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                                                  č. IIS  SAP           : 5100008587               
                                               Výtlačok č.          :                                               
                                                    Počet listov          :     21

                                                                                                                   Prílohy                            :  3/9 

 
 
 

ZMLUVA O DIELO č. 2022/119  
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

Objednávateľ:               Centrum výcviku Lešť 
              Lešť, 962 63 Pliešovce 

Registrovaný:                                                 Rozpočtová organizácia zriadená  
                                                                         ministerstvom obrany Slovenskej republiky 
 
Zastúpený:                                                     Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 
                                                                         Úrad pre investície a akvizície                                                          
                                                                         Kutuzovova 8  
                                                                         832 47 Bratislava  
                                                                         IČO: 30 845 572  
  

Zastúpený:                                Ing. Pavol LÍŠKA  
                                riaditeľ Úradu pre investície a akvizície                 

                               na základe plnomocenstva ministra obrany            
                               č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11.5.2020 

 
Osoba oprávnená konať vo veciach reklamácií, technických a fakturačných úkonov: 
                
                                                                         Ing. Marek GONDA 
                                                                         tel.: 0960/465 782 
                              e-mail: marek.gonda@mil.sk  
  
IČO:                   00804932 
DIČ:                   2021773644 
IČ DPH:                                                           SK2021773644 
Bankové spojenie:                 Štátna pokladnica 
IBAN:                   SK4781800000007000167777 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:                                      Združenie Lešť 
      So sídlom: Daxnerova 756, 980 61 Tisovec 
Bankové spojenie:                          TATRABANKA a.s. 
IBAN:                            SK04 1100 0000 0029 4913 2754 

Č.p.: ÚpIA-EL-3/3-334-34/2022 
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Ktorého členmi sú: 
 
Vedúci člen združenia: 
Obchodné meno:    CSM Industry s.r.o.  
Sídlo:       Daxnerova 756, Tisovec 980 61  
IČO:       50 720 350 
DIČ:      2120433117 
IČ DPH:      SK2120433117 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská 

Bystrica, odd: Sro, vl.č.: 34146/S 
Registrácia v RPVS: RPVS vedený Okresným súdom Žilina, číslo 

vložky: 17498 
Konajúci:      Tomáš Maroš, MBA – konateľ 
 
Člen združenia 1:  
Obchodné meno:    HYCA s.r.o. 
Sídlo:       Viničnianska cesta 9, Pezinok 902 01 
IČO:       35 900 008 
DIČ:      2021878595 
IČ DPH:      SK2021878595 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, 

odd: Sro, vl.č.: 33119/B 
Registrácia v RPVS: RPVS vedený Okresným súdom Žilina, číslo 

vložky: 7043 
Konajúci:      Ing. Pavol Cagáň ml.– konateľ 
 
Člen združenia 2:  
Obchodné meno:    I & B s.r.o. 
Sídlo:       387, Sebechleby 962 66 
IČO:       46 604 588 
DIČ:      2023474310 
IČ DPH:      SK2023474310 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská 

Bystrica, odd: Sro, vl.č.: 21955/S 
Registrácia v RPVS: RPVS vedený Okresným súdom Žilina, číslo 

vložky: 24758 
Konajúci:      Ivan Hubač – konateľ  
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana” a spoločne ako „zmluvné 
strany”) 
 
 

Preambula 
 
1. Ministerstvo obrany SR, Úrad pre investície a akvizície, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, 

IČO: 30 845 572 (ďalej len „Ministerstvo obrany SR“) ako verejný obstarávateľ podľa  
§ 7 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 343/2015 Z. z.“) 
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a objednávateľ ako verejný obstarávateľ podľa § 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015  
Z. z. uzavreli dňa 16.6.2022 Príkaznú zmluvu č. PZ-2022/901 (ďalej len „príkazná 
zmluva“) za účelom uskutočnenia verejného obstarávania predmetu zákazky 
„Vybudovanie kontajnerového mestečka v Centre výcviku Lešť“. 

2. Ministerstvo obrany SR vykonalo na základe príkaznej zmluvy pre objednávateľa verejné 
obstarávanie postupom priameho rokovacieho konania podľa § 81 písm. c) zákona  
č. 343/2015 Z. z., v ktorom bola výzva na rokovanie odoslaná dňa 1.7.2022 na predmet 
zákazky „Vybudovanie kontajnerového mestečka v Centre výcviku Lešť“. Ministerstvo 
obrany SR  bolo zároveň splnomocnené uzavrieť s úspešným uchádzačom v mene a na účet 
objednávateľa zmluvu. Ministerstvo obrany SR a objednávateľ sa v príkaznej zmluve 
dohodli, že uzatvárať dodatky k tejto zmluve je oprávnený objednávateľ vo vlastnom mene 
a na vlastnú zodpovednosť. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilým na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto 
zmluvy. Právna subjektivita zhotoviteľa je preukázaná výpismi z Obchodného registra:  

- Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vl. č.: 34146/S  
- Okresného súdu Bratislava I, odd: Sro, vl. č.: 33119/B 
- Okresného súdu Banská Bystrica, odd: Sro, vl. č.: 21955/S 
- a výpisom z Autorizačného oprávnenia SKSI – Miroslav Jelcha, číslo oprávnenia: 

14105*10*  

 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
1.1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán 

v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa vypracovať a dodať dielo špecifikované v tomto 
článku zmluvy a v Prílohe č. 1 „Špecifikácia predmetu zmluvy“ (ďalej len „Príloha č. 1“), 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a dodať služby v rozsahu a za podmienok 
stanovených touto zmluvou a v súvislosti so záväzkom objednávateľa riadne a včas 
vykonané dielo a poskytnuté služby prevziať a zaplatiť cenu uvedenú v čl. III. tejto 
zmluvy.  

1.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok tejto zmluvy zabezpečí pre objednávateľa 
predmet plnenia v nasledovnom rozsahu:  

a) vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre následnú realizáciu 
stavby: „Vybudovanie kontajnerového mestečka v Centre výcviku Lešť“ vrátane 
rozpočtu, plánu bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a projektu požiarnej ochrany, 

b) realizácia stavby podľa spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie stavby, 

c) realizácia stavby podľa predloženej cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 2 tejto 
zmluvy, a na základe položkového rozpočtu, ktorý musí byť v súlade s cenovou 
ponukou, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy, podľa podmienok stanovených  
v stavebnom povolení vydanom Oddelením stavebného poriadku Ministerstva obrany 
Slovenskej republiky,  

d) realizácia stavby podľa vecného a časového harmonogramu prác spracovaného 
zhotoviteľom a schváleného objednávateľom,   
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e) realizácia stavby podľa objednávateľom odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného 
kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len „skúšobný plán“) spracovaného 
zhotoviteľom v zmysle § 12 a 13 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach),  

f) vypracovanie a odovzdanie plánu užívania verejnej práce,  

g) vykonávanie odborného autorského dohľadu počas realizácie stavby, 

h) inžinierska činnosť pri príprave projektovej dokumentácie s tým, že zabezpečí súhlasné 
vyjadrenia a stanoviská k projektovej dokumentácii od všetkých dotknutých orgánov 
verejnej správy za účelom vydania stavebného povolenia,  

i) vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a projektovou dokumentáciou 
stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu užívaniu 
budovy, 

j) zabezpečiť výškopisné a polohopisné zameranie riešeného územia v rozsahu potrebnom 
pre realizáciu stavby a zabezpečiť vytýčenie všetkých existujúcich podzemných 
vedení, resp. sietí, 

k) dodať projekt skutočného vyhotovenia stavby vrátane zamerania všetkých 
realizovaných inžinierskych sietí, stavebných objektov, vypracovanie a odovzdanie 
prevádzkového poriadku diela.  

(ďalej „Dielo“ alebo „stavba“). 

