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Zmluva o dielo č. 017/1/2022/013 

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

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a 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“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

1) Objednávateľ:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

Sídlo:    Ul. Vojtecha  Spanyola 43, 012 07 Žilina 

Zastúpený:   Mgr. Eduard Dorčík - riaditeľ 

IČO:     17 335 825 

DIČ:    2020699923 

IČ DPH:   SK 2020699923 

Banka:     

IBAN:     

Zriaďovateľ:   Ministerstvo zdravotníctva SR – zriaďovacia listina č. 3724/1991-A/XIV-1 zo 

dňa 09.12.1991 v znení neskorších zmien 

Osoba oprávnená jednať: - vo veciach zmluvných: Mgr. Eduard Dorčík, tel.: 041/51 10 191,  

e-mail: sekretariat.r@fnspza.sk    

- vo veciach realizačných:  Ing. Ľubomír Pepucha, PhD., MBA tel. 

0915839906  

e-mail: lubomir.pepucha@gmail.com  

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 

2) Zhotoviteľ:   Novo Funding s. r. o.     

Sídlo:    Hlavná 106, 919 26 Zavar    

Zastúpený:   Ing. Peter Novák, MBA - konateľ  

IČO:     53056345 

DIČ:     2121252452 

IČ DPH:   SK2121252452 

Bankové spojenie:    

IBAN:      

Zapísaný v: Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trnava, odd. Sro, vl. č. 

46765/T 

Osoba oprávnená jednať:  - vo veciach zmluvných a realizačných:  

    Ing. Peter Novák, MBA, tel.: 0903 472 151, e-mail: peter.novak@novo.sk  

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

(ďalej spoločnej aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok II 

Úvodné ustanovenia 

1. Táto Zmluva o dielo č. 017/1/2022/013 (ďalej len „zmluva“) je výsledkom procesu verejného obstarávania 

zadávaním zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 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“) na obstaranie diela s názvom „Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti na výstavbu Pavilónu 

urgentnej medicíny v areáli Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline“, ktorý sa vykonal postupom 

v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

2. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 18.03.2022 doručená 

Objednávateľovi na základe výzvy na predloženie cenovej ponuky. 
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3. Oprávneným zástupcom Objednávateľa sa na účely tejto zmluvy rozumie osoba oprávnená jednať za 

Objednávateľa vo veciach realizačných, uvedená v záhlaví tejto zmluvy alebo iná osoba, ktorú 

Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi písomne.  

 

Článok III 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

a) Zhotoviteľa, že vo svojom mene riadne a včas vykoná Dielo v rozsahu podľa článku IV tejto zmluvy 

pre Objednávateľa, na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, podľa požiadaviek a pokynov 

Objednávateľa, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami (STN), 

ako aj plne v súlade s podmienkami verejného obstarávania (súťažnými podkladmi), na základe ktorých 

bolo zrealizované verejné obstarávanie, v súlade s § 19a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových 

pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a v súlade s aktuálne platnými Metodickým pokynmi Ministerstva financií SR k spracovaniu štúdií 

uskutočniteľnosti a v termíne dohodnutom v čl. V bod 1 tejto zmluvy ho v sídle Objednávateľa odovzdá 

oprávnenému zástupcovi Objednávateľa, zhotovené v rozsahu a kvalite vymedzenej v tejto zmluve a jej 

prílohách, 

b) Objednávateľa, že pri podpise tejto zmluvy poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebné podklady 

k realizácii predmetu zmluvy, ktoré budú odovzdané na základe preberacieho protokolu, 

c) Objednávateľa, že poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť spočívajúcu v zabezpečení 

podkladov nevyhnutných pre naplnenie účelu a predmetu tejto zmluvy a zároveň v umožnení 

požadovania vstupných podkladov od tretích strán v mene Objednávateľa na základe tejto zmluvy, 

d) Objednávateľa, že poskytne Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť spočívajúcu v umožnení 

vstupu do areálu FNsP Žilina, a to v pracovných dňoch od 7:00 do 15:30, prípadne na základe osobitnej 

písomnej požiadavky zhotoviteľa aj počas víkendu (postačí aj požiadavka e-mailom). 

e) Objednávateľa, že Dielo odovzdané riadne a včas, bez zjavných vád prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi 

cenu za Dielo podľa čl. VI tejto zmluvy. 

2. Účelom tejto zmluvy je vypracovanie štúdie realizovateľnosti Nového pavilónu urgentnej medicíny 

v Žiline za účelom hodnotenia realizovateľnosti a ekonomickej efektívnosti investície. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že kapacita lôžok sa môže variabilne zvyšovať, resp. znižovať v závislosti od 

požiadaviek Objednávateľa, ktoré vyplynú z optimalizácie siete nemocníc po zverejnení v Q3 – Q4 2022. 

 

 

Článok IV 

Dielo 

1. Dielom na účely tejto zmluvy je: 

Vypracovanie Štúdie realizovateľnosti na výstavbu Pavilónu urgentnej medicíny v areáli Fakultnej 

nemocnice s poliklinikou v Žiline, bližšie špecifikovaného v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí Prílohu 

č. 1 tejto zmluvy (ďalej aj „Dielo“ alebo „predmet zmluvy“). 

2. Vykonaním Diela Zhotoviteľom sa pre účely tejto zmluvy považuje včasné, bezchybné a úplné dokončenie 

Diela.  

