
.;islo zmluvy objednávatel'a: 2020-0334-1175520 
číslo zmluvy zhotoviteľa : 

ZMLUVA O DIELO 
uzavretá podľa§ 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

(ďalej len .Zmluva") 

1.1 Objednávateľ : 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava t. , 
oddiel : Sa, vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s., Bratislava 
2620191900/1100 
SK 3011000000002620191900 
TATRSKBX 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA 
podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Sabol - výkonný riaditeľ sekcie investícií prenosu 

a súvisiacich činností technických : Ing. Ladislav Palkovič - vedúci odboru investícií vedení 

(ďalej len "objednávateľ alebo "SEPS~) 

1.2 Zhotoviteľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
l BAN: 
SWIFT: 

Menom spoločnosti koná: 

Gajdoš-Consulting Engineers, s.r.o. 
Novomeského 122/6 
960 01 Zvolen 
(vedúci člen skupiny) 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, vložka č. 1 0328/S 
36 636 851 
2022002070 
SK2022002070 
OTP Banka, a.s. 
0008502216/5200 
SK 3752000000000008502216 
OTPVSKBX 

Ing. Ivan Gajdoš 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Ivan Gajdoš 
technických: Ing. Ivan Gajdoš 
a 

OVIDA, s.r.o. 
Štvrť SNP 153/70 
914 51 Trenčianske Teplice 
(člen skupiny) 
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• J 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Menom spoločnosti koná: 

a 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Menom spoločnosti koná: 

(ďalej len "zhotovitel"') 

v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1., 
Oddiel : Sro, vložka č. 106166/B 
34 138 692 
2021316055 
SK2021316055 
Denis šatník 

Geodetické služby, s.r.o. 
SNP 71 
965 01 Žiar nad Hronom 
(člen skupiny) 
v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, vložka č. 1 0235/S 
36 636 029 
2021965297 
SK2021965297 
Ing. Miroslav Mešťan 

(ďalej spoločne ako "Zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "Zmluvná strana") 

ll. PREAMBULA 

2. 1 Podkladom pre uzatvorenie tejto Zmluvy je výberové konanie a ponuka zhotoviteľa ako 
úspešného uchádzača zo dňa 25.06.2021 . 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje pre objednávateľa zhotoviť dielo: Geodetické, majetkovoprávne a 
inžinierske činnosti pre stavbu "Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" (ďalej len 
.dielo"). 

3.2 Rozsah predmetu plnenia sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať v zmysle Prílohy č.1 . 

3. 3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviterovi dohodnutú 
cenu. 

IV. ČAS A MIESTO PLNENIA 

4.1 Zhotovitel' sa zaväzuje zhotovovať dielo v samostatných etapách v súlade s bodom 6.2 Zmluvy, 
s celkovým ukončením diela do 14 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

4.2 Začiatok diela: dňom nadobudnutia účinnosti Zmluvy 
4.3 Pred dohodnutými termínmi plnenia je zhotovitel' oprávnený odovzdať dielo alebo časť diela len 

so súhlasom objednávateľa . 

4.4 Záväzok zhotoviť dielo alebo jeho časf je splnený jeho odovzdaním a prevzatím zástupcami 
oboch Zmluvných strán oprávnenými rokovať vo veciach zmluvných a technických na mieste 
stanovenom v tejto Zmluve. 

4.5 Miesto odovzdania diela je: Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s., Mlynské nivy 59/A, 
824 84 Bratislava. 

4.6 Miestom realizácie diela je: dotknuté územie stavby "Vedenie 2x400 kV Križovany- Bystričany" 
a priestory zhotoviteľa . 

V. CENA 

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou Zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložená kalkuláciou zhotovitel'a, ktorá tvorí Prílohu 
č.2 k tejto Zmluve. 

5.2 Zmluvná cena za vykonanie diela je tvorená z ceny za výkon inžinierskych činností v rozsahu 
potrebnom pre práce po dokončení stavby a z jednotkových cien za výkon geodetických prác 
a za výkon majetkovoprávnych činnosti. Činnosti ohodnotené jednotkovými cenami budú 
vstupovať do celkovej ceny diela podľa skutočne dokladovaného rozsahu vykonaných činností. 

ZoO: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu • Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričan)"' 
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' . 
5.3 Cena za vyhotovenie diela je celkom (v prípade predpokladaného počtu jednotiek uvedených 

v Prílohe č.2 tejto Zmluvy- Kalkulácia ceny diela}: 

224 806,25 EUR bez DPH, slovom 

(dvestodvadsaťštyritisícosemstošesť EUR a dvadsaťpäť eurocentov bez DPH} 
a pozostáva z nasledovných častí: 

5.3.1 Cena za inžinierske činnosti (pre práce po dokončení stavby} v zmysle predmetu plnenia: 

23 500,00 EUR bez DPH 
5.3.2 Cena za geodetické práce a majetkovoprávne činnosti spolu: 

201 306,25 EUR bez DPH. 
z toho: 

5.3.2.1 Geodetické práce v zmysle predmetu plnenia: 
5.3.2.1.1 Geometrické plány porealizačného zamerania stavby, t.j. zameranie 133 stožiarových 

miest (okrem 106 stožiarových miest SO 01, ktoré už boli zamerané) a vytýčenie 
príslušného ochranného pásma celého vedenia za účelom zápisu vecného bremena (pre 
133 stožiarov, ochranné pásmo v celej dÍžke vedenia) 

65,00 EUR bez DPH 11 OO m 
5.3.2.1.2 Geometrické plány porealizačného zamerania stavby, t.j. pre už zameraných 106 

stožiarových miest (s vytýčením ochranného pásma vedenia zahrnutého v bode 5.3.2.1.1 
tejto Zmluvy) za účelom zápisu vecného bremena (pre už zameraných 106 stožiarov, bez 
ochranného pásma) 

50,00 EUR bez DPH 11 OO m 
5.3.2.2 Majetkovoprávne činnosti v zmysle predmetu plnenia: 
5.3.2.2.1 Elaboráty jednorazových náhrad pre vlastníkov pod stožiarovými miestami a pre vlastníkov 

v ochrannom pásme vedenia (pre SO 1)1) po vypracovani geometrických plánov 
porealizačného zamerania a znaleckých posudkov, t. j. dopracovanie už vypracovaných 
identifikačných elaborátov vlastníkov pozemkov pod stožiarovými miestami 
a identifikačných elaborátov vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme vedenia (vrátane 
ich kontroly podra nového stavu v súlade s vypracovanými a na katastri nehnuteľnosti 
overenými geometrickými plánmi porealizačného zamerania stavby). 