1.3. Objednávateľ sa zaväzuje Dielo riadne a včas zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať 
a zaplatiť dohodnutú cenu za Dielo podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 

 
 

Článok II. 
Miesto a termín plnenia predmetu zmluvy 

 
2.1. Miestom  plnenia  predmetu  tejto  zmluvy, resp. vykonania Diela, je Centrum výcviku 

Lešť, 962 63 Pliešovce vo Vojenskom obvode Lešť: 

- parcela   č.   560/17,   parcela   č.   560/3,   parcela   č.  560/4, parcela č. 560/5, parcela  
č. 560/6, parcela č. 560/8, parcela č. 560/9, v k. ú. Lešť, ktoré sú zapísané na LV 3, 
správy VO Lešť, detašované pracovisko Banská Bystrica 

- parcela č. 505/1, parcela č. 505/12, parcela č. 505/13, v k. ú. Vidov Vrch, ktoré sú 
zapísané na LV 2, správy VO Lešť, detašované pracovisko Banská Bystrica  

- parcela č. 514/1, parcela č. 514/25, v k. ú. Podjavorie, ktoré sú zapísané na LV 4, správy 
VO Lešť, detašované pracovisko Banská Bystrica. 

2.2. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  vyhotoviť  a odovzdať  Dielo  v rozsahu  dohodnutom v čl. I. tejto 
zmluvy v dohodnutých lehotách nasledovne:  

- vypracovanie návrhu projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre 
realizáciu stavby vrátane dokladovej časti do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti 
tejto zmluvy, 



Zmluva o dielo č. 2022/119                                                              strana 5/21 
 

- zapracovať pripomienky objednávateľa do návrhu projektovej dokumentácie, 
prípadne odstrániť vytýkané nedostatky návrhu projektovej dokumentácie do 5 
pracovných dní odo dňa doručenia pripomienok, 

- vypracovanie finálnej verzie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie pre 
realizáciu stavby vrátane dokladovej časti do 5 pracovných dní po ukončení 
pripomienkovania návrhu projektovej dokumentácie,         

- dodať objednávateľovi orientačný položkový rozpočet odsúhlasený objednávateľom  
do 5 dní odo dňa odsúhlasenia projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie 
pre realizáciu stavby,  

- dodať objednávateľovi podrobný vecný a časový harmonogram prác, a to do 15 
pracovných dní od odovzdania staveniska zhotoviteľovi. Vecný a časový 
harmonogram prác bude obsahovať aj dielčie termíny prác vykonávaných 
subdodávateľmi pre určené časti Diela. Vecný a časový harmonogram prác bude 
zhotoviteľom priebežne upresňovaný a vyhodnocovaný. 

- vypracovanie plánu užívania verejnej práce do ukončenia realizácie stavby, 

- vypracovanie skúšobného plánu v spolupráci s projektantom a predložiť ho 
objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr do 15 pracovných dní od odovzdania 
staveniska zhotoviteľovi, 

- v spolupráci s objednávateľom vytýčiť všetky existujúce podzemné vedenia, resp. 
siete prechádzajúce staveniskom do začatia zemných prác. Termín vytýčenia všetkých 
existujúcich podzemných vedení, resp. sietí si zhotoviteľ dohodne s objednávateľom pri 
preberaní staveniska zhotoviteľom. Vytýčenie všetkých existujúcich podzemných 
vedení, resp. sietí zhotoviteľ zaznamenaná v stavebnom denníku. 

- výkon autorského dozoru počas realizácie stavby až do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby, 

- ukončenie realizácie stavby a riadne odovzdanie stavby do 20.12.2022,  

- zabezpečiť vydanie energetického certifikátu a energetického štítku v zmysle 
zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov do termínu odovzdania stavby a jej 
prevzatia objednávateľom, t. j. do 20.12.2022,  

- zabezpečiť po dokončení stavebnej časti Diela projekt skutočného vyhotovenia 
stavby, zameranie všetkých realizovaných inžinierskych sietí a stavebných 
objektov, vypracovanie a odovzdanie prevádzkového poriadku najneskôr  
do termínu odovzdania stavby a jej prevzatia objednávateľom, t. j. do 20.12.2022.  

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje:  

a) posúdiť návrh projektovej dokumentácie a do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia 
návrhu projektovej dokumentácie na pripomienkovanie predloží zhotoviteľovi písomné 
pripomienky k návrhu projektovej dokumentácie na e-mailovú adresu kontaktnej osoby 
zhotoviteľa uvedenú v tejto zmluve, v ktorých zhotoviteľa upozorní na všetky zistené 
nedostatky vypracovaného návrhu projektovej dokumentácie a vyzve zhotoviteľa na ich 
odstránenie,  

b) schváliť návrh projektovej dokumentácie do 5 pracovných dní odo dňa prevzatia  
návrhu projektovej dokumentácie so zapracovanými pripomienkami objednávateľa, 
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c) schváliť finálnu verziu projektovej dokumentácie do 5 pracovných dní odo dňa 
prevzatia finálnej verzie projektovej dokumentácie,    

d) odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v termíne do 5 dní odo dňa nadobudnutia 
právoplatnosti stavebného povolenia alebo ohlášky stavebných prác, 

e) určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v zápise 
o odovzdaní a prevzatí staveniska si objednávateľ so zhotoviteľom dohodnú podmienky 
odberu vody a elektrickej energie a úhradu za ich spotrebu, 

f) odsúhlasiť a odovzdať zhotoviteľovi skúšobný plán najneskôr do 10 pracovných 
dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa. 

Článok III. 
Cena za Dielo  

 
3.1. Cena za zhotovenie Diela v rozsahu článku I. a Prílohy č. 1 tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov na základe predloženej cenovej ponuky zhotoviteľa uvedenej v Prílohe č. 2 
„Cenová ponuka“ (ďalej len „Príloha č. 2“), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

3.2. Špecifikácia dohodnutej ceny za Dielo:  

3.2.1. Projektová dokumentácia v rozsahu pre stavebné povolenie pre realizáciu stavby vrátane 
dokladovej časti:  

zmluvná cena celkom bez DPH: 283 250,- €  
Sadzba DPH a 20% výška DPH: 56 650,- €  
zmluvná cena celkom vrátane DPH: 339 900,- € 
(slovom: tristotridsaťdeväťtisícdeväťsto eur)  
 

3.2.2. Inžinierska činnosť – zabezpečenie stavebného povolenia:  

Zmluvná cena celkom bez DPH: 200 000,- € 

Sadzba DPH a 20% výška DPH: 40 000,- € 

Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 240 000,- € (slovom: dvestoštyridsaťtisíc eur)  

3.2.3. Autorský dohľad: 

Zmluvná cena celkom bez DPH: 250 000,- € 

Sadzba DPH a 20% výška DPH: 50 000,- € 

Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 300 000,- € (slovom: tristotisíc eur) 

3.2.4. Realizácia stavby: 

Zmluvná cena celkom bez DPH: 15 943 597,- € 

Sadzba DPH a 20% výška DPH: 3 188 719,40 € 

Zmluvná cena celkom vrátane DPH: 19 132 316,- € 
(slovom: devätnásťmiliónovstotridsaťdvatisíctristošestnásť eur a štyridsať centov).  
 
Cena za Dielo spolu:  
bez DPH: 16 676 847,- €  
Sadzba DPH a 20% výška DPH: 3 335 369,40 €  
cena za Dielo spolu vrátane DPH: 20 012 216,40 €  
(slovom: dvadsaťmiliónovdvanásťtisícdvestošesťnásť eur štyridsať centov). 
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3.3. Dohodnutá cena za Dielo je pevná a jej zmena môže byť len v prípade zmeny sadzby DPH.    
Ak v priebehu plnenia Diela dôjde k legislatívnym zmenám v oblasti DPH, dotknuté časti 
zmluvy budú príslušne upravené dodatkom tak, aby sa zohľadnil aktuálny právny stav 
v oblasti DPH.  

3.4. Na časť Diela uvedeného v bode 3.2.4. „Realizácia stavby“ tejto zmluvy, sa vzťahuje 
prenos daňovej povinnosti na objednávateľa, v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) zákona  
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

3.5. Celková cena za Dielo zahŕňa všetky náklady, činnosti, práce, dodávky, výkony, služby,  
odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce nevyhnutné za účelom 
riadneho splnenia predmetu zmluvy.  

3.6. Objednávateľ neuhradí náklady zhotoviteľa vynaložené na vyhotovenie Diela v súvislosti 
s prácami vykonanými bez príkazu objednávateľa a/alebo rozdielne od dohodnutých 
podmienok tejto zmluvy, resp. prípadného dodatku k tejto zmluve. 