3. Riadnym odovzdaním Diela sa rozumie písomné potvrdenie o odovzdaní / prevzatí Diela na základe 

písomného preberacieho protokolu v dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu, ktorý 

podpíšu oprávnený zástupca Objednávateľa a Zhotoviteľ.  

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto Zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými 

podkladmi poskytnutými objednávateľom v rámci verejného obstarávania a v tejto súvislosti, ako odborne 

spôsobilá osoba so skúsenosťami v danom odbore súvisiacom s realizáciou diela, nemá žiadne otázky či 

pripomienky. .  

5. Súčasťou predmetu zmluvy sú aj tie práce, služby a dodávky, ktoré nie sú v ponuke Zhotoviteľa výslovne 

uvedené, ak ide o práce dodávky a služby, ktorých potreba vyplýva z bežnej organizácie realizácie Diela 



 3 

alebo, ak by bez ich vykonania stratil predmet zmluvy charakter ucelenej dodávky a služby, alebo by 

neplnilo požadovaný účel, alebo ak ich potreba obvykle vyplýva z povahy predmetu zmluvy. 

6. Predmet zmluvy je vykonaný riadne, pokiaľ nemá žiadne vady, je v súlade s touto zmluvou a jej prílohami 

a dokumentáciou odovzdanou Objednávateľovi, ako aj v súlade so všeobecnými záväznými právnymi 

predpismi a inými aplikovateľnými predpismi a rozhodnutiami a stanoviskami orgánov verejnej správy. 

 

 

Článok V 

Termín plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a riadne odovzdať Dielo bližšie identifikované v čl. IV bod 1. tejto zmluvy 

najneskôr do 2 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy. 

 

 

Článok VI 

Cena za Dielo 

1. Cena za vykonanie Diela a jeho riadne odovzdanie pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti 

a veci nevyhnutné na vykonanie a riadne odovzdanie Diela, ktoré umožnia Objednávateľovi riadne 

nakladanie s odovzdaným Dielom, t.j. v cene sú zahrnuté všetky náklady potrebné na vypracovanie / 

vykonanie Diela a zhotoviteľ nemá žiadne právo na navýšenie tejto ceny, zmenu termínov, nárokov a 

podmienok jej uplatnenia. Dohodnutá cena zahŕňa aj náklady na kopírovanie podkladov, prípadné zmeny 

a doplnky Diela nevyhnutné v súlade s akýmikoľvek naviac nákladmi vzniknutými v súvislosti s 

nesprávnou realizáciou / vadami Diela, aj ako v spojitosti s bodom 2. tohto článku zmluvy. Objednávateľ 

neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Cena za Dielo bude uhradená bezhotovostne z vlastných 

zdrojov Objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ berie na vedomie, že Dielo vytvorené na základe tejto zmluvy, bude podrobené hodnoteniu zo 

strany Útvaru hodnoty za peniaze - investičnej autority Ministerstva financií SR (ďalej len „UHP“) 

v zmysle príslušnej legislatívy SR. 

3. Cena za vykonanie Diela v rozsahu čl. IV tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán ako cena 

zmluvná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 

vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov. Takto dohodnutá cena je pre Zhotoviteľa a 

Objednávateľa záväzná a konečná, pokiaľ nedôjde k zmene zmluvy v zmysle bodu 7. tohto článku zmluvy. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na cene za Dielo vo výške: 

Cena za Dielo:      67.500,- € 

DPH 20%         13.500,- € 

Cena celkom:      81.000,- € 

Slovom:       =šesťdesiatsedemtisícpäťsto eur bez DPH= 

Zhotoviteľ je platca DPH. 

5. Dohodnutá cena je cena maximálna, pričom bližšia špecifikácia ceny za Dielo je uvedená v Návrhu na 

plnenie kritérií, ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

6. V cene za Dielo podľa bodu 4. tohto článku sú zahrnuté všetky náklady vynaložené Zhotoviteľom 

v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy. 

7. Objednávateľ ako verejný obstarávateľ si v zmluve vyhradzuje právo na zmenu zmluvy o dielo v zmysle § 

18 zákona o verejnom obstarávaní. 

8. Akúkoľvek požiadavku na zmenu ceny v súvislosti s nevyhnutými naviac prácami je Zhotoviteľ povinný 

objednávateľovi oznámiť písomne vopred. Ak po doručení písomnej požiadavky Zhotoviteľa o zmene ceny 

v súvislosti s naviac prácami, objednávateľ so zmenou ceny nebude nesúhlasiť, má právo od zmluvy 

odstúpiť. 

Článok VII 

Platobné podmienky a fakturácia 
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1. Podkladom pre úhradu ceny za Dielo bude jedna faktúra Zhotoviteľa, ktorú Zhotoviteľ v dvoch (2) 

vyhotoveniach doručí na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy alebo elektronicky na email: 

ekonomicke@fnspza.sk.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje fakturovať cenu za Dielo až riadnom a včasnom odovzdaní a prevzatí Diela ako 

celku. Faktúru Zhotoviteľ vystaví do 3 pracovných dní odo dňa  riadneho a včasného odovzdania 

a prevzatia Diela ako celku na základe písomného preberacieho protokolu podpísaného oboma zmluvnými 

stranami v súlade s touto zmluvou, najneskôr však do piateho pracovného dňa mesiaca nasledujúceho po 

mesiaci, v ktorom bolo Dielo riadne a včas odovzdané a prevzaté ako celok. 