4,00 EUR bez DPH l vlastník 

Vysvetlenie: elaborát jednorazových náhrad vlastn/kov pozemkov pod stožiarovými miestami a elaborát 
jednorazových náhrad vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme vedenia sa v rámci jedného 
katastrálneho územia chápe ako dva samostatné elaboráty. Vlastník (fyzická alebo právnická 
osoba) opakujúci sa v rámci jedného katastrálneho územia a jedného elaborátu jednorazových 
náhrad na viacerých pozemkoch a L V je chápaný ako jeden vlastn fk. Vý~ka náhrady pre vlastníka 
bude v rámci elaborátu jednorazových náhrad uvedená sumárne za v~etky pozemky. 

5.3.2.2.2 Znalecké posudky na ocenenie jednorazovej náhrady za nútené obmedzenie užívania a za 
zriadenie vecného bremena na poľnohospodárskych pozemkoch 

320,00 EUR bez DPH l posudok 
5.3.2.2.3 Zápis vecného bremena zo zákona v rozsahu pod stožiarové miesta do katastra 

nehnuteľnosti a oznámenia vlastníkom pozemkov o vykonaní zápisu vecného bremena na 
ich list vlastníctva 

42,00 EUR bez DPH l podperný bod 
5.3.2.2.4 Zápis vecného bremena zo zákona v rozsahu ochranného pásma vedenia do katastra 

nehnuternosti a oznámenia vlastníkom pozemkov o vykonani zápisu vecného bremena na 
ich list vlastníctva 

253,00 EUR bez DPH l km 

Vysvetlenie: 1 km je chápaný ako osová dfžka vedenia. 

5.3.2.2.5 Výmaz vecných bremien zriadených v rozsahu ochranného pásma pôvodného vedenia 
V27 4 v katastri nehnuteľností 

ZoO: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu . Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" 
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4,00 EUR bez DPH l vlastník 

5.4 Všetky ostatné činnosti nešpecifikované v bode 5.3 potrebné na dosiahnutie úspešného 
ukončenia diela sú zahrnuté v odmene za výkon činnosti podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy. 

5.5 K cene sa uplatní DPH v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len "zákon o DPH") platným v deň vzniku daňovej povinnosti. 

Vl. PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Objednávate!' sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú cenu uvedenú v čl. V tejto Zmluvy, ak zhotovitel' dodá 
dielo riadne a včas. 

6.2 Realizácia a fakturácia predmetu plnenia je rozdelená do vecne a finančne vymedzených 
míl'níkov, ktoré sú členené nasledovne: 

Míľnik č.1: Podanie žiadosti na vydanie kolaudačného rozhodnutia pre nové 2x400 kV vedenie 
(dotknuté stavebné objekty SO 01, SO 07, SO 08 a SO 09} 

Termín: do 31.12.2021 

Cena: Cena stanovená vo výške 60% z ceny podl'a bodu 5.3.1 tejto Zmluvy. 

Míľnik č.2: Vydanie kolaudačného rozhodnutia pre nové 2x400 kV vedenie (dotknuté stavebné 
objekty SO 01, SO 07, SO 08 a SO 09} 

Termín: 
Cena: 

Mífnik č. 3: 

Termín: 
Cena: 

Míľnik č.4: 

Termín: 

Cena: 

Deň nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia 

Cena stanovená vo výške 40% z ceny podľa bodu 5.3.1 tejto Zmluvy. 

Geometrické plány porealizačného zamerania stavby, znalecké posudky a elaboráty 
jednorazových náhrad po dopracovaní už vypracovaných identifikačných elaborátov 
vlastníkov pozemkov pod stožiarovými miestami a identifikačných elaborátov 
vlastníkov pozemkov v ochrannom pásme vedenia. 

do 22.12.2021 

Cena stanovená vo výške dokladovaného potrebného rozsahu vykonaných činností 
pre ucelené k. ú. podľa bodov 5.3.2.1 a 5.3.2.2 tejto Zmluvy. 

Zápis vecného bremena zo zákona v rozsahu pod stožiarové miesta a ochranného 
pásma do katastra nehnutel'ností a oznámenia vlastníkom pozemkov o vykonaní 
zápisu vecného bremena na ich list vlastníctva v zmysle predmetu plnenia, výmaz 
vecných bremien zriadených v rozsahu ochranného pásma pôvodného vedenia 
V27 4 v katastri nehnuteľností. 

Deň povolenia vkladu vecného bremena do KN, (pri oznamovaní vlastníkom 
o vykonaní zápisu. deň odoslania oznámenia vlastníkom}. 

Cena stanovená vo výške dokladovaného potrebného rozsahu vykonaných činnosti 
podľa bodov 5.3.2.2.3, 5.3.2.2.4 a 5.3.2.2.5 tejto Zmluvy. 

6.3 Cenu za zhotovenie častí diela (jednotlivého míľnika} uhradí objednávateľ na základe faktúry, 
ktorú zhotoviteľ vystavi do 15 dni po prevzati časti diela a doručí objednávatel'ovi. Zhotoviteľ je 
oprávnený vystaviť faktúru na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela podpísaného 
obidvomi Zmluvnými stranami. Dňom vzniku daňovej povinnosti je deň prevzatia časti diela 
formou protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela. 

6.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla objednávateľa 
a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. Elektronická faktúra doručená na 
inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú faktúru doručenú objednávateľovi v zmysle 
tejto Zmluvy. 

6.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona o DPH, označenie čísla Zmluvy podľa 
evidencie objednávatel'a a číslo bankového účtu v tvare IBAN a kód štatistickej klasifikácie 
produktov podľa činnosti (CPA). Súčasťou faktúry je protokol o odovzdaní a prevzatí časti diela 
podpísaný obidvoma Zmluvnými stranami. 