 

Článok IV. 
Platobné podmienky a fakturácia  

 
4.1. Objednávateľ bude realizovať platbu formou bezhotovostného platobného styku na základe      

daňového dokladu (faktúry), ktorý zhotoviteľ vyhotoví a zašle na adresu objednávateľa  
do 10 dní od jej vyhotovenia. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Ak faktúra 
nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu alebo ak nebude po stránke vecnej alebo 
formálnej správne vyhotovená, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie alebo 
prepracovanie a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne 
vyplnenej alebo prepracovanej faktúry objednávateľovi. 

4.2. Zhotoviteľ predloží samostatné faktúry v súlade s bodom 4.1. tohto článku za poskytnuté 
plnenie takto: 

- Zhotoviteľ predloží 1 faktúru za riadne odovzdanie projektovej dokumentácie podľa 
bodu 3.2.1 

- Zhotoviteľ predloží 1faktúru za riadne poskytnuté plnenie za  inžiniersku činnosť podľa 
bodu 3.2.2  

- Zhotoviteľ predloží 1 faktúru za výkon autorského dohľadu podľa bodu 3.2.3 po 
nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia a vystavení písomného 
potvrdenia technickým dozorom, alebo iným povereným pracovníkom objednávateľa, 
o riadnom a včasnom poskytovaní autorského dohľadu zhotoviteľom. 

- Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúry 1-krát mesačne v rozsahu vykonaných prác 
(v súlade s odovzdaným súhrnným rozpočtom s rekapituláciou nákladov a položkovým 
rozpočtom stavby) po ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa. Podkladom 
pre vyhotovenie každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis 
vykonaných prác. V prípade potreby je na výzvu objednávateľa zhotoviteľ povinný 
predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v podrobnosti 
jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné. 

- V súpisoch vykonaných prác bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie 
v súlade s objektovou a rozpočtovou skladbou, uvedenou v projektovej dokumentácii. 
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Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom 
technického dozoru  objednávateľa. Ak bude mať súpis vykonaných prác vady, 
objednávateľ ho do 7 pracovných dní vráti zhotoviteľovi na prepracovanie. 

- Zhotoviteľ bude predkladať faktúry za realizáciu diela spôsobom uvedeným v tomto 
bode maximálne do výšky 90% z celkovej ceny realizácie Diela podľa bodu  3.2.4.. Na 
zvyšok ceny (10 %) predloží zhotoviteľ konečnú  faktúru až na základe vydania 
právoplatného kolaudačného rozhodnutia, po odstránení prípadných vád a nedorobkov. 
Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky na úpravu celkovej ceny Diela. 

4.3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu Diela vo výške 30 % z celkovej 
ceny Diela vrátane DPH v zmysle § 19 ods. 8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových 
pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon č. 523/2004 Z. z.) na základe zálohovej faktúry vystavenej 
zhotoviteľom po podpísaní tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zúčtovať poskytnutý 
preddavok na cenu Diela podľa zákona č. 523/2004 Z. z. do troch mesiacov od jeho 
poskytnutia, najneskôr do konca rozpočtového roka, v ktorom sa poskytol.  

4.4. Ak zhotoviteľ do 3 (troch) mesiacov od pripísania sumy preddavku na cenu Diela na svoj 
účet v banke nesplní dodávku predmetu zmluvy v zmluvne stanovenom množstve, alebo 
ho nesplní aspoň v množstve, ktoré zodpovedá výške poskytnutého preddavku na cenu 
Diela, je povinný vrátiť objednávateľovi poskytnutý preddavok na cenu Diela vo výške 
zodpovedajúcej finančnému objemu nesplneného záväzku najneskôr do uplynutia 3 (troj) 
mesačnej lehoty poskytnutia preddavku na cenu Diela. 

4.5. Súčasťou faktúry bude poverenou osobou objednávateľa odsúhlasený a podpísaný súpis 
výsledkov prác v rozsahu cenovej ponuky zhotoviteľa. 

4.6. Zhotoviteľovi vzniká právo na zaplatenie zmluvnej ceny riadnym splnením predmetu tejto 
zmluvy, na základe predloženého daňového dokladu (faktúry) podľa skutočne vykonaných 
a odsúhlasených prác, resp. služieb, poverenými osobami objednávateľa a zhotoviteľa. 

4.7. Objednávateľ uhradí oprávnene účtovanú sumu za Dielo do 30 dní odo dňa doručenia 
daňového dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania 
fakturovanej sumy za Dielo z účtu objednávateľa. 

4.8. Pre úhradu faktúry bude zhotoviteľ predkladať len originálne písomnosti. Fotokópie nie sú 
dokladom pre fakturáciu.  

4.9. V prípade, že dôjde k zrušeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa bez 
podstatného porušenia zmluvy zo strany zhotoviteľa, zhotoviteľ je oprávnený vyfakturovať 
ku dňu zrušenia zmluvy, skutočne vykonané súčasti zhotoveného Diela vzájomne 
dohodnuté formou zápisnice. Zároveň zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracovanú 
projektovú dokumentáciu a doklady súvisiace  s predmetom plnenia. 

 
Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

5.1. Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  zhotoviť  Dielo  vo  vlastnom  mene  a na vlastnú zodpovednosť 
v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve.  
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5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri  zhotovovaní  Diela  podľa  tejto  zmluvy  postupovať s odbornou 
starostlivosťou a riadiť sa pokynmi a požiadavkami objednávateľa. 

5.3. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a poskytne zhotoviteľovi primeranú súčinnosť počas vykonávania Diela. 
O odovzdaní staveniska sa vyhotoví zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska podpísaná 
oprávnenými osobami obidvoch  zmluvných strán. 

5.4. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný 
zákon“) a § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka 
sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov, 
pričom zápisy budú podpísané oprávnenými osobami obidvoch zmluvných strán. 

5.5. Objednávateľ je povinný vykonávať stavebný dozor stavebníka nad vykonávaním Diela               
a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. 

5.6. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej 
z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak stavebný dozor so 
záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch 
dní. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa, môžu do stavebného denníka 
vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na to boli 
písomne poverení oprávnenou osobou, príslušné orgány štátnej správy a štátneho 
stavebného dohľadu. 

5.7. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie 
a realizáciu stavby (ďalej len „projektová dokumentácia“) v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 
Sadzobníka pre navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností 
UNIKA v platnom znení v čase  jej spracovania (ďalej len „Sadzobník UNIKA“) 
v siedmich vyhotoveniach v tlačenej podobe (utajovaná a neutajovaná časť) – (6x 
v slovenskom jazyku) a v siedmich vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD 
nosiči (utajovaná a neutajovaná časť) vo formáte ,,.pdf“ v strojovo čitateľnej forme (5x 
v slovenskom jazyku). 

5.8. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový 
rozpočet stavby v piatich vyhotoveniach v písomnej podobe a v elektronickej podobe  
na CD/DVD nosiči (4x v slovenskom jazyku), výkaz výmer v piatich vyhotoveniach 
v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči (4x v slovenskom jazyku). Rozpočet musí byť 
spracovaný formou figúr, ktoré zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, 
ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú vrátane odbornej prehliadky a odbornej skúšky 
vyhradených technických zariadení. Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej 
skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú oceňované v súboroch, ale budú rozpísané 
položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla položiek sa v tej istej profesii 
nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové číslo, kód, popis, 
množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, suť 
v tonách. 

5.9. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá plán užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“) podľa  
§ 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas jej užívania nedošlo 
k ohrozeniu osôb, majetku alebo jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu 
v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v troch vyhotoveniach v elektronickej 
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podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „.doc (resp. .docx)“ a vo formáte „.pdf“ v strojovo-
čitateľnej forme. 

5.10. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len 
„BOZP“) podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č.  124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia 
pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon č. 124/2006 Z. z.“) a § 3 ods. 2 nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko  (ďalej len 
„nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z.“) v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe 
a v troch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „.doc  
(resp. .docx)“ a vo formáte „.pdf“ v strojovo-čitateľnej forme. 

5.11. Zhotoviteľ vypracuje a odovzdá plán požiarnej ochrany (ďalej len „PPO“) ktorý bude 
spracovaný podľa § 2 vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické 
požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude odovzdaný 
v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v troch vyhotoveniach v elektronickej 
podobe na CD/DVD nosiči vo formáte „.doc (resp. .docx)“ a vo formáte „.pdf“ v strojovo-
čitateľnej forme. 