3. Platba sa bude realizovať bezhotovostným platobným stykom v eurách, bankovým prevodom na účet 

Zhotoviteľa, na základe Zhotoviteľom predloženej faktúry v dvoch vyhotoveniach, ktorá musí obsahovať 

všetky požadované náležitosti daňového dokladu podľa platného právneho poriadku SR. V prípade, že 

faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na 

doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť 

doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ nevráti faktúru Zhotoviteľovi 

na doplnenie do 5 dní odo dňa jej obdržania, považuje sa faktúra za prevzatú bez pripomienok. 

4. Vzhľadom k tomu, že Objednávateľ je subjektom verejného práva (podľa § 261 ods. 3 písm. d) a § 261 

ods. 4 písm. a), b) Obchodného zákonníka) a zároveň poskytovateľom zdravotnej starostlivosti, zmluvné 

strany sa výslovne dohodli, že podľa § 340b ods. 1 a 5 Obchodného zákonníka, že Objednávateľ ako dlžník 

je povinný plniť svoje peňažné záväzky v lehote splatnosti 60 dní odo dňa doručenia formálne a vecne 

správnej faktúry Objednávateľovi; Zhotoviteľ vyhlasuje, že takéto výslovné zmluvné dojednanie dlhšej 

lehoty na splnenie peňažného záväzku nie je v hrubom nepomere k jeho právam a povinnostiam 

vyplývajúcim mu z tohto záväzkového vzťahu (podľa § 369d Obchodného zákonníka) a že takéto osobitné 

dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň 

odpísania dlžnej čiastky z účtu Objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti vyžadované 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, najmä § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v znení neskorších predpisov. Povinnou prílohou faktúry bude preberací protokol podpísaný oboma 

zmluvnými stranami v súlade s čl. IV bod 3. tejto zmluvy.  

5. Cena za dielo je stanovená ako cena pevná a úplná zahŕňajúca všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace 

s realizáciou predmetu zmluvy.  

6. Zmena ceny za realizáciu predmetu zmluvy je možná iba po dohode zmluvných strán na základe písomného 

dodatku k tejto zmluve v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že neprijme vyhlásenie tretej strany v zmysle § 303 a nasl. Obchodného zákonníka 

ako ručiteľa záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy, a teda sa v zmysle § 306 Obchodného zákonníka 

nebude domáhať splnenia záväzku vzniknutého na základe tejto zmluvy od ručiteľa. Zhotoviteľ berie na 

vedomie a výslovne súhlasí, že v prípade porušenia takéhoto zákazu je Objednávateľ oprávnený uložiť 

Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 2 % z celkovej hodnoty predmetu zmluvy (pohľadávky 

zhotoviteľa diela podľa tejto zmluvy). 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepostúpi svoju pohľadávku podľa § 524 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov bez predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa. Právny 

úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa podľa 

predchádzajúcej vety tohto článku, bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatný. Súhlas 

Objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, že bol na takýto úkon udelený predchádzajúci písomný 

súhlas zriaďovateľa Objednávateľa. Súhlas Objednávateľa s postúpením pohľadávok Zhotoviteľa podľa 

predchádzajúcej vety nie je potrebný: 

- pri postúpení pohľadávok zhotoviteľov akciových spoločností, ktorých 100%-ným akcionárom je 

Ministerstvo zdravotníctva SR v lehote splatnosti a 60 dní po lehote ich splatnosti, 

- pri postúpení pohľadávok zhotoviteľov objednávateľa financovaných z kapitálových prostriedkov 

Ministerstva zdravotníctva SR alebo eurofondov.  

 

 

Článok VIII 

Dodacie podmienky 
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1. Miestom dodania Diela je sídlo Objednávateľa. 

2. Odovzdanie Diela sa uskutoční v termíne dohodnutom zmluvnými stranami. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi rozpracované Dielo na odsúhlasenie a prípadné zmeny v súlade s čl. IX. bod 3 

tejto zmluvy a finálne Dielo zaslať k nahliadnutiu objednávateľovi minimálne 5 dní pred jeho tlačou. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním Diela vyzvať oprávneného zástupcu 

Objednávateľa na jeho prevzatie prostredníctvom e-mailu.  

3. Ak Zhotoviteľ riadne vykoná Dielo pred časom plnenia dohodnutým v čl. V bod 1. tejto zmluvy, 

Objednávateľ sa zaväzuje takto riadne vykonané Dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nároku 

Zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

 

4. Dielo sa zaväzuje zhotoviteľ odovzdať objednávateľovi nasledovne – 3 x v tlačenej forme, 1 x na CD nosiči 

vo formáte dwg a pdf. 

 

 

Článok IX 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Pri vykonávaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať 

ustanovenia tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy (STN) a požiadavky 

a/alebo pokyny Objednávateľa, pokiaľ sú odôvodnené. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje pri vykonávaní Diela poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu, spočívajúcu najmä v spresnení podkladov, odovzdaní doplňujúcich údajov, vyjadrení 

a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, a to v lehote do piatich (5) 

pracovných dní od požiadania Zhotoviteľa o súčinnosť podľa tohto bodu tejto zmluvy, ak to bude možné;  

v prípade, ak v stanovenej lehote nebude možné súčinnosť zo strany objednávateľa poskytnúť v stanovenej 

lehote, o uvedenom písomne upovedomí zhotoviteľa.  