ZoO: Geodetické. majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu .. Vedenie 2x400 kV Križovany - Bystričany" 
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6.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.5 tejto Zmluvy, 
objednávate!' je oprávnený vrátiť ju zhotovitel'ovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávatel'ovi. 

6.7 Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od ich doručenia objednávateľovi. 

6.8 Objednávate!' podpisom tejto Zmluvy udeľuje zhotovitel'ovi súhlas v zmysle ustanovenia§ 71 ods. 
1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej forme, za podmienky 
predchádzajúceho informovania objednávateľa o používaní elektronického spôsobu fakturácie v 
zmysle bodu 6.9 Zmluvy. 

6.9 Do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy, je zhotovíte!' povinný písomne oznámiť 
objednávatel'ovi, či bude pri fakturácii podl'a tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú formu 
alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotovitel'a o spôsobe fakturácie sa 
považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávatel'ovi. V prípade doručovania faktúr 
v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, z ktorej budú faktúry 
odosielané. 

6.10 Ak si zhotovíte!', nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 6.9 tejto Zmluvy, za záväzný 
spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 

6.11 Zhotoviteľ je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj 
v priebehu trvania zmluvného vzťahu . Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo dňa 
písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. 

6.12 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry má 
zhotovíte!' právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. z dlžnej 
sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR, ktorá je 
platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu 
(záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

VIl. PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

Povinnosti Zmluvných strán 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo. 

7.2 Vlastnícke právo k zhotovenému dielu, alebo jeho časti prechádza na objednávateľa jeho 
písomným odovzdaním objednávateľovi. Osoba objednávateľa oprávnená rokovať vo veciach 
technických potvrdí prevzatie diela alebo jeho časti písomným protokolom o odovzdaní a prevzatí 
diela alebo jeho časti . Týmto okamihom prechádza na objednávatel'a aj nebezpečenstvo škody 
na diele. 

7.3 Zhotovíte!' je povinný vykonať dielo v zmysle tejto Zmluvy, ako aj v súlade so súťažnými 
podkladmi pre vyhotovenie tohto diela. 

7.4 Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela v potrebnom rozsahu postupovať podľa Príručky k 
postupu pri uplatnení náhrad vlastníka nehnuteľnosti voči prevádzkovateľovi prenosovej sústavy 
podľa §11 zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike, ktorá tvorí Prílohu č.3 tejto Zmluvy. 

7.5 Zhotovíte!' je povinný najneskôr do dvoch dní od doručenia, resp. prevzatia akéhokol'vek 
rozhodnutia alebo vyjadrenia správneho orgánu alebo orgánu štátnej správy (napr. záväzných 
stanovísk, stanovísk, vyjadrení dotknutých účastníkov konaní, získaných povolení a súhlasov 
potrebných k vydaniu kolaudačného rozhodnutia a iné) predložiť prevzatý dokument 
objednávatel'ovi a to vo forme PDF na emailovú adresu: ladislav.palkovic@sepsas.sk. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo posúdiť dokument ešte pred nadobudnutím jeho právoplatnosti 
a pripadne využiť zákonné opravné prostriedky. 

7.6 Zhotovíte!' sa zaväzuje odovzdať doklady z prerokovania stavby v kolaudačnom konaní 
v prehl'adnej forme zhotovitel'ovi samostatne 2x v papierovej forme a 2x na CD nosiči. 

7.7 Ak zhotoviteľ vykonáva dielo za spoluúčasti subdodávatel'ov, doloží ich zoznam formou podl'a 
Prílohy č.4 tejto Zmluvy, ktorá je neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy. 

7.8 Na zabezpečenie geodetických, majetkovoprávnych ako aj inžinierskych činností zhotovitel' musí 
použiť len takého subdodávatel'a, ktorý má oprávnenie na ním poskytovanú službu. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný v pravidelných trojmesačných intervaloch, vždy k poslednému pracovnému 
dňu príslušného mesiaca, predložiť osobe objednávatel'a oprávnenej rokovať vo veciach 
zmluvných, písomný súhrn všetkých právnych úkonov vykonaných zhotoviteľom v mene 
objednávatel'a na základe udelenej plnej moci za príslušný štvrťrok. Súhrn právnych úkonov je 

ZoO: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu "Vedenie 2x400 kV Križovany- Bystričany" 

5/12 



zhotovíte!' povinný poslať na adresu objednávatel'a k rukám osoby oprávnenej rokovať vo veciach 
zmluvných alebo emailom na adresu: marian.sabol@sepsas.sk. 

7.10 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu pracovníkov zhotovitel'a a jeho všetkých 
subdodávatel'ov z pohľadu riadneho plnenia povinnosti pri zhotovovaní diela v zmysle tejto 
Zmluvy, všetkých súvisiacich právnych predpisov, vrátane riadneho dodržiavania podmienok 
bezpečnosti, zdravia a ochrany životného prostredia. Objednávateľ je oprávnený vykonávať 
kontrolu zhotoviteľa a jeho všetkých subdodávateľov aj z pozície zhotoviteľa alebo 
subdodávateľa ako zamestnávatel'a v súvislosti s riadnym plnením platných pracovnoprávnych 
predpisov, vrátane sociálneho zabezpečenia vo vzťahu k pracovníkom podiel'ajúcich sa na 
plnení tejto Zmluvy. V prípade zistenia akéhokol'vek nedostatku či porušenia stanovených 
povinností objednávateľ upozorní zhotoviteľa, ktorý je povinný zabezpečiť nápravu vzniknutej 
situácie. Ak nedôjde k dostatočnej náprave vzniknutej situácie do 30 dní od písomného 
upozornenia objednávateľom, alebo sa zistí opätovne rovnaké pochybenie, objednávate!' je 
oprávnený uložiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu podl'a bodu 10.6 tejto Zmluvy. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný za všetkých okolností vystupovať voči subdodávateľom v súlade so 
zásadami poctivého obchodného styku, t.j. najmä uhradiť subdodávateľom dohodnutú cenu za 
riadne a včasné poskytnutie príslušných čiastkových služieb/prác alebo činností v rámci 
prác/služby do 30 dní od uhradenia faktúry Objednávatel'om. 