5.12. Zhotoviteľ vykoná inžiniersku činnosť pri príprave projektovej dokumentácie, ktorá bude 
zabezpečená v zmysle Sadzobníka UNIKA – 3.3. súboru výkonov inžiniersko-
projektových činností (zhotoviteľ zabezpečí súhlasné stanoviská, resp. vyjadrenia 
dotknutých orgánov verejnej správy k projektovej dokumentácii za účelom 
vydania  akýchkoľvek a všetkých povolení na začatie stavebnomontážnych prác a dodávok 
v zmysle platnej legislatívy. Originály dokladov budú vložené vo výtlačku č. 1 projektovej 
dokumentácie. V ostatných výtlačkoch (2 – 7) projektovej dokumentácie budú tieto 
doklady vložené len ako fotokópie. 

5.13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade 
s harmonogramom prác spracovaného zhotoviteľom a schváleného objednávateľom. 

5.14. V priebehu realizácie projektových prác bude povinnosťou zhotoviteľa zvolávať technické 
rady, na ktorých bude zabezpečená kontrola riešenia projektových prác v procese 
rozpracovanosti projektu.  

5.15. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami 
a metódami v plnom rozsahu splniť predmet tejto zmluvy.  

5.16. Technické a kvalitatívne podmienky navrhnutého Diela musia zodpovedať platným  
slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé 
práce a konštrukcie. Všetky stavebné výrobky a materiály navrhované v projektovej 
dokumentácii musia spĺňať vlastnosti stanovené zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných 
výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov                        
a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby 
podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 
protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „vyhláška č. 94/2004 Z. z.“) a podľa Smernice Ministerstva obrany SR č. 3/2003 
o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb 
vojenskej správy. 

5.17. Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené 
v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu 
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bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 
94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri 
výstavbe a pri užívaní stavieb v znení neskorších predpisov. 

5.18. Zhotoviteľ je zodpovedný za vypracovanie projektu a zaručuje sa, že navrhovaná 
technológia splní všetky požiadavky objednávateľa. V prípade, že po spustení do 
prevádzky navrhnutá technológia nebude spĺňať požiadavky objednávateľa, zhotoviteľ je 
povinný navrhnúť zmenu technológie a zabezpečiť jej realizáciu na svoje náklady.  

5.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať kontrolný a skúšobný plán tak, aby sa všetky kontrolné, 
skúšobné, alebo inšpekčné úkony vykonávali v súlade s plánovaným postupom stavebných 
a montážnych prác podľa spracovaného harmonogramu plánovaných dielčích termínov. 

5.20. Zhotoviteľ je povinný záznamy o vykonaných kontrolách a skúškach vyplývajúcich zo 
skúšobného plánu zaznamenávať do knihy medzioperačných kontrol (všetky skúšky 
a kontroly aj tie, ktoré sú zapísané v stavebnom denníku a na samostatných zápisoch). 
Zhotoviteľ vyzve stavebný dozor objednávateľa na účasť pri vykonávaní stanovených 
skúšok bezodkladne elektronicky (e-mailom) alebo písomne najneskôr päť dní vopred. 

5.21. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti Diela, ktoré budú v ďalšom postupe 
zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne stavebný 
dozor objednávateľa (záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým 
oznámením) najneskôr tri pracovné dni vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady 
spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia § 553 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“).  

5.22. Pre sledovanie postupu vykonávania Diela je objednávateľ oprávnený organizovať na 
stavbe minimálne 1x mesačne kontrolné dni, na ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, 
vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom kontrolných dní. 

5.23. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za ochranu priestoru staveniska, za jeho 
zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386  
Obchodného zákonníka. 

5.24. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné 
oprávnenie. V objektoch staveniska platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho zamestnanci/pracovníci nebudú požívať alkoholické 
nápoje pred nástupom na pracovisko a v priebehu pracovnej doby. Pri zistení požitia 
alkoholických nápojov bude zamestnanec/pracovník zhotoviteľa odoslaný z pracoviska 
a toto opatrenie bude bezodkladne oznámené zhotoviteľovi. Zamestnancovi/pracovníkovi 
zhotoviteľa, ktorý bude takto odoslaný z pracoviska, už nebude umožnené vykonávať 
činnosti u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude 
objednávateľ postupovať obdobným spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických 
nápojov. 

5.25. Zhotoviteľ prostredníctvom svojich zamestnancov/pracovníkov je povinný zabezpečovať 
ochranu priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení 
v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov.  

5.26. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri vykonávaní 
Diela a za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu v plnom rozsahu. 
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5.27. Zhotoviteľ je povinný každý zistený požiar vo Vojenskom obvode Lešť ihneď oznámiť 
ohlasovni požiarov – Centra výcviku Lešť, na tel. č. 0960/465 560 alebo 0960/465 310. 

5.28. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich zamestnancov/pracovníkov, ako aj za 
škody spôsobené jeho zamestnancami/pracovníkmi na majetku objednávateľa a je povinný 
uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej výške, alebo ich odstrániť na vlastné 
náklady. 

5.29. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví zamestnancov/pracovníkov objednávateľa 
spôsobených zanedbaním svojich povinností, alebo v dôsledku okolností, o ktorých 
zhotoviteľ vedel, alebo mal vedieť v čase plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať. 

5.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality 
prác, dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov 
povereným pracovníkom objednávateľa. 

5.31. Objednávateľ umožní zamestnancom/pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú Dielo 
vykonávať, vstup do všetkých priestorov súvisiacich s výkonom ich pracovných 
povinností. 

5.32. Zhotoviteľ je povinný pre účel vstupu do Vojenského obvodu Lešť si zabezpečiť vydanie 
súhlasu pre vstup osôb a vjazd motorových vozidiel na územie Vojenského obvodu Lešť, 
prostredníctvom Správy vojenského obvodu Lešť Pliešovce. 

5.33. Zhotoviteľ je povinný vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona                          
č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov na vlastné náklady. S druhotnými surovinami naloží zhotoviteľ podľa 
rozhodnutia objednávateľa. 

5.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s požiadavkami na overovanie kvality                   
a spôsob preukázania kvality a dodržiavať platnú legislatívu SR, najmä zákon o verejných 
prácach, stavebný zákon, zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej 
národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) 
v znení neskorších predpisov, vyhlášku MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú 
niektoré ustanovenia stavebného zákona, všeobecne záväzné právne predpisy SR z oblasti 
technickej infraštruktúry (energetika, vodovody, kanalizácie, a pod.), všeobecne záväzné 
právne predpisy SR z oblasti životného prostredia, ostatné všeobecne záväzné právne 
predpisy SR (napr. požiarna ochrana, BOZP, atď.) a vykonávacie predpisy vzťahujúce sa 
na dodanie Diela.  

5.35. Objednávateľ má právo vykonávať kontroly a overovať v každom momente výkon  
projektových prác realizovaných zhotoviteľom. Pri plnení predmetu tejto zmluvy je 
zhotoviteľ povinný spravovať sa pokynmi objednávateľa. Zodpovednou osobou za 
objednávateľa pre styk so zhotoviteľom je Ing. Marek Gonda, zo strany zhotoviteľa 
zodpovednými osobami sú: Erika Krnáčová, PhD., Ivan Hubač, Ing. Pavol Cagáň.  

5.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoba poverená výkonom autorského dohľadu sa bude 
zúčastňovať kontrolných dní stavby, na ktoré ho objednávateľ písomne vyzve. Autorský 
dohľad bude vykonávaný v rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA až do dňa 
nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby. Súčasťou výkonu 
autorského dohľadu je spolupráca so zhotoviteľom stavby pri vypracovaní kontrolného a 
skúšobného plánu verejnej práce a stanoviská projektanta k dodržiavaniu parametrov STN 
podľa § 12 ods. 1  písm. a) bod 3. zákona o verejných prácach. 
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5.37. Zhotoviteľ bude vykonávať autorský dohľad počas realizácie stavby v rozsahu podľa 
prílohy č. 4 Sadzobníka UNIKA od odovzdania staveniska až do dňa nadobudnutia 
právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia stavby. 

5.38. Činnosť autorského dohľadu bude koordinovať technický dozor objednávateľa Ing. Marek 
Gonda. 