3. Pri vykonávaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje, že vykonávanie Diela prerokuje s poverenými zamestnancami 

Objednávateľa vo vzájomne dohodnutých termínoch a oprávnené požiadavky Objednávateľa do Diela 

bezodkladne zapracuje. Zhotoviteľ je povinný pravidelne raz za 14 dní informovať povereného 

zamestnanca Objednávateľa o stave rozpracovaného Diela.  

4. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a nebezpečenstvo. Okamihom prevzatia Diela Objednávateľom 

prechádza vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Objednávateľa. 

5. Zhotoviteľ nie je oprávnený poskytnúť Dielo, ani jeho časť, iným osobám než Objednávateľovi.  

Zhotoviteľ výslovne súhlasí, že Objednávateľ môže poskytnúť Dielo tretím osobám na použitie 

a realizáciu iných prác, pre ktoré sa Dielo v zmysle tejto zmluvy realizuje. Zhotoviteľ udeľuje 

objednávateľovi nevýhradnú, časovo, vecne a územne neobmedzenú licenciu na použitie Diela, ako aj ich 

rozmnoženín, na spracovanie Diela, spojenie Diela s iným dielom, po celú dobu trvania autorských 

majetkových práv. Zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas s poskytnutím sublicencie v rozsahu udelenej licencie 

objednávateľovi, na tretiu osobu. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ak mu zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“) ukladá povinnosť byť zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora (ďalej len „register“) ako partner verejného sektora, spĺňa túto zákonnú povinnosť. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na svoje 

náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a termíne v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa 

zaväzuje, že bude realizovať predmet zmluvy v požadovaných kvalitatívnych ukazovateľoch, v rozsahu a 

za podmienok dojednaných v tejto zmluve a jej prílohách. 

8. Zhotoviteľ je povinný pri výkone svojej činnosti včas písomne upozorniť Objednávateľa na zjavnú 

nevhodnosť jeho pokynov, ktorých následkom môže vzniknúť škoda alebo nesúlad so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi.   

9. Súčasne Zhotoviteľ prehlasuje, že je odborne a technicky spôsobilý na realizáciu Diela - predmetu zmluvy 

spolu aj so svojimi zamestnancami pracujúcimi na predmete zmluvy. 
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10. Zhotoviteľ plne zodpovedá za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou Zhotoviteľa počas realizácie 

predmetu zmluvy na majetku Objednávateľa a tretích osôb, ako aj na zdraví a živote týchto osôb, najmä, 

nie však výlučne, v spojitosti so vstupom do areálu budovy objednávateľa v súvislosti s touto zmluvou. 

Vzniknutú škodu Zhotoviteľ odstráni a/alebo uhradí na vlastné náklady. Bez odstránenia a/alebo úhrady 

takto vzniknutých škôd Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi odplatu za realizáciu predmetu zmluvy 

a Objednávateľ sa tak nedostane do omeškania. Prípadné časové lehoty na odstránenie takýchto škôd sa 

dohodnú najneskôr v procese odovzdávania a preberania predmetu zmluvy. 

11. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom oprávneného zástupcu Objednávateľa kontrolovať plnenie 

tejto zmluvy, ktoré zahŕňa i právo na prehliadku predmetu zmluvy. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 

plní predmet zmluvy v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený požadovať, aby 

Zhotoviteľ neodkladne odstránil chyby vzniknuté zlým plnením a plnil predmet zmluvy riadnym spôsobom. 

Ak Zhotoviteľ tak nevykoná ani v primeranej lehote mu k tomu poskytnutej, bude takýto postup 

považovaný za podstatné porušenie zmluvy a Objednávateľ je z tohto dôvodu oprávnený odstúpiť od 

Zmluvy. 

12. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto 

zmluva a príslušné platné právne predpisy, technické normy, metodické pokyny Ministerstva financií SR 

a pod. 

13. Zmluvné strany sa zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto dohody aj po vyhlásení núdzového stavu, 

výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny podľa ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. a po vydaní 

nariadenia vlády Slovenskej republiky na vykonávanie opatrenia organizácie výroby a organizácie služieb 

podľa § 5 písm. b) zákona č. 179/2011 Z. z. 

14. Zhotoviteľ je povinný vrátiť Objednávateľovi akékoľvek dokumenty alebo materiály, ktoré mu 

Objednávateľ poskytol v súvislosti s touto zmluvou na základe písomného preberacieho protokolu a ktoré 

Objednávateľ požaduje vrátiť. Tieto je Zhotoviteľ povinný vrátiť Objednávateľovi ihneď, najneskôr do 3 

pracovných dní po tom, ako: 

a) Zhotoviteľ zhotovil Dielo v zmysle tejto zmluvy, alebo 

b) dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy alebo k zániku zmluvy iným spôsobom, alebo 

c) o to požiada Objednávateľ. 

 

   
Článok X 

Plnenie subdodávateľmi 

1. Vzhľadom na rozsah plnenia tejto zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený plniť svoje záväzky aj prostredníctvom 

tretích osôb - subdodávateľov. 

2. V prípade, ak Zhotoviteľ bude plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, 

je povinný najneskôr pri uzatvorení tejto zmluvy predložiť Objednávateľovi zoznam všetkých známych 

subdodávateľov, s uvedením údajov o percentuálnom podiele subdodávky vo vzťahu k predmetu plnenia, 

popise predmetu plnenia, identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno, priezvisko/obchodné meno, 

IČO, sídlo, osoba oprávnená konať za subdodávateľa. Zoznam subdodávateľov bude uvedený v Prílohe č. 