7.12 Zhotoviteľ najneskôr ku dňu podpisu tejto Zmluvy predloží objednávateľovi úradne osvedčené 
fotokópie platných oprávnení pre osoby, prostredníctvom ktorých bude zabezpečovať plnenie 
predmetu tejto zmluvy. Požadované doklady budú súčasťou Prílohy č. 7 tejto Zmluvy. 

7. 13 Akákoľvek zmena dokladov uvedených v bode 7.12 tejto Zmluvy počas platnosti Zmluvy musí 
byť zhotoviteľom bezodkladne oznámená objednávateľovi a nové predmetné doklady musia byť 
predložené objednávateľovi za účelom vyhotovenia Dodatku k tejto Zmluve. 

7.14 Činnosti, na ktoré sú požadované doklady podl'a Prílohy č. 7 tejto Zmluvy, sa zhotoviteľ zaväzuje 
vykonávať výlučne oprávnenými osobami. 

Spolupôsobenie Zmluvných strán 

7.15 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť konzultácie a upresnenia nejasností v poskytnutých 
podkladoch na rokovaniach maximálne do troch pracovných dní od vyzvania. 

7.16 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi podklady (identifikačné elaboráty vlastníkov 
pod stožiarovými miestami a v ochrannom pásme vedenia) a potrebnú dokumentáciu 
(porealizačné zameranie stožiarov - 106 p.b.) v jednom vyhotovení v termíne do 10 dní od 
uzatvorenia tejto Zmluvy. 

7.17 Pre potreby zabezpečenia inžinierskej činnosti zhotovitel'om, objednávate!' vystaví 
plnomocenstvo, ktoré oprávni zhotovitel'a k zastupovaniu objednávatel'a vo všetkých úkonoch 
podl'a tejto Zmluvy, najneskôr do 14 dní od podpisu tejto Zmluvy oboma Zmluvnými stranami. 

7.18 Zrejmé vady diela zistené pri odovzdaní a prevzatí diela, budú pre objednávatel'a dôvodom pre 
odmietnutie a prevzatie diela s následkom nedodržania termínu plnenia zo strany zhotoviteľa. 

VIli. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI, OCHRANA ŽIVOTNÉHO 
PROSTREDIA 

8. 1 Zhotovitel' zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných zamestnancov a pracovníkov 
subdodávateľských spoločností a je povinný dodržiavať ustanovenia Všeobecných zmluvných 
podmienok zabezpečovania BOZP a OPP - Príloha č. 5 tejto Zmluvy. 

8.2 Pri plnení Zmluvy je zhotoviteľ povinný počínať si tak, aby nedochádzalo ku škodám na zdraví, 
na majetku, na prírode a životnom prostredí. 

IX. ZÁRUČNÁ DOBA • ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

9. 1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené riadne podľa podmienok Zmluvy a v súlade s 
platnými právnymi predpismi a príslušnými normami a bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 
Zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ poskytuje na dielo alebo jeho časť podľa Prílohy č.1 tejto Zmluvy záruku po dobu 48 
mesiacov odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi. 

9.3 Dielo má vady, ak nemá vlastnosti požadované touto Zmluvou. 

9.4 Počas záručnej doby má objednávate!' právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
odstrániť vady. 
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9.5 Objednávate!' sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatni bezodkladne po jej zistení 
písomnou formou. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela do 14 kalendárnych dni od 
uplatnenia reklamácie. Termín odstránenia vady sa dohodne písomnou formou. V prípade, že 
Zmluvné strany nedosiahnu dohodu v zmysle predchádzajúcej vety, je objednávateľ oprávnený 
stanoviť primeraný termín na odstránenie vád. 

9.7 Ak zhotoviteľ po takomto oznámení neodstráni vadu počas určenej doby, môže objednávate!' 
zabezpečiť vlastnými silami alebo u iného dodávatel'a odstránenie tejto vady, pričom všetky 
náklady s tým spojené, vrátane sprievodných nákladov, má povinnosť uhradiť zhotoviteľ. 

9.8 Pokiaľ dôjde k sporu, či ide o vadu alebo nie, objednávateľ má právo dať uvedenú skutočnosť 
posúdiť u nezávislého posudzovateľa. Pokiaľ sa preukáže odborným posudkom. že uplatnenie 
vady objednávateľom bolo oprávnené, tak objednávateľ má právo voči zhotoviteľovi na bezplatné 
odstránenie vady a úhradu nákladov za vykonaný odborný posudok. 

9.9 Pri preukázaní, že vada diela alebo jeho časti je neodstrániteľná, je objednávateľ oprávnený 
požadovať, ak je to možné, vykonanie náhradného diela. 

9. 1 O Zhotovíte!' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávatel'ovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotovíte!' iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

X. ÚROKY Z OMEŠKANIA, ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY 

10.1 V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s dokončením a odovzdaním diela alebo jeho časti, 
môže si objednávater uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1M EURIBOR +8% p. a. z ceny diela 
za každý kalendárny deň omeškania. Pre výpočet zmluvnej pokuty sa použije hodnota 1M 
EURIBOR, ktorá je platná k prvému dňu omeškania. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú 
hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

10.2 Ak zhotovíte!' nezačne s odstraňovaním vád diela v lehote podl'a bodu 9.6, môže si objednávate!' 
uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1% zo zmluvnej ceny za každý deň omeškania. 

10.3 Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote dohodnutej podľa 
bodu 9.6 môže si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške O, 1 % zo zmluvnej ceny za 
každý kalendárny deň omeškania, maximálne však v celkovej výške 1 O % zo zmluvnej ceny. 

10.4 Za porušenie povinnosti podľa čl. XII. tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 
vo výške 5.000 EUR. 

10.5 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodov 7.5 a 7.9 tejto Zmluvy je zhotoviteľ 
povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000,-EUR. 

10.6 Za porušenie povinnosti zhotoviteľa v zmysle bodu 7.10 tejto Zmluvy je objednávateľ oprávnený 
uplatniť si u zhotovitel'a zmluvnú pokutu vo výške 30 000 EUR. 