5.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že má oprávnenia na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy                          
(ďalej aj ako „oprávnenie“) a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. Ak v 
priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť akéhokoľvek 
oprávnenia potrebného na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný túto 
skutočnosť bezodkladne oznámiť objednávateľovi a toto oprávnenie si do piatich dní odo 
dňa uplynutia platnosti obnoviť. Zhotoviteľ  je povinný zdržať sa vykonávania Diela podľa 
tejto zmluvy v rozsahu neplatného oprávnenia v čase, keď toto oprávnenie nebude platné. 
Ak si v uvedenom termíne zhotoviteľ neobnoví svoju spôsobilosť, objednávateľ je 
oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Počas doby, po ktorú nebude mať zhotoviteľ platné 
oprávnenie na výkon činností podľa tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ objednávateľovi 
za všetky škody tým spôsobené. Termín vykonania Diela sa o dobu, po ktorú zhotoviteľ 
nemal platné oprávnenie, nepredlžuje. 

5.40. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je a počas celého trvania tejto zmluvy ostane zapísaný  
v registri partnerov verejného sektora v súlade s § 11 zákona č. 343/2015 Z. z. a že jeho 
konečným užívateľom výhod nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona  
č. 343/2015 Z. z.. 

5.41. Za súčasť Diela sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli   
zhotovené pre vykonanie Diela zhotoviteľom, alebo jeho subdodávateľmi. 

5.42. Zhotoviteľ je povinný vykonať prvú vykurovaciu skúšku systému najneskôr do termínu 
preberacieho konania a ďalšiu skúšku pri plnej záťaži vykurovacieho systému pri 
mínusových teplotách. 

5.43. Zhotoviteľ zabezpečí pre objednávateľa zaškolenie obsluhy pre mechanickú a elektrickú 
časť zariadení v súlade s realizačnou projektovou dokumentáciou. 

5.44. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať stavebné práce (resp. časti Diela), ktoré podliehajú 
stavebnému povoleniu alebo ohláške, až po nadobudnutí právoplatnosti stavebného 
povolenia alebo ohlášky. 

5.45. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri inžinierskej činnosti podľa 
čl. I. bod 1.2. písm. h) tejto zmluvy tak, aby k vydaniu stavebného povolenia mohlo dôjsť 
čo najskôr. 

 

Článok VI. 
Odovzdanie a prevzatie Diela  

 
6.1. Zhotoviteľ splní povinnosť zhotoviť Dielo jeho ukončením riadne a včas a odovzdaním 

objednávateľovi v mieste vykonania Diela. 

6.2. Za súčasť Diela sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré boli       
zhotovené pre vykonanie Diela zhotoviteľom, alebo jeho subdodávateľmi. 
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6.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania stavebnej časti Diela písomne   
oznámiť dokončenie Diela osobe oprávnenej konať za objednávateľa vo veciach 
technických úkonov, najneskôr päť dní vopred. 

6.4. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie komplexných skúšok 
predpísaných normami a projektovou dokumentáciou stavby. Ak sú uvedené skúšky 
neúspešné zavinením zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení 
vád v dohodnutom termíne na jeho náklady. Podmienkou prevzatia Diela sú aj 
zhotoviteľom zabezpečené dodávky teplej úžitkovej vody a funkčný systém vykurovania 
v termíne, ktorý je stanovený vecným a časovým harmonogramom prác.  

6.5. Zhotoviteľ najneskôr 5 dní pred začatím preberacieho konania Diela odovzdá 
objednávateľovi revízne správy, atesty, osvedčenia o akosti a kompletnosti jednotlivých 
zariadení, meracie protokoly, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu dodávateľskú 
dokumentáciu. O odovzdaní a prevzatí Diela zmluvné strany spíšu Preberací protokol 
o odovzdaní a prevzatí diela, kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis vád  
a nedorobkov stavebného Diela zistených pri preberacom konaní s určením termínu na ich 
odstránenie. Obsahom Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela je vyhlásenie 
objednávateľa, že odovzdané stavebné Dielo preberá a ak nie, uvedie dôvody. Zhotoviteľ 
odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady v zmysle § 12 zákona o verejných 
prácach. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi všetky výtlačky projektovej 
dokumentácie, so zakreslením skutočného vyhotovenia zrealizovaného Diela, ako aj jeden 
výtlačok skúšobného plánu a zápisy zo stavebného denníka. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v termíne najneskôr do 14 dní odo dňa 
podpísania Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. 

6.8. Dňom odovzdania Diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom prechádza 
nebezpečenstvo škody na Diele na objednávateľa. 

 
Článok VII. 

Záruka, zodpovednosť za vady tovaru a reklamácie 
 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi                      
a za vady, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí objednávateľom počas plynutia záručnej 
doby. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na Dielo v trvaní 60 mesiacov. 
Záručná doba začne plynúť dňom riadneho odovzdania a prevzatia Diela v mieste plnenia 
predmetu zmluvy. Na zabudované technické výrobky, zariadenia a výrobky dodávané 
zhotoviteľom na predmetnú zákazku, sa vzťahuje záručná doba minimálne 24 mesiacov. 

7.2. Zárukou sa zhotoviteľ zaväzuje, že predmet zmluvy bude počas záručnej lehoty spôsobilý 
na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej 
životnosti. 

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude vyhotovené v súlade s touto zmluvou a bude 
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.4. Dielo má vady, ak:  

a) nie je dodané v požadovanej kvalite,  
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,  
c) sú vady v dokladoch,  
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d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je Dielo zaťažené inými 
právami tretích osôb. 

7.5. Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela, 
zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby na Dielo, odo dňa odovzdania Diela 
objednávateľovi. 

7.6. V prípade vád v projektovej dokumentácií pre realizáciu stavby dojednávajú zmluvné 
strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezodplatné 
odstránenie vady v projektovej dokumentácii pre realizáciu stavby. Možnosť iného 
dojednania nie je vylúčená.  

7.7. Objednávateľ je povinný písomne reklamovať vady bez zbytočného odkladu po ich zistení 
alebo čo ich mal pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť pri prehliadke (zjavné vady) 
alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti, najneskôr však 
do troch rokov od doby dodania Diela (skryté vady). Pre účely uplatnenia reklamácie  
sa pod lehotou bez zbytočného odkladu rozumie 30 pracovných dní od prevzatia Diela                          
a vykonanej prehliadke Diela alebo po tom, čo sa vady mohli zistiť pri vynaložení odbornej 
starostlivosti. 

7.8. Nároky objednávateľa z vád Diela budú uplatňované v súlade s ustanovením § 436 až 441 
Obchodného zákonníka. 

7.9. Voľbu nároku z vád Diela uvedie objednávateľ v reklamácii, alebo oznámi písomne 
(poštou, e-mailom) zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po jej odoslaní. Ak objednávateľ 
zistí vady Diela pri preberaní Diela a/alebo v lehote splatnosti faktúry, je oprávnený 
reklamovať vady Diela v lehote do 30 pracovných dní a zároveň je oprávnený nezaplatiť 
faktúru v rozsahu vadného plnenia, ktorým sa rozumie aj nedodanie dokladov podľa tejto 
zmluvy. Objednávateľ zaplatí cenu za Dielo na základe novej faktúry doručenej  
po odstránení vád, ak objednávateľ nevyužije právo odstúpiť od tejto zmluvy. 

7.10. Povinné náležitosti reklamácie: 

- číslo zmluvy, 
- identifikáciu Diela,  
- popis vady, 
- počet vadných kusov alebo chýbajúcich kusov, ak ide o takéto vadné plnenie. 

7.11. Ak bude reklamácia neúplná, zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na jej doplnenie 
a určí primeranú lehotu na jej doplnenie, pričom lehota na doplnenie náležitostí reklamácie 
nesmie byť kratšia ako 5 pracovných dní. Zhotoviteľ je povinný vybaviť riadne a včas 
uplatnenú reklamáciu (vrátane odstránenia vád) najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia 
úplnej reklamácie. Reklamáciu je možné odoslať poštou v listinnej podobe alebo 
v elektronickej podobe emailom na adresy info@csm.sk a hyca@hyca.sk. O termíne a 
spôsobe vyriešenia reklamácie zhotoviteľ bezodkladne písomne informuje objednávateľa. 