3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za výber svojich subdodávateľov a/alebo spolupracujúcich tretích 

osôb. 

4. Pokiaľ Zhotoviteľ použije na plnenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy subdodávateľa, zodpovedá 

Objednávateľovi tak, akoby záväzok plnil sám. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za poučenie a oboznámenie subdodávateľov so všetkými povinnosťami, ktoré mu 

ako Zhotoviteľovi vyplývajú z tejto zmluvy. 

6. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi bezodkladne akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi 

a rovnako tak prípadnú zmenu subdodávateľa a jeho údaje.  

7. Zhotoviteľ je povinný písomne predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie každého subdodávateľa.  
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8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, že títo budú v čase 

uzavretia tejto zmluvy alebo v čase použitia takéhoto subdodávateľa v registri zapísaní. V prípade, ak počas 

platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ povinný 

okamžite ukončiť plnenie tejto Zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. 

9. Navrhovaný subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia § 32 ods.1 písm. 

a) až f) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) 

až g) a ods. 7 a 8 zákona o verejnom obstarávaní, oprávnenie dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce 

alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti predmetu zákazky, ktorý má subdodávateľ 

plniť. 

10. Zhotoviteľ je oprávnený plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, tým však nie 

je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za plnenie predmetu tejto zmluvy. Údaje o všetkých známych 

subdodávateľoch v čase uzatvorenie tejto zmluvy uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Zároveň 

sa Zhotoviteľ s Objednávateľom dohodli, že Zhotoviteľ vždy do 15 dní po skončení každého štvrťroka 

platnosti tejto zmluvy zaktualizuje a zašle Objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov uvedený 

v Prílohe č. 3 tejto zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu 

a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 3 tejto zmluvy. Ak Zhotoviteľ v uvedenom termíne aktualizáciu nezašle 

Objednávateľovi, má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu nijako 

nezmenil. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade, ak u Zhotoviteľa dôjde k zmene subdodávateľa 

počas plynutia štvrťroka platnosti tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný nového subdodávateľa oznámiť 

Objednávateľovi aj mimo aktualizácie v zmysle tohto odseku a uvedené je považované za riadne 

oznámenie nového subdodávateľa. 

11. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu, v akom si to vyžaduje táto 

zmluva. 

 

 

Článok XI 

Zodpovednosť za vady Diela a záručná doba 

1. Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

používania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré 

vznikli jeho činnosťou pri vykonávaní záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vykonané v rozsahu a najvyššej kvalite vymedzenej v tejto 

zmluve a v jej prílohách, v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, 

so zápismi z rokovaní, s vyjadreniami stavebného úradu alebo iných orgánov štátnej správy alebo 

samosprávy, s § 19a zákona č. 523/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s aktuálne platnými Metodickým 

pokynmi Ministerstva financií SR k spracovaniu štúdií uskutočniteľnosti, pripomienkami ÚHP, a že má 

vlastnosti obvykle potrebné na účel tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ zapracuje prípadné pripomienky UHP a opätovne odovzdá upravené dielo Objednávateľovi 

v termíne do 5 pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok UHP zo strany objednávateľa zhotoviteľovi. 

Zapracovanie pripomienok UHP je v plnom rozsahu zahrnuté v cene diela. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené: 

a) použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 

starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich nevhodnosť, 

b) použitím podkladov prevzatých od Objednávateľa a ak na ich nevhodnosť upozorniť Objednávateľa 

a ten na ich použití trval, 

c) dodržaním nevhodných pokynov, ak Zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov Objednávateľa 

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

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela (alebo jeho časti), ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 

Objednávateľovi a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ poskytuje na Dielo záručnú dobu, ktorá začne plynúť riadnym 
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odovzdaním Diela, podpísaním preberacieho a odovzdávacieho protokolu,  a trvá po dobu piatich rokov.  

7. Dielo má vady, ak nezodpovedá podmienkam dohodnutým v tejto zmluve.  

8. Ak pri prevzatí Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, je oprávnený Dielo neprevziať, o čom spíše 

so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. V takom prípade nie je 

Objednávateľ v omeškaní. Zhotoviteľ má povinnosť Dielo po odstránení vád odovzdať. 

9. Ak Objednávateľ zistí po prevzatí Diela, že Dielo má vady, je povinný prostredníctvom e-mailu 

Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy a následne písomnou formou oznámiť vady Diela bez 

zbytočného odkladu Zhotoviteľovi, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa ich zistenia. 

Objednávateľ má v tomto prípade právo: 

a) požadovať odstránenie vád Diela bez zbytočného odkladu, najneskôr do piatich (5) pracovných dní 

od písomného uplatnenia reklamácie vady Diela Objednávateľom, ak si s ním nedohodne iný termín 

vzhľadom na rozsah zistenej vady, a to: 

1. náhradným plnením bez vád alebo 

2. dodaním chýbajúceho plnenia, 

b) odstúpiť od tejto zmluvy.   

10. V prípade, že počas plynutia záručnej doby za Dielo sa preukáže nekvalita a/alebo neúplnosť Diela a/alebo 

budú zistené iné nedostatky, vady dodaného Diela, Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa 

náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia v lehote podľa bodu 8 písm. a) tohto článku zmluvy, 

ak sa zmluvné strany nedohodli na inej lehote. 

11. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstránením vád Diela v záručnej dobe má Objednávateľ právo na 

zmluvnú pokutu vo výške 25,- € za každý prípad a za kalendárny deň omeškania. 

 

 

Článok XII 

Zodpovednosť za škodu 

1. Každá zmluvná strana zodpovedá za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane v súvislosti s plnením tejto 

zmluvy. Vzniknutá škoda bude poškodenej zmluvnej strane uhradená za predpokladu riadneho preukázania 

jej vzniku, výšky, porušenia zmluvnej povinnosti a príčinnej súvislosti medzi týmto porušením a vznikom 

škody, ak navrátenie veci do pôvodného stavu nie je možné.  

2. Žiadna zmluvná strana nebude zodpovedať druhej zmluvnej strane za nesplnenie alebo omeškanie 

s plnením svojho zmluvného záväzku, ak takéto neplnenie alebo omeškanie bude spôsobené v dôsledku 

neposkytnutia súčinnosti alebo oneskoreného poskytnutia súčinnosti druhou zmluvnou stranou.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že § 374 Obchodného zákonníka sa neaplikuje. 

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

odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy. Zmluvné strany 

sa dohodli, že Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením 

akejkoľvek právnej povinnosti vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy, pri odstraňovaní 

vád v rámci zodpovednosti za vady alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na 

realizáciu diela. Zhotoviteľ nie je zodpovedný za vzniknuté škody spôsobené neoprávneným zásahom inej 

osoby. 

 

 

Článok XIII 

Sankcie 

1. Zhotoviteľ môže požadovať úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov z omeškania 

podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v spojení s § 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 21/2013 Z. z., ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za Dielo. 

2. Ak Zhotoviteľ odovzdá Dielo po termíne uvedenom v článku V bod 1 tejto zmluvy, je objednávateľ 
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oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý aj začatý kalendárny 

deň omeškania, avšak len do lehoty max. 10 dní omeškania. V prípade, ak zhotoviteľ prekročí aj túto 

lehotu 10 dní omeškania, má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo 

výške 100,- € / denne, a to za každý, aj začatý, deň omeškania.   

3. Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo Objednávateľa súčasne uplatňovať aj náhradu škody 

v plnej výške v prípade porušenia zákonných a zmluvných povinností Zhotoviteľa. Oprávnená zmluvná 

strana má nárok na náhradu škody v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že pre platenie zmluvných sankcií sa primerane použijú ustanovenia článku 

VII. tejto zmluvy. 

 

 

Článok XIV 

Ukončenie zmluvy 

 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zmluvnými stranami, 

c) odstúpením od zmluvy v prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy iným než 

podstatným spôsobom alebo v prípadoch, v ktorých to umožňuje táto zmluva. 

2. Odstúpenie od zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej zmluvnej strane. 

3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Zhotoviteľa s právom Objednávateľa na odstúpenie od 

tejto zmluvy Zhotoviteľa Objednávateľom na porušenie povinnosti/-í podľa tejto zmluvy sa, okrem čl. XI 

bod 8 tejto zmluvy, považuje: 

a) ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením Diela o viac ako 15 dní, 

b) preukázateľné a zavinené zhotovenie Diela Zhotoviteľom v rozpore s podmienkami dohodnutými 

v tejto zmluve a jej prílohách, 

c) ak Zhotoviteľ po uzatvorení tejto zmluvy písomne prehlásil, že Dielo nevykoná, 

d) ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v zmluvou stanovených alebo dohodnutých termínoch v zmysle 

čl. XI bod 7 a 8 tejto zmluvy, 

e) to, že Zhotoviteľ nie je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, hoci mu táto povinnosť 

vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov podľa čl. IX bodu 6 tejto zmluvy. 

4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy zo strany Objednávateľa s právom Zhotoviteľa na odstúpenie od 

tejto zmluvy Objednávateľa Zhotoviteľom na porušenie povinnosti/-í podľa tejto zmluvy sa považuje, 

a) ak Objednávateľ neodovzdá všetky doklady, písomnosti, dokumentácie, povolenia v zmysle čl. III 

písm. b) tejto zmluvy, 

b) ak Objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúry o viac ako 60 dní po lehote jej splatnosti,  

c) ak Objednávateľ bezdôvodne neprevezme riadne ukončené Dielo pripravené na odovzdanie.  

5. Porušením povinností Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy iným než podstatným spôsobom sa rozumie 

porušenie inej povinnosti podľa tejto zmluvy ako povinností uvedených v bode 3 tohto článku. 

Objednávateľ je povinný písomne upozorniť Zhotoviteľa na porušenie takejto zmluvnej povinnosti 

a na možnosť odstúpenia od tejto zmluvy. Právo odstúpiť od tejto zmluvy má Objednávateľ až po tom, čo 

Zhotoviteľ nenapravil porušenie jeho povinnosti ani v dodatočnej primeranej lehote na nápravu určenej 

Objednávateľom, nie kratšej ako 5 pracovných dní.   