1 O. 7 Za každé jednotlivé porušenie povinnosti podľa bodu 15.5 tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5.000 EUR. 

10.8 Uplatnením zmluvnej pokuty nezaniká objednávateľovi právo na náhradu škody spôsobené 
zhotoviteľom porušením zmluvných povinnosti. 

Xl. OKOLNOSTI VYLUČUJÚCE ZODPOVEDNOSŤ 

11.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava 
uvedená v§ 374 Obchodného zákonníka. 

11 .2 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť sú okolnosti. ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán, 
a ktoré Zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ako napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné 
pohromy, teroristický čin a pod. 

11 .3 Ak bude plnenie diela zastavené v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť, je zhotoviteľ 
povinný bezodkladne vykonať opatrenia na zabezpečenie diela, aby sa minimalizovali riziká 
zničenia alebo poškodenia diela, odcudzenia časti diela alebo iné škody. 

11.4 Rozsah a spôsob vykonania opatrení na zabezpečenie diela podľa bodu 11.3 a úhradu nákladov 
na realizáciu týchto opatrení dohodnú Zmluvné strany pred vykonaním prác na základe návrhu. 
ktorý predloží zhotoviteľ. 
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1 1 .5 Ak je výsledkom okolností vylučujúcich zodpovednosť havarijný stav, vykoná zhotoviteľ 
opatrenia na zabezpečenie diela bezodkladne. Ocenenie realizácie týchto opatrení dohodnú 
Zmluvné strany následne. 

XII. OCHRANA DÔVERNÝCH INFORMÁCIÍ 

12.1 V tejto Zmluve "dôverné informácie" znamenajú všetky informácie, ktoré sa týkajú alebo môžu 
týkať diela, vrátane a bez obmedzenia všetkých údajov a informácií, dokumentov a správ, 
ponúk, cien, návrhov kontraktov. know-how. vzorcov, postupov, projektov, fotografií, výkresov, 
špecifikácií, softwarových programov a akýchkol'vek iných médií nesúcich alebo zahrňujúcich 
takéto informácie a akýchkoľvek materiálov, ktoré budú pri použití týchto dokumentov 
spracované a budú tieto informácie obsahovať. 

12.2 Zhotovíte!' sa zaväzuje použiť všetky dôverné informácie takto poskytnuté výlučne pre potreby 
realizácie diela. Akékoľvek ďalšie použitie informácií bude podliehať predchádzajúcemu 
písomnému súhlasu objednávatel'a. 

12.3 Zhotovíte!' sa zaväzuje prezradiť dôverné informácie len na základe písomného súhlasu iba 
subdodávateľom , dodávateľom a zamestnancom týchto subjektov ale len tým, ktorí 
preukázatel'ne potrebujú poznať takéto dôverné informácie pre účely riadneho a včasného 
vyhotovenia diela. 

12.4 Zhotovíte!' nebude robiť kópie dôverných informácií, pokiaľ to nebude nevyhnutné pre potreby 
oprávnených osôb, zaviazaných mlčanlivosťou. 

12.5 Pre potreby masmédií môžu poskytovať informácie iba poverení zástupcovia objednávateľa. 

XIII. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

13.1 S poukazom na skutočnosť, že pri výkonne činnosti zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy dochádza k 
spracúvaniu osobných údajov dotknutých osôb, je potrebné upraviť vzájomné vzťahy medzi 
objednávatel'om ako prevádzkovatel'om a zhotoviteľom ako sprostredkovateľom, ktoré sa 
spravujú nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane 
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o vol'nom pohybe takýchto údajov, ktorým sa 
zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len ,.Nariadenie 
GDPR") a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov (ďalej len .,Zákon o ochrane osobných údajov") (Nariadenie GDPR a 
Zákon o ochrane osobných údajov spolu ďalej len "Legislatíva o ochrane osobných údajov"). 

13.2 Sprostredkovatel' je oprávnený spracúvať osobné údaje dotknutých osôb v mene 
prevádzkovateľa za účelom výkonu majetkovoprávnych úkonov. Dotknutými osobami na účely 
spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy sú fyzické osoby vlastniace pozemky 
nachádzajúce sa v trase líniovej stavby SEPS. 

13.3 Na spracúvanie osobných údajov sa nevyžaduje súhlas dotknutej osoby, nakol'ko právnym 
základom spracúvania je plnenie Zmluvy v zmysle článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. 
alternatívne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle článku 6 ods. 1 písm. c) 
Nariadenia GDPR, alternatívne oprávnený záujem prevádzkovatel'a v zmysle článku 6 ods. 1 
písm. f) Nariadenia GDPR, a to s ohl'adom na príslušnú povahu spracúvania osobných údajov. 

13.4 Osobné údaje dotknutých osôb budú spracúvané v informačnom systéme osobných údajov: 
Zmluvné vzťahy. Predmetom spracúvania bude bežná kategória osobných údajov, a to v 
nasledovnom rozsahu: titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, adresa trvalého pobytu 
dotknutej osoby. Sprostredkovatel' vykonáva spracúvanie osobných údajov prostredníctvom 
automatizovaných prostriedkov spracúvania, a to z databázy informačného systému osobných 
údajov podľa tohto bodu. 

13.5 Sprostredkovatel' je povinný spracúvať osobné údaje dotknutých osôb iba za podmienok 
stanovených v Legislatíve o ochrane osobných údajov a v tejto Zmluve, pričom je oprávnený 
vykonávať s osobnými údajmi dotknutých osôb všetky povolené spracovateľské operácie 
uvedené v čl. 4 ods. 2 Nariadenia GDPR s výnimkou ich prenosu do tretej krajiny alebo 
medzinárodnej organizácie, a to tak, aby naplnil účel tejto Zmluvy. 

13.6 Prevádzkovateľ poskytuje sprostredkovateľovi všeobecný súhlas, aby sprostredkovateľ poveril 
spracúvaním osobných údajov ďalšieho sprostredkovateľa. Sprostredkovateľ je povinný 
informovať prevádzkovateľa o akýchkoľvek zamýšl'aných zmenách v súvislosti s pridaním alebo 
nahradením ďalších sprostredkovateľov, čím sa prevádzkovateľovi dáva možnosť namietať voči 
takýmto zmenám. V prípade, ak prevádzkovateľ namieta voči osobe ďalšieho 
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sprostredkovatel'a, nie je sprostredkovater oprávnený takého ďalš ieho sprostredkovateľa 
poveriť spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb. 