7.12. Náklady na odstránenie vád Diela, ako aj preukázateľne vynaložené náklady objednávateľa 
súvisiace s uplatnením nárokov z vád tovaru, znáša zhotoviteľ.  
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Článok VIII. 
Sankcie   

 
8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedodá Dielo (t. j. Dielo ako celok) vrátane dokladov riadne 

a/alebo včas (t. j. do 20.12.2022), zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 

 1% z celkovej ceny Diela za prvý deň omeškania, a 
 0,05 % z celkovej ceny Diela za každý ďalší aj začatý deň omeškania. 

8.2. V prípade, ak zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v termíne dohodnutom v čl. VII. 
bod 7.11. tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny 
vadného plnenia, minimálne však vo výške 10,- € (slovom: desať eur), a to za každý aj 
začatý deň omeškania. 

8.3. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť uvedenú v bode 4.3. a/alebo 4.4. tejto zmluvy, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 000,- EUR za každé jedno takéto porušenie.  

8.4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, má zhotoviteľ právo uplatniť  
si u zhotoviteľa zaplatenie úroku z omeškania z dlžnej sumy v zákonom stanovenej výške 
podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

8.5. Dohodnuté sankcie hradí povinná zmluvná strana strane oprávnenej nezávisle na tom,  
či a v akej výške vznikne druhej zmluvnej strane škoda. Zmluvná pokuta sa nezapočítava 
na náhradu škody. Základom pre výpočet zmluvných pokút sú ceny s DPH. 

8.6. Dohodnuté sankcie zaplatí povinná strana strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich 
písomného uplatnenia (doručenia). 

8.7. Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje zhotoviteľa povinnosti dodať Dielo podľa tejto 
zmluvy. 

8.8. Ak dôjde k omeškaniu zhotoviteľa s dodaním Diela preukázateľne z dôvodu pôsobenia 
vyššej moci, t.j. z dôvodu pôsobenia okolností vylučujúcich zodpovednosť tak, ako sú tieto 
definované najmä v § 374 Obchodného zákonníka (napr. živelná pohroma, mimoriadna 
situácia, úradný zákaz, nedodržanie zákonných lehôt zo strany príslušných (napr. 
stavebných) orgánov, a pod.), zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu po dobu jej 
trvania. Lehota na dodanie Diela neplynie po dobu trvania tejto objektívnej skutočnosti. 
Túto skutočnosť musí zhotoviteľ riadne preukázať a bez zbytočného odkladu oznámiť 
objednávateľovi. 

 
Článok IX. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

9.1. Od tejto zmluvy môže ktorákoľvek zmluvná strana odstúpiť v súlade s ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Objednávateľ môže od tejto zmluvy odstúpiť aj v súlade s § 19 
zákona č. 343/2015 Z. z. a § 15 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“). Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť 
druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. V písomnom oznámení o odstúpení  
od tejto zmluvy musí byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od tejto zmluvy 
odstupuje. Účinky odstúpenia od tejto zmluvy nastanú dňom, kedy bude písomné 
oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy strany odstupujúcej doručené druhej zmluvnej 
strane. 



Zmluva o dielo č. 2022/119                                                              strana 17/21 
 

9.2. Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie (§ 345 ods. 2 Obchodného 
zákonníka) tejto zmluvy budú považovať: 

a) na strane zhotoviteľa najmä: 
- nedodržanie záväzku dodať Dielo riadne a včas vrátane dokladov podľa tejto zmluvy 

v kvalite a akosti podľa tejto zmluvy, 
- neodstránenie vád Diela zhotoviteľom v lehote dohodnutej na vybavenie reklamácie, 
- opakovaná reklamácia vád Diela, 

b) na strane objednávateľa: 
- omeškanie s úhradou faktúry o viac ako 30 kalendárnych dní. 

9.3. Pred odstúpením od tejto zmluvy z niektorého dôvodu/dôvodov podľa predchádzajúceho 
bodu tejto zmluvy je strana, ktorá od zmluvy odstupuje povinná písomne vyzvať druhú 
zmluvnú stranu na splnenie si svojej povinnosti, ktorej nesplnenie je dôvodom  
na odstúpenie od tejto zmluvy a poskytnúť jej dodatočnú lehotu (15 kalendárnych dní)  
na splnenie tejto povinnosti.  

9.4. Dňom účinnosti odstúpenia od tejto zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných 
strán podľa tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy nie je dotknutý nárok oprávnenej 
strany na náhradu škody a na uplatnenie zmluvnej pokuty v zmysle čl. VIII. tejto zmluvy. 
Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred riadnym ukončením Diela, uhradí 
objednávateľ zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli 
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného Diela. Vykonané práce musia byť prevzaté  
na základe súpisu skutočne vykonaných prác, ktoré odsúhlasia obidve zmluvné strany.  
Na základe uvedeného súpisu zhotoviteľ vystaví faktúru podľa zmluvných cien. 

 

Článok X.  
Subdodávatelia 

 
10.1. Zhotoviteľ nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, resp. v čase uzavretia 

tejto zmluvy mu subdodávatelia nie sú známi.  

10.2. Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý 
uzavrel alebo uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti 
zákazky, t.j. za subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení 
tejto zmluvy, t.j. hospodársky subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa, a to na základe 
zmluvy so zhotoviteľom. 

10.3. V prípade, ak sa zhotoviteľ počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy rozhodne zadať časť 
zákazky subdodávateľom, bude povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi 
najneskôr 3 pracovné dni pred dňom, kedy má subdodávateľ začať realizovať časť plnenia 
podľa tejto zmluvy nasledovné údaje:   

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi, 
b) predmet subdodávky, 
c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, 

sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa,  
d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu a dátum narodenia, 
e) v prípade, ak navrhovaný subdodávateľ má povinnosť zapisovať sa do registra 

partnerov verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora, 
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informáciu o skutočnosti, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo bude najneskôr  
v čase plnenia spĺňať podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa 
zákona o registri partnerov verejného sektora a že konečným užívateľom výhod 
takéhoto subdodávateľa nie je žiadna z osôb podľa § 11 ods. 1 písm. c) zákona  
č. 343/2015 Z. z.. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona  
u navrhovaného subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. 
Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, 
objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa. Uvedené sa vzťahuje  
aj na subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia tejto zmluvy.  

10.4. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých 
nových subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval, v rozsahu obchodné meno 
alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia. 

10.5. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
u subdodávateľov doplnených do zmluvy v súlade s bodom 10.4. tejto zmluvy a ak dôjde 
k takejto zmene počas trvania tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi každú zmenu údajov o subdodávateľovi a to najneskôr 3 pracovné dni 
pred dňom, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať. 

10.6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe 
tejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 
subdodávateľa ako aj za výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe 
zmluvy o subdodávke.        

 
Článok XI. 

Doručovanie 
 

11.1. Doručením sa na účely tejto zmluvy rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej 
bola adresovaná. Za deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako 
doporučená zásielka sa považuje takisto deň, 

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty  
na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku 
prevziať) alebo 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, 
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená nedoručiteľnosť zásielky. 

11.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania 
na dohodnutú e-mailovú adresu, aj keď sa adresát s obsahom emailovej správy 
neoboznámil. Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania 
písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových 
adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie 
nemá vplyv na dohodnutý okamih doručenia. 

11.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie  
a zmenu elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana  
v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností 
za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 
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Článok XII. 
Nadobudnutie vlastníckeho práva a nebezpečenstvo škody 

 
12.1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele a zostáva vlastníkom Diela  

až do momentu jeho prevzatia objednávateľom v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou 
na základe Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí diela potvrdeného podpismi 
obidvoch zmluvných strán. Prevzatím Diela objednávateľom podľa predošlej vety 
prechádza vlastnícke právo k prevzatému Dielu. 

 

Článok XIII. 
Ostatné ustanovenia 

 
13.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti projektovej 

dokumentácie a s navrhovanou koncepciou riešenia.  

13.2. K projektovej dokumentácii vypracovanej zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, udeľuje 
zhotoviteľ objednávateľovi výhradnú bezodplatnú licenciu na každé doposiaľ  
i v budúcnosti známe použitie projektovej dokumentácie podľa tejto zmluvy v rozsahu 
podľa § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. - Autorského zákona v znení neskorších 
predpisov, a to v neobmedzenom územnom a časovom rozsahu.  