6.  Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy je dojednané medzi zmluvnými stranami 

nasledovným spôsobom: 

a. časť predmetu zmluvy zhotoveného / vykonaného na základe tejto zmluvy do odstúpenia od zmluvy 

sa stáva vlastníctvom objednávateľa, a to dňom uhradenia všetkých pohľadávok objednávateľa voči 
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zhotoviteľovi uplatnených v zmysle tejto zmluvy; 

b. k dátumu ukončenia zmluvného vzťahu vzniká zhotoviteľovi nárok fakturovať rozpracovanosť časti 

predmetu zmluvy percentuálnym podielom zo zmluvne dohodnutej ceny. Rozpracovanosť určením 

percentuálneho podielu zo zmluvnej ceny musí byť zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasená 

najneskôr do 14 dní od ukončenia zmluvného vzťahu. Pokiaľ v tejto dobe nedôjde medzi zmluvnými 

stranami k vzájomnej dohode, vzniká zhotoviteľovi právo fakturovať rozpracovanosť v závislosti 

na čase, kedy k ukončeniu zmluvného vzťahu došlo. Bez ohľadu na uplatnenie ustanovenia tohto 

bodu, uvedeného v predošlej vete, majú obidve zmluvné strany, v prípade, že sa zmluvné strany 

nedohodnú na výške rozpracovanosti, právo požiadať o rozhodnutie súd a po jeho rozhodnutí 

vysporiadať rozdiel medzi výškou pohľadávky uhradenou v zmysle tohto bodu a výškou stanovenou 

súdom; 

c. v prípade predčasného ukončenia zmluvného vzťahu zo strany objednávateľa pre porušenie 

povinnosti zhotoviteľa v zmysle tejo zmluvy, zhotoviteľovi zaniká nárok na uplatnenie 

rozpracovanosti v zmysle písm. b) tohto ustanovenia zmluvy (dojednanie o zmluvnej pokute, ktoré 

zmluvné strany vzhľadom na závažnosť takéhoto odstúpenia, považujú za primeranú). 

7. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na náhradu škody vzniknutej porušením tejto zmluvy, nárokov 

na zaplatenie zmluvných pokút a úrokov z omeškania a zodpovednosti za vady tej časti Diela, ktorá bola 

do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná, a nedotýka sa ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa riešenia 

sporov medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných strán alebo 

vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení tejto zmluvy.  

8. Pri podstatnom porušení zmluvných povinností Zhotoviteľa spočívajúcich v nedodržaní ktorejkoľvek 

požiadavky Objednávateľ bude Objednávateľ oprávnený, okrem ukončenia zmluvného vzťahu, vystaviť 

Zhotoviteľovi negatívnu referenciu v Registri referencii vedenom na webovom sídle Úradu pre verejné 

obstarávanie, v ktorej Objednávateľ úradu oznámi, že došlo k predčasnému ukončeniu zmluvného vzťahu 

z dôvodu podstatného porušenia povinnosti Zhotoviteľom. 

9. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy tiež v prípade, ak je predmet Zmluvy kapitálovým 

výdavkom hradeným zo štátneho rozpočtu a poskytovateľ finančných prostriedkov (príslušný orgán štátnej 

správy – ministerstvo), ktorý má realizovať jej financovanie, neposkytol z akéhokoľvek dôvodu alebo bez 

udania dôvodu Objednávateľovi finančné prostriedky na realizáciu plnenia predmetu zmluvy. Zmluvné 

strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od Zmluvy z tohto dôvodu nevzniká žiadnej zo zmluvných strán 

nárok na náhradu vzniknutej škody a zmluvné strany si vyúčtujú iba práce realizované ku dňu odstúpenia 

od Zmluvy podľa zmluvných cien v preukázateľnom rozsahu. 

 

Článok XV 

Ochrana osobných údajov 

1. Zhotoviteľ  je povinný poučiť všetky fyzické osoby,  ktoré sa budú podieľať v jeho mene a na jeho 

zodpovednosť pri plnení zmluvy, o mlčanlivosti. Zhotoviteľ predloží podpísané poučenie o povinnosti 

mlčanlivosti pred plnením zmluvy pre každú vyslanú fyzickú osobu, alebo pred samotným výkonom práce 

každá vyslaná fyzická osoba sa oboznámi s poučením u Objednávateľa a poučenie podpíše. Bez 

uvedeného, vyslanej osobe nebude umožnený výkon práce na pracoviskách Objednávateľa, kde môže prísť 

do styku z osobnými údajmi. 

2. Neumožnený vstup do priestorov Objednávateľa zástupcovi Zhotoviteľa bez poučenia o mlčanlivosti sa 

nepovažuje za neposkytnutie súčinnosti pri plnení zmluvy zo strany Objednávateľa.  

3. Vyslaná fyzická osoba zároveň podpíše oboznámenie sa s informáciou o spracovaní osobných údajov v 

zmysle článku 13 a príslušných recitálov Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o 

ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a zákona NR 

SR č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov – Evidencia 

zástupcov dodávateľov a odberateľov.  