13.7 Ak sprostredkovateľ zapoji do vykonávania osobitných spracovateľských činností v mene 
prevádzkovateľa ďalšieho sprostredkovatera. tomuto ďalšiemu sprostredkovatef'ovi sa 
prostredníctvom zmluvy zaväzuje uložiť rovnaké povinnosti ochrany údajov, ako sa stanovujú v 
tejto Zmluve, a to predovšetkým povinnosť poskytnúť dostatočné záruky na vykonanie 
primeraných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, aby spracúvanie spfňalo 
požiadavky Nariadenia GDPR a tejto Zmluvy. Zmluvné strany sú si vedomé toho, že ak tento 
ďalší sprostredkovateľ nesplní svoje povinnosti ochrany údajov, pôvodný sprostredkovateľ 
zostáva voči prevádzkovateľovi plne zodpovedný za plnenie povinností tohto ďalšieho 
sprostredkovateľa . 

13.8 Sprostredkovateľ vyhlasuje, že poskytuje dostatočné záruky na prijatie primeraných technických 
a organizačných opatreni tak, aby spracúvanie osobných údajov spÍňalo požiadavky Legislatívy 
o ochrane osobných údajov a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby, pričom aj s 
poukazom na toto vyhlásenie sprostredkovateľa ho prevádzkovate!' poveril spracúvaním 
osobných údajov v jeho mene. Prevádzkovate!' je oprávnený požadovať od sprostredkovatel'a 
preukázanie splnenia všetkých povinností, vrátane vykonania všetkých predpísaných 
bezpečnostných opatrení, na ochranu osobných údajov. 

13.9 Sprostredkovatel' je povinný bez zbytočného odkladu informovať prevádzkovateľa, ak má za to, 
že sa pokynom prevádzkovatel'a porušuje Legislatíva o ochrane osobných údajov. 

13. 1 O Sprostredkovater je oprávnený na základe tejto Zmluvy v mene prevádzkovateľa začať so 
spracúvaním osobných údajov dotknutých osôb odo dňa účinnosti tejto Zmluvy. Doba 
spracúvania osobných údajov je zhodná s dobou trvania zmluvného vzťahu založeného touto 
Zmluvou. 

13. 11 Prevádzkovateľ je oprávnený najmä: 
13.11.1 Kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy žiadať od sprostredkovatel'a pravdivé písomné 

potvrdenie o tom, či splňa alebo nesplňa podmienky pre výkon činnosti podľa tejto Zmluvy a 
ďalšie povinnosti , ktoré ustanovuje Legislatíva o ochrane osobných údajov. 

13.11.2 Po predchádzajúcom písomnom oznámení adresovanom sprostredkovateľovi vykonať u 
sprostredkovateľa osobný audit aj v prítomnosti prevádzkovatel'om určených osôb za účelom 
zistenia, či si sprostredkovater plní svoje povinnosti v zmysle Legislatívy o ochrane osobných 
údajov, pričom sprostredkovateľ je povinný mu poskytnúť všetku súčinnosť k riadnemu 
vykonaniu tohto auditu. 

13.1 1.3 Žiadať od sprostredkovateľa kompletné informácie o spracúvaní osobných údajov dotknutých 
osôb v zmysle tejto Zmluvy. 

13. 12 Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť sprostredkovatel'ovi správny a úplný zoznam osobných 
údajov dotknutých osôb tak, aby sprostredkovatel'ovi bolo umožnené riadne a včas plniť svoje 
povinnosti v zmysle tejto Zmluvy. 

13. 13 Sprostredkovateľ je povinný najmä: 
13.13.1 Spracúvať osobné údaje len na základe zdokumentovaných pokynov prevádzkovateľa a v 

súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
13.13.2 Zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, s ktorými príde do styku, a to aj po skočení 

poverenia, ako aj zabezpečiť, aby sa osoby oprávnené spracúvať osobné údaje zaviazali, že 
zachovajú mlčanlivosť a dôvernosť o informáciách, o ktorých sa dozvedeli, 

13.13.3 Spracúvať osobné údaje len na určený účel podľa bodu 13.2 tejto Zmluvy, 
13.13.4 Spracúvať len také osobné údaje, ktoré rozsahom a obsahom zodpovedajú určenému účelu 

a sú nevyhnutné pre jeho dosiahnutie, 
13.13.5 Spracúvať iba správne, kompletné a aktuálne osobné údaje vo vzťahu k účelu ich 

spracúvania a naložiť s nesprávnymi a nekompletnými údajmi v súlade s Legislatívou o 
ochrane osobnych údajov, 

13.13.6 Neposkytovať a nesprístupňovať osobné údaje bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
prevádzkovateľa, okrem prípadov, ak poskytnutie a/alebo sprístupnenie je nevyhnutné na 
zabezpečenie spracúvania osobných údajov podľa tejto Zmluvy alebo povinnosť poskytnutia 
a/alebo sprístupnenia osobných údajov vyplýva z osobitných právnych predpisov alebo na 
základe rozhodnutia orgánu verejnej moci, 

13.1 3. 7 Udržiavať osobné údaje získané na rozdielne účely oddelene, 
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13.13.8 Vykonať opatrenia zamerané na bezpečnosť spracúvania osobných údajov podľa čl. 32 
Nariadenia GDPR, 

13.13.9 Dodržiavať podmienky zapojenia ďalšieho sprostredkovateľa uvedené v čl. 28 ods. 2 a 4 
Nariadenia GDPR a v tejto Zmluve, 

13.13.1 O Po zohl'adnení povahy spracúvania v čo najväčšej miere poskytnúť súčinnosť a pomôcť 
prevádzkovateľovi vhodnými technickými a organizačnými opatreniami pri plneni jeho 
povinností reagovať na žiadosti o výkon práv dotknutej osoby ustanovených v kapitole 111 
Nariadenia GDPR, 

