšie nešpecifikované v tejto Zmluve sa riadia príslušnými 

ustanoveniami právneho poriadku Slovenskej republiky, a to najmä ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a súťažnými podmienkami.                   

Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom 

súťažných podmienok. 

 

6. Táto Zmluva môže byť menená alebo dopĺňaná len v súlade s § 18 zákona o verejnom obstarávaní 

písomnými očíslovanými dodatkami k tejto Zmluve, ktoré musia byť podpísané obidvoma 

Zmluvnými stranami, inak je táto zmena alebo doplnenie neplatné.  

 

7. V prípade, že sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy, vzhľadom na neskoršiu legislatívnu zmenu 

alebo z akéhokoľvek iného dôvodu, stane právne neúčinné alebo neplatné, uvedené nemá                           

za následok neplatnosť celej Zmluvy. 

 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu prílohy k tejto 

Zmluve s textom, resp. obsahom tejto Zmluvy, má vždy prednosť príslušná úprava podľa textu 

Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade akéhokoľvek nesúladu textu, resp. obsahu 

prílohy k tejto Zmluve s textom, resp. obsahom inej prílohy k tejto Zmluve, je Objednávateľ 

oprávnený určiť, ktorá úprava je rozhodujúca. 
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9. Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou 

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy                                      

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

10. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a vyhlasujú, že jej znenie presne 

a úplne vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, ktorá je bez omylu. Zmluvné strany 

zároveň vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za iných nápadne nevýhodných 

podmienok. 

 

11. Zoznam príloh tejto Zmluvy: 

Príloha č. 1 - Rozpočet (nacenený výkaz výmer) Zhotoviteľa  

Príloha č. 2 - Časový a vecný harmonogram 

Príloha č. 3 - Poistenie zodpovednosti za škodu 

Príloha č. 4 - Stanovisko Krajského pamiatkového úradu Bratislava 

Príloha č. 5 - Príslušné rozhodnutia a povolenia k realizácii stavebných úprav 

Príloha č. 6 - Zoznam subdodávateľov a podiel plnenia predmetu zákazky 

Príloha č. 7 - Protikorupčná doložka 

 

V Bratislave dňa       V Žiline dňa 04.08.2021 

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

Úrad vlády Slovenskej republiky    Adifex a.s. 

 

 

 

  

________________________________   _____________________________ 

                  Július Jakab      Ing. Martin Laurinčík,  

vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky             predseda predstavenstva 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