13.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v okamihu odovzdania Diela nebude mať Dielo žiadne právne 
vady a nebude zaťažené právom tretej osoby.  

13.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré 
vytvorili, spolupôsobili, resp. dodali obsah Diela, a to najmä uzavretím príslušných 
autorských  a iných zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči objednávateľovi 
žiadne nároky, vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv 
súvisiacich s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením 
záväzkov zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

 
Článok XIV. 

              Vyššia moc 
 
14.1. Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných 

povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené pôsobením vyššej 
moci. Pokiaľ účinky vyššej moci netrvajú dlhšie ako 15 dní, zmluvné strany sú povinné 
dodržať túto zmluvu, pričom sa dodacie a iné lehoty predlžujú o dobu trvania vyššej moci. 
Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať dlhšie ako 15 dní, zmluvné strany sa zaväzujú 
zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva 
a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. 
V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, zmluvná strana, ktorej  
sa malo plniť, je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy.  

14.2. V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 14.1. tohto článku, zmluvná strana 
postihnutá pôsobením vyššej moci je povinná o tom písomne informovať druhú zmluvnú 
stranu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 4 kalendárnych dní odo dňa začatia 
pôsobenia vyššej moci.     

 
 



Zmluva o dielo č. 2022/119                                                              strana 20/21 
 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia  

 
15.1. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade  
s ustanovením § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších 
predpisov. 

15.2. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené, doplňované a rušené iba formou 
písomných, očíslovaných dodatkov k tejto zmluve, podpísaných oprávnenými zástupcami 
obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto zmluvy uvedené v dodatkoch budú tvoriť 
jej neoddeliteľnú súčasť. Zmeny v tejto zmluve je možné vykonať bez nového verejného 
obstarávania len v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 

15.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú adresa sídla alebo miesto 
podnikania zmluvných strán, číslo účtu (IBAN) zmluvných strán, názov organizačných 
zložiek zmluvných strán a zmena oprávnených osôb zmluvných strán, nie sú zmenami 
podliehajúcimi súhlasu zmluvných strán, a preto nebudú predmetom dodatku k tejto  
zmluve. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne, a to najneskôr 
v lehote 5 pracovných dní od ich zmeny, oznámia druhej zmluvnej strane jednostranným 
písomným oznámením, podpísaným oprávneným zástupcom, na kontaktnú adresu uvedenú 
v tejto zmluve. Ak zmluvná strana v stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, 
platí stav ako keby k zmene ani nedošlo. 

15.4. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. 
Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy touto zmluvou zvlášť 
neupravené príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z., Obchodného zákonníka 
a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Všetky 
spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým vzájomnou 
dohodou.  

15.5. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade s § 5a ods. 1 zákonom č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 

15.6. Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých jeden 
rovnopis obdrží zhotoviteľ a štyri rovnopisy obdrží objednávateľ. 

15.7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne a vážne 
po vzájomnej dohode, nie v omyle ani za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 
strany vyhlasujú, že ich spôsobilosť a voľnosť uzatvoriť túto zmluvu, ako aj spôsobilosť  
k súvisiacim právnym úkonom nie je žiadnym spôsobom obmedzená alebo vylúčená                          
a zároveň vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom riadne a dôsledne prečítali, 
jej obsah je pre nich dostatočne určitý a zrozumiteľný a na znak bezvýhradného súhlasu                
a vôle plniť záväzky z nej vyplývajúce ju vlastnoručne podpisujú. 
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15.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy o počte listov: 7 
Príloha č. 2: Cenová ponuka o počte listov: 1 
Príloha č. 3: Údaje o subdodávateľoch o počte listov: 1 

  
 

 

 
 
 
V Bratislave dňa: ...............................                        V Bratislave dňa: .............................  
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................         ...........................................................................                          
                 Za objednávateľa                                                  Za zhotoviteľa  
            Ing. Pavol Liška       Tomáš Maroš, MBA, konateľ CSM Industry s.r.o.  
                          riaditeľ       v.z. Erika Krnáčová, na základe plnej moci 
 
 
 
 
 

........................................................................... 
             Za zhotoviteľa  

        Ing. Pavol Cagáň, konateľ HYCA s.r.o. 
     
 
 
 
 

........................................................................... 
             Za zhotoviteľa  

             Ivan Hubač, konateľ I & B s.r.o. 
    v.z. Erika Krnáčová, na základe plnej moci 
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Príloha č. 1: Špecifikácia predmetu zmluvy 

Všeobecné požiadavky: 
 Kontajnery typu ISO 1C so zvýšenou výškou – obytné, sanitárne a kontajnery na 
vykurovacie agregáty a vykurovacie médium (počet zariadení v zmysle Nariadenie vlády 
č. 391/2006 Z. z.); 
 Konštrukčne postavené tak, aby umožňovali manipuláciu a prepravu; 
 Stohovateľnosť min. 3 vrstvy plne zaťažených kontajnerov; 
 Odolné voči otrasom pri preprave na cestných, železničných alebo lodných dopravných 
prostriedkoch; 
 Možnosť napojenia na vonkajšie vykurovacie agregáty a zapojenie do elektrickej siete. 
 Klimatické podmienky pre prevádzku kontajnerov: 
 Trieda A1, B1, C1 podľa STANAG 2895, 
 Rýchlosť prúdenia vzduchu: max. 20 m/s, 
 Atmosférické zrážky: dážď max. 3mm/1 min. pod uhlom 30o všetkými smermi; 
 Požiarna odolnosť 
 hodnoty požiarnej odolnosti a druh konštrukčných prvkov: 

Položk
a 

Požiarne deliace konštrukcie 

Požadovaná odolnosť 
kontajnerov 

s vykurovacími 
agregátmi 

Požadovaná 
odolnosť 
ostatných 

kontajnerov 

1 

Požiarne steny, prípadne 
požiarne stropy vrátane nosnej 
konštrukcie zabezpečujúcej ich 
stabilitu 

30/D1 15/D1 

2 Požiarne uzávery otvorov 30/D3 15/D3 
3 Obvodové steny 30 15 

 nosné oceľové konštrukcie opatrené nástrekom alebo náterom na 15/30 min., 
 obvodové steny  s požiarnou odolnosťou REI 15-30, 
 rozmiestnenie hasiacich prístrojov podľa čl. 5.1.2 STN 92 0202-1 – návrh, výpočet 
vybavenia stavby  prenosnými hasiacimi prístrojmi a typ média  zakresliť do projektu. 
 Komplex kontajnerov opatriť bleskozvodovým zariadením. Zvody sa musia umiestniť 
v zmysle SZN EN 62305-03. 
 Ochrana proti nebezpečenstvu dotyku pred atmosférickou elektrinou a pred účinkami 
statickej elektriny previesť uzemnením a nulovaním. 
 Všetky únikové cesty musia byť osvetlené podľa §73 ods.1 Vyhlášky 94/2001 Z. z. 
 Záručná lehota: 24 mesiacov na tovar a zariadenia 

        60 mesiacov na časti stavebných prác 
 Projekt musí byť dodaný kompletne – na kľúč t. j. najmä v súlade so zadefinovanými 
technicko-konštrukčnými požiadavkami vrátane projektovej dokumentácie 
 Dodacia lehota celého predmetu zákazky: do 20.12.2022; 
 Dodacia parita: DAP Lešť (Incoterms 2020) podľa projektovej dokumentácie; 
 Ceny uvádzať bez DPH; 
 Kontajnery musia byť prepraviteľné (kontajner musí byť uspôsobený na mechanickú 
manipuláciu pomocou mechanizmu na naťahovanie bez potreby naťahovacích lyžín atď.). 