13.13.11 Poskytnúť súčinnosť a pomôcť prevádzkovateľovi zabezpečiť plnenie povinností podľa čl. 
32 až 36 Nariadenia GDPR s prihliadnutím na povahu spracúvania a informácie dostupné 
sprostredkovateľovi , 

13.13.12 Bezodkladne a preukázatel'ne prevádzkovateľovi oznámiť akýkoľvek bezpečnostný 
incident, ktorý vznikne v súvislosti so spracúvaním osobných údajov v zmysle tejto Zmluvy. 
V oznámení podl'a predchádzajúcej vety je sprostredkovateľ povinný bezpečnostný incident 
detailne opísať, uviesť závažnosť porušenia ochrany osobných údajov a odporúčania pre 
dotknutú fyzickú osobu, ako zmierniť potenciálne nepriaznivé dôsledky, 

13.13.13 Vymazať osobné údaje dotknutých osôb bezodkladne pod dosiahnutí účelu spracúvania 
osobných údajov. V prípade pochybností o vzniku povinnosti vymazať osobné údaje 
dotknutých osôb je sprostredkovateľ povinný obrátiť sa na prevádzkovatel'a so žiadosťou o 
usmernenie. Prevádzkovateľ je oprávnený žiadať od sprostredkovateľa potvrdenie o 
výmaze osobných údajov a sprostredkovatel' je povinný takejto požiadavke bezodkladne 
vyhovieť. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
ukladajúcich sprostredkovateľovi povinnosti uchovávania týchto osobných údajov, 

13.13.14 Po ukončení poskytovania služieb týkajúcich sa spracúvania na základe rozhodnutia 
prevádzkovateľa všetky osobné údaje (t.j . aj dokumenty obsahujúce osobné údaje) 
vymazať alebo vrátiť prevádzkovateľovi a vymazať existujúce kópie, ak právo Únie alebo 
právo členského štátu nepožaduje uchovávanie týchto osobných údajov, 

13.13.15 Poskytnúť prevádzkovateľovi všetky informácie potrebné na preukázanie splnenia 
povinností stanovených v čl. 28 Nariadenia GDPR a umožniť audity, ako aj kontroly 
vykonávané prevádzkovateľom alebo iným audítorom, ktorého poveril prevádzkovateľ a 
prispievať k nim, 

13. 13. 16 Viesť v súlade s Nariadením GDPR záznamy o všetkých kategóriách spracovateľských 
činností, ktoré vykonal v mene prevádzkovateľa, 

13.13.17 Prevádzkovateľa bezodkladne informovať o potrebe opravy, alebo vymazania nesprávnych 
alebo neaktuálnych osobných údajov. o ktorých sa dozvie. 

13.14 Práva a povinnosti prevádzkovateľa a sprostredkovateľa vyplývajúce z Legislatívy o ochrane 
osobných údajov a z tejto Zmluvy sú pre obe zmluvné strany záväzné po celú dobu trvania 
tejto Zmluvy. 

13.15 V prípade ak sprostredkovatel' poruši akúkoľvek svoju povinnosť založenú týmto článkom 
Zmluvy, je povinný uhradiť prevádzkovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- EUR. a to za 
každé jednotlivé porušenie. Dohodou o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok prevádzkovateľa 
na náhradu škody vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu. 

13.16 V prípade, ak sa sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dopustí 
porušenia Legislatívy o ochrane osobných údajov a/alebo tejto Zmluvy a uplatnený nárok tretej 
osoby na náhradu tým spôsobenej škody bude uspokojený prevádzkovaterom, vzniká 
prevádzkovateľovi voči sprostredkovateľovi právo regresu, t.j. nárok na náhradu poskytnutého 
plnenia spolu s príslušenstvom, ako aj právo na náhradu akejkofvek ďalšej majetkovej, ako aj 
nemajetkovej ujmy, ktorá v tejto súvislosti prevádzkovateľovi vznikla , a to v lehote 10 dní odo 
dňa doručenia výzvy sprostredkovateľovi. 

13.17 V prípade. ak sa sprostredkovateľ pri spracúvaní osobných údajov dotknutých osôb dopustí 
porušenia Legislatívy o ochrane osobných údajov a/alebo tejto Zmluvy a z tohto dôvodu alebo 
v súvislosti s tým bude prevádzkovatel'ovi zo strany príslušných dozorných orgánov uložená 
pokuta a/alebo iná peňažná sankcia, vzniká prevádzkovateľovi voči sprostredkovateľovi právo 
regresu, t.j . nárok na náhradu zaplatenej pokuty, resp. inej sankcie spolu s príslušenstvom, a 
to v lehote 1 O dní odo dňa doručenia výzvy sprostredkovatel'ovi. Tým nie je dotknutý nárok 
prevádzkovateľa na náhradu akejkol'vek ďalšej majetkovej, ako aj nemajetkovej ujmy, ktorá v 
tejto súvislosti prevádzkovateľovi vznikla. 

ZoO: Geodetické, majetkovoprávne a inžinierske činnosti pre stavbu .Vedenie 2x400 kV Križovany- Bystričany" 

10/1 2 



XIV. UKONČENIE ZMLUVY 

14.1 Zmluvu je možné ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením od Zmluvy. 
14.2 Podstatným porušením Zmluvy v zmysle ustanovení§ 344 a nasl. Obchodného zákonníka a 

teda dôvodom na okamžité odstúpenie od tejto Zmluvy sa považuje: 
14.2.1 nesplnenie náležitostí bodu 7.3 tejto Zmluvy a to ani v dodatočnej lehote na odstránenie 

nedostatkov stanovenej objednávatel'om v predchádzajúcej písomnej výzve, 
14.2.2 omeškanie s termínom vyhotovenia diela alebo jeho časti podľa bodu 4.1 tejto Zmluvy o viac 

ako 30 kalendárnych dní, 
14.2.3 nedodržanie bodu 7.4 tejto Zmluvy, 

14.2.4 nedodržanie bodu 7.5 tejto Zmluvy, 
14.2.5 nedodržanie bodu 7.8 tejto Zmluvy, 
14.2.6 strata oprávnenia vykonávať predmetnú činnosť. 
14.3 Nepodstatným porušením Zmluvy sa rozumie nedodržanie ostatných zmluvných podmienok 

Zmluvy okrem podmienok uvedených v bode 14.2. Na nepodstatné porušenie Zmluvy 
objednávateľ zhotoviteľa písomne upozorní. Po opakovanom porušení tej istej zmluvnej 
povinnosti je objednávate!' oprávnený od Zmluvy odstúpiť. 