4. Poučenie o mlčanlivosti s prehlásením o informovaní  je dostupné na webových stránkach Objednávateľa  

www.fnspza.sk, v sekcii „Ochrana osobných údajov, GDPR“:  P O U Č E N I E  o povinnosti mlčanlivosti 

s informačnou povinnosťou. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie povinnosti za vyslané fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na plnení 

zmluvy v mene dodávateľa v priestoroch Objednávateľa.  

http://www.fnspza.sk/
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Článok XVI 

Ostatné ustanovenia 

1. Informácie, ktoré si zmluvné strany vymenili v súvislosti so zmluvou sú prísne dôverné a Zhotoviteľ ich 

nesmie prezradiť alebo inak poskytnúť tretej osobe a ani ich použiť v rozpore s ich účelom pre svoje 

potreby bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Zmluvné strany však berú na vedomie, 

že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v Centrálnom registri zmlúv a zároveň objednávateľ je 

osobou povinnou v zmysle zákona o slobode informácií. V prípade porušenia tejto povinnosti je Zhotoviteľ 

povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každé jedno porušenie tejto 

povinnosti, a to aj opakovane. Zaplatenie zmluvnej pokuty žiadnym spôsobom neobmedzuje právo 

Objednávateľa na náhradu škody podľa príslušných právnych predpisov. Zmluvné strany sú oprávnené 

sprístupniť dôverné informácie týkajúce sa tejto zmluvy svojim zamestnancom a poradcom, pre ktorých je 

nutné vzhľadom na ich činnosť v súvislosti s plnením tejto Zmluvy ich poznať. V prípade takéhoto 

poskytnutia uvedených informácií sú zmluvné strany povinné zabezpečiť zaobchádzanie a mlčanlivosť 

tretej osoby v rovnakom rozsahu ako je zaviazaná zmluvná strana.  

2. Záväzok mlčanlivosti stanovený v tomto článku zmluvy zostáva platný a účinný aj po ukončení platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy.  

3. Ustanoveniami tohto článku zmluvy nie je dotknuté právo na ochranu obchodného tajomstva Zhotoviteľa 

v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli na spolupráci pri poskytovaní prístupu verejnosti k informáciám o stave/plnení 

tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje neposkytovať informácie verejnosti, tlači ani iným médiám. 

Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o otázkach verejnosti alebo médií, a to bezodkladne po 

ich obdržaní, pričom akékoľvek informácie ohľadne tejto zmluvy je oprávnený poskytovať výlučne 

Objednávateľ. O uvedenom je Zhotoviteľ povinný informovať aj spolupracujúce osoby alebo iné osoby 

podieľajúce sa poskytnutí služby, predmetu zmluvy podľa tejto zmluvy.   

 

Článok XVII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne 

zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany 

berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“). Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných 

zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri 

sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto zmluve 

ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné informácie. Zmluva 

nadobúda účinnosti deň nasledujúci po dni doručenia písomného pokynu Objednávateľa k vykonaniu 

Diela zhotoviteľovi (ďalej len „pokyn“); predmetné z dôvodu nejednoznačnosti zapojenia objednávateľa 

do mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti SR.  

2. V prípade, ak pokyn nebude zo strany objednávateľa, z akéhokoľvek dôvodu, do termínu 31.12.2022, táto 

zmluva zaniká (rozväzovacia podmienka); v tomto prípade žiadna zo zmluvných strán nemá nárok na 

žiadne plnenie, ani nároky v zmysle tejto zmluvy. 

3. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy v Centrálnom registri zmlúv 

podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

4. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len na základe písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán a to len pri dodržaní ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak by akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy bolo z akéhokoľvek dôvodu 

neplatné, je neplatným len toto ustanovenie, pokiaľ z povahy, z obsahu alebo z okolností tejto zmluvy, za 

ktorých došlo k jej uzatvoreniu, nevyplýva, že toto ustanovenie nemožno oddeliť od ostatného obsahu 
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a pokiaľ to nie je vylúčené v zmysle príslušných právnych predpisov. V prípade, ak by došlo k situácii 

uvedenej v predchádzajúcej vete, zmluvné strany vykonajú bezodkladne doplnenie a opravu zmluvných 

podmienok v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní, tak aby bol zachovaný zmysel a účel neplatného 

ustanovenia. Uvedené doplnenie alebo opravu nevykonajú iba v prípade, ak by bol už samotný zmysel 

a účel neplatného ustanovenia právne nemožný a/alebo nedovolený a teda neplatné ustanovenie by 

objektívne nebolo možné nahradiť iným platným ustanovením so zachovaním jeho zmyslu a účelu. 

6. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené, riadia sa ustanoveniami 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky.  

7. Na doručovanie všetkých písomností vyplývajúcich alebo súvisiacich s tou zmluvou sa použijú podporne 

ustanovenia § 105 a nasl. Zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový poriadok v platnom znení. 

8. Podmienky tejto zmluvy boli zmluvnými stranami dohodnuté v súlade s legislatívou platnou na území 

Slovenskej republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo vzniknuté v súvislosti s ňou budú 

zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, predložia spory na 

výlučné a konečné rozhodnutie súdu príslušnému v zmysle zákona č. 160/2015 Z. z. Civilný sporový 

poriadok v platnom znení. 

9. Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, s určením 3 vyhotovení pre Objednávateľa a 1 vyhotovenie 

pre Zhotoviteľa. 

10. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju na základe 

svojej slobodnej vôle a vážne podpísali. 

11. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

Príloha č. 1: Opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 

11. Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu uzatvorili slobodne 

a vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

V Zavare dňa 16.06.2022    V Žiline dňa 27.06.2022 

 

Za Zhotoviteľa     Za Objednávateľa 

Novo Funding s. r. o.     Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

 

 

 

 

………………………………………..   ……………………………………… 

Ing. Peter Novák, MBA     Mgr. Eduard Dorčík 

konateľ      riaditeľ 

     

 

 

 