 
Technické požiadavky kontajnerov: 

 Oceľová konštrukcia rozmerov pre ISO kontajner 1C so zvýšenou konštrukciou,                                          
materiál S355 alebo jej ekvivalent: 6058 x 2438 x 2960mm 

     Sendvič: 
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 Jadro: striekaná PU izolácia min. 100 mm 
 Vonkajší plášť: plech hrúbky min. 0,8 mm 
 Vnútro sendviča: drevo/LTD (biela) 10 mm 
 Odvetranie kontajnera:  pr. 110 mm 
 Podlaha: PVC, striekaná PU izolácia, min 130 mm  
 Podlahová doska (napr. cementotriesková doska)  min. hr. 18 mm,  max. 24 mm  
 Povrchová úprava: 
 Vonkajšia farba: 2K PUR základná aj vrchná farba najmenej 80μm, RAL6031 
 Strop: izolácia  min 120  mm + LTD 10 mm, štandard 
 Okno plastové 1765x1200, s roletou 
 Dvere vrátane zárubne  800x 1970 mm 
 Protikus k zárubni pre dvere 
 Kovanie štandard (kľučka/kľučka)s vložkou a min. 3 kľúčmi 
 Svietidlo žiarivkové 1x36W s krytom  
 Zásuvka vnútorná 230 V v počte podľa typu kontajnera 
 Vypínač v počte podľa typu kontajnera 
 Ističová skrinka min. IP40 SN 2x extra istená 

- CEE 32 A 5p (400V)- prívod, min. IP44 
- CEE 32 A 5p (400V)- odvod, min. IP44 
- revízia elektro SN obytný kontajner 

 Pripojenie na kúrenie – podľa projektu 
 
 Projektová a stavebná činnosť 
Zhotoviteľ projektu „na kľúč“ zároveň zabezpečí riadenie a organizáciu výstavby v zmysle STN 
noriem: 

 projektová dokumentácia – projekt výstavby kontajnerového mestečka, projekt 
organizácie výstavby, projekt pre stavebné povolenie, projekt inžinierskej činnosti 
(kolaudačné rozhodnutie) 
 vybudovanie stavebných objektov a prevádzkových súborov na celom území pre 
jednotlivé „kontajnerové tábory“: 
1. hrubé terénne úpravy - príprava územia pre osadenie kontajnerov; 
2. bunkovisko (vybudovanie základov pre osadenie kontajnerov; inštalácia 
kontajnerov na mieste   

     vrátane profesií a vyhotovenia revíznych správ k nim, 
3. kotolňa - vybudovanie vykurovania na biomasu (preferované médium voľná 
štiepka); 
4. prípojky vysokého napätia, 
5. vybudovanie 3 trafostaníc, 
6. nízke napätie – prípojky NN, 
7. úprava a rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd pre potreby kontajner. tábora,  
8. rozšírenie areálovej kanalizácie. 
9. rozšírenie areálového vodovodu vrátane požiarnej vody, 
10. vybudovanie dažďovej kanalizácie a vsaku; 
11. spevnenie priľahlých plôch, parkové úpravy.  
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Dodávka kontajnerov a ich vybavenie: 
 

Typ Povinné vybavenie 
Počet 

kontajnerov 

Obytný kontajner s vybavením Podľa projektu Podľa tabuľky 

Vybavenie: 
Kovová poschodová  posteľ pevne uchytená (alternatíva pre 4-miestne kontajnery) 
Farba: čierna RAL 9005 
Materiál: kov - robustná konštrukcia 
Počet lôžok 2 (dolné, vrchné lôžko)  
Odporúčané celkové rozmery: 208 x 96 x 150 cm (D/Š/V) 
Vhodné rozmery matraca: 90x200 cm 
Bezpečnostné zábradlie po celej dĺžke 
Bočný rebrík  
Nosnosť min. 120 kg/ lôžko 
Požadované množstvo do obytného kontajnera: 2-dvojposchodové postele 
Kovová posteľ pevne uchytená (alternatíva pre 3-miestne kontajnery) 
Farba: čierna RAL 9005 
Materiál: kov: robustná konštrukcia  
Počet lôžok 1 
Celkové rozmery:208 x 96 x 150 cm ((D/Š/V) 
Vhodné rozmery matraca: 90x200 cm 
Nosnosť min. 120 kg/lôžko 
Požadované množstvo:  1 ks 
Oceľová skriňa pevne uchytená 
bežný typ dvojdverových šatňových skríň 
vyrobené z kvalitného oceľového plechu s hrúbkou 0,6 mm 
výstuha dverí proti násilnému vniknutiu 
cirkulácia vzduchu pomocou vetracích otvorov umiestnených v dvierkach 
povrchová úprava práškovým lakom, korpus v sivom odtieni, dvere v odtieni modrom, sivom alebo 

červenom 
vnútorný priestor s dvoma policami, tyčou a háčikmi 
Požadované množstvo: 1 ks do obytného kontajnera  

Sanitárny kontajner – sprchy + wc Podľa projektu Podľa tabuľky 



Príloha č. 1 k Zmluve o dielo č. 2022/119  strana 4 z 7 
 

 
Vybavenie: 
Ohrievač vody tlakový  
WC štandard  so splachovacou  nádržkou, držiak toal. pap., háčik; 
Umývadlo š. min.400x330mm , zrkadlo, háčik, batéria umývadlová, sprcha , sprchová batéria  
Vodovodné potrubie plastové 
Odpadové potrubie 
Odpad a prívod zapustený do fasády komplet (redukčný, uzavierací a vypúšťací ventil) 
Zásuvka vnútorná  
Vypínač  
Ističová skrinka extra istená 
Revízia elektro  
 

Sanitárny kontajner - sprchy Podľa projektu Podľa tabuľky 
 

 
Vybavenie: 
Ohrievač vody tlakový  
Umývadlo šírka min. .400x330mm , zrkadlo, háčik, batéria umývadlová; 
Sprcha, sprchová batéria  
Vodovodné potrubie plastové 
Odpadové potrubie 
Odpad a prívod zapustený do fasády  
komplet (redukčný, uzavierací a vypúšťací ventil) 
Zásuvka vnútorná  
Vypínač  
Ističová skrinka extra istená 
Revízia elektro  
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Oddychová miestnosť – spojený štvorkontajner Podľa projektu Podľa tabuľky 

 
Vybavenie: 
Kuchynský kút 
Rozmery šírka max. 3300mm 
Farba: Biela RAL 9010 
Tvar kuchyne: rovná 
Zostava obsahuje: 
Vysoká skriňa pre mikrovlnnú rúru s dvierkami max.60cm 
Vysoká skriňa pre chladničku max.60cm 
Spodná drezová skrinka max.60cm 
Spodná skrinka  na vstavanú umývačku max.60cm 
Spodná skrinka zo zásuvkami  max. 90cm 
2x horná skrinka dvierková max.60cm 
Pracovná doska hĺbka max. 60cm dĺžka max. 210cm  
Drez  
Vstavaná varná doska 
Požadované množstvo: 1 súprava 
 

Oddychová miestnosť– spojený dvojkontajner Podľa plánu Podľa tabuľky 
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Vybavenie: 
Kuchynský kút 
Rozmery šírka max. 3300mm 
Farba: Biela RAL 9010 
Tvar kuchyne: rovná 
Zostava obsahuje: 
Vysoká skriňa pre mikrovlnnú rúru s dvierkami max.60cm 
Vysoká skriňa pre  chladničku max.60cm 
Spodná drezová skrinka max.60cm 
Spodná skrinka  na vstavanú umývačku max.60cm 
Spodná skrinka zo zásuvkami  max. 90cm 
2x horná skrinka dvierková max.60cm 
Pracovná doska hĺbka max. 60cm dĺžka max. 210cm  
2 x Drez  
Vstavaná varná doska 
Požadované množstvo: 1 súprava 
 

 
Projekt Slávia M2 (1344 lôžok) – alternatívne rozdelenie na dva objekty 700+644 lôžok 
Projekt Riečky M1 (5 x 220 lôžok) 

  
Typ kontajneru Predpokladaný počet 
sanitárny kontajner 10 
wc+shower kontajner 25 
obytný kontajner 611 
oddychová miestnosť 4-kontajnerova 1 
oddychová miestnosť  2-kontajnerova 10 
chodbový kontajner 80 
schodisko 10 
strecha 5 
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vykurovací kontajner s kotlom a rozvodmi 7 
kontajner na štiepku 7 
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Príloha č. 3: Údaje o subdodávateľoch 

 
v súlade s § 41 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
 
 

Na realizácii zákazky na predmet:  
 

 
sa nebudú podieľať subdodávatelia a celý predmet zákazky uchádzač uskutoční vlastnými 
kapacitami. 
 
 
 

Pozn.: V zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní je subdodávateľom 
hospodársky subjekt, ktorý uzavrie alebo uzavrel s úspešným uchádzačom písomnú 
odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky. 

 