14.4 Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy 
druhej Zmluvnej strane. Odstúpením sa zrušuje Zmluva ex nunc a zhotoviteľ je povinný zastaviť 
všetky práce na zhotovovanom diele do troch dní od oznámenia tejto skutočnosti 
objednávateľom a je oprávnený na základe zápisu o rozpracovanosti diela (potvrdenom oboma 
Zmluvnými stranami) vzniknuté náklady fakturovať. Vzniknuté preukázané a objednávateľom 
uznané náklady objednávateľ uhradí do 30 dní. 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

15.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. 

15.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto Zmluve, riadia sa 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ustanoveniami ostatných súvisiacich všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

15.3 Zmluvu je možné meniť alebo dopÍňať len písomnou dohodou Zmluvných strán vo forme 
písomných dodatkov k tejto Zmluve. 

15.4 Neoddelitel'nou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

15.4.1 Príloha č. 1 Rozsah predmetu plnenia 
15.4.2 Príloha č. 2 Kalkulácia ceny diela 
15.4.3 Príloha č.3 Príručka k postupu pri uplatneni náhrad vlastníka nehnuteľnosti voči 

15.4.4 Príloha č.4 

15.4.5 Príloha č.5 

prevádzkovatel'ovi prenosovej sústavy podľa§ 11 zákona č . 251/2012 Z. z. 
o energetike vo forme CO- dátum účinnosti: 16.12.2019 

Zoznam subdodávateľov 
Všeobecné zmluvné podmienky zabezpečovania BOZP a OPP 

15.4.6 Príloha č.6 Návrh na plnenie kritéria 
15.4. 7 Príloha č. 7 Doklady a oprávnenia 
15.5 Zoznam subdodávatel'ov podl'a Prílohy č.4 tejto Zmluvy je možné meniť len na základe 

vzájomnej dohody oboch Zmluvných strán formou dodatku k tejto Zmluve, ktorého obsahom 
bude nový zoznam subdodávateľov. Navrhovaný subdodávateľ musí spíňať § 32 ods. 1. a 2. 
a nesmú existovať dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení zákonov v zneni neskorších 
predpisov. 

15.6 Objednávateľ vyhotoví referenciu v súlade s § 12 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
Hodnotenie kvality plnenia pozostáva zo slovného hodnotenia plnenia vyjadrujúce slovom 
"uspokojivé" alebo "neuspokojivé a v odôvodnení, či plnenie bolo dodané v rozsahu, kvalite a 
spôsobom podl'a Zmluvy. 

15.7 Ak v priebehu platnosti Zmluvy nastanú také legislatívne zmeny, ktoré majú vplyv na podmienky 
realizácie diela alebo jeho cenu, zmluvné strany sú oprávnené uzatvoriť dodatok k Zmluve. 
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15.8 Ak je predmet plnenia Zmluvy realizovaný zhotovitel'om, ktorý je tvorený skupinou 
dodávatel'ov, v prípade zrušenia skupiny dodávateľov, je objednávate!' oprávnený požadovať 
zvyšné plnenie Zmluvy zo strany jedného zo zhotoviteľov, formou písomného dodatku k 
Zmluve, za podmienok dodržania postupov stanovených v Zákone č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

15.9 Táto Zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán 
dostane po dve vyhotovenia. 

15.10 Pre prípad sporu, na základe tejto Zmluvy, sa dojednáva príslušnosť slovenského súdu 
a rozhodným právom je právo Slovenskej republiky. 

15.11 Pokial' by niektoré z ustanovení tejto Zmluvy bolo, alebo sa stalo neúčinným , neplatným, 
nezákonným alebo nevykonateľným (ďalej aj ako "vada pôvodného ustanovenia"), nebude tým 
dotknutá, ani obmedzená platnosť, účinnosť a vykonatel'nosť ostatných ustanovení tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú, že takto dotknuté ustanovenia Zmluvy nahradia novým 
ustanovením, ktoré netrpí vadou pôvodného ustanovenia a v čo najvyššej možnej miere 
zodpovedá duchu a účelu úpravy práv a povinností, obsiahnutých v zrušenom ustanovení. 

15. 12 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva a daňové doklady súvisiace so Zmluvou budú 
zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry 
vyplýva z§ 5a a 5b 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. 
Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, 
ochrana obchodného tajomstva. ako aj ďalšie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré 
zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 15.1 tejto 
Zmluvy. 

15.13 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite 

a zrozumiteľne a nie je urobený v omyle, svojím obsahom alebo účelom neodporuje alebo 
neobchádza zákon. Dalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatváranie tejto 
Zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené so znením a s jej obsahom bez výhrad 
súhlasia, na znak čoho k tejto Zmluve pripájajú svoje podpisy. 

15.14 Zhotovíte!' podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa oboznámil s dokumentom spoločnosti 
SEPS s názvom "Politika ochrany osobných údajov v spoločnosti Slovenská elektrizačná 
prenosová sústava, a.s." zverejnenom na webovej stránke spoločnosti SEPS www.sepsas.sk, 
ktorého obsahom sú informačné povinnosti a ďalšie fakty o spracúvaní osobných údajov 
fyzických osôb zo strany spoločnosti SEPS v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a 
Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných 
údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné 
nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

V Bratislave dňa .. .. . 

Za objednávatel'a: 

Ing. Peter Dovhun 
predseda predstavenstva 

l 

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

Za zhotoviteľa: 

·1~·9·: i~~~. G~Jd~(\ 
konatel' Gajdoš-C~ult~og Engineers, s.r.o. 

__., / 

.. .. •• n-••.• •........ . ..... o o • ••••• • •••••••••• •• •• •••••• • •••• 

Denis Šotník 
konatel' OVID~-:-t;,Q......-:..,-' ·'·.-.·- __ 

Ing. Miroslav Mešťan 
konateľ Geodetické služby, s.r.o. 
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