
 

 

Zmluva o dielo č. 070/1/2018/43 

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

neskorších právnych predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) a zákona č. 343/2015 Z .z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a  doplnení niektorých zákonov 

 

Čl. I Zmluvné strany 

 

1.1 Zhotoviteľ:  3 Energy, s.r.o. 

sídlo: Pri cintoríne 36, 010 04 Ţilina 

IČO: 45293619  

DIČ: 2022934298   

IČ DPH SK2022934298 

zastúpená: Martin Macura - konateľ   

spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 

Ţilina, oddiel: Sro, vloţka č. 52100/L 

Bankové spojenie: ČSOB a.s. 

Číslo účtu: SK07 7500 0000 0040 2401 2231 

(v ďalšom ako „zhotoviteľ“) 

 

1.2 Objednávateľ:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Žilina 

sídlo: Ul. Vojtecha Spanyola  43,  012 07 Ţilina 

IČO: 17335825 

IČ DPH: SK2020699923 

DIČ: 2020699923 

Štatutárny zástupca:  

Ing. Igor Stalmašek – generálny riaditeľ 

Ing. Peter Braška – ekonomický riaditeľ  

 

Bankové spojenie:Štátna pokladnica 

č. účtu:SK32 8180 0000 0070 0028 0470 

(v ďalšom ako „objednávateľ alebo FNsP Ţilina“) 

 

 

Čl. II  

Predmet zmluvy 

 

2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouţil postup verejného 

obstarávania zadávanie zákazky podľa § 117 zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorého víťazom sa stal 

zhotoviteľ. 

2.2 Zmluvné strany sa na základe vysúťaţenej zákazky rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, 

predmetom ktorej je vykonanie diela – Stavebné úpravy – elektroinštalácia detskej 

polikliniky pre umiestnenie oddelenia APPS v súlade s Technickým opisom, ktorý 

tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2.3 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vypracovať a odovzdať objednávateľovi dielo 

podľa špecifikácií uvedených v tejto zmluve na základe poţiadaviek objednávateľa a 



 

 

objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a 

riadne vykonané dielo prevziať. 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na 

svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase. Zhotoviteľ sa zaväzuje, 

ţe dodá a vykoná práce v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve a 

v poţadovaných kvalitatívnych ukazovateľoch. 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými 

osobami, pričom bude dodrţiavať parametre zadania, platných technických noriem 

a zákonov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických poţiadaviek 

na stavebné práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

 

Čl. III  

Čas a miesto plnenia 
 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 6 týždňov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy.  

3.2  Objednávateľ ako verejný obstarávateľ si v zmluve vyhradzuje právo na zmenu 

zmluvy o dielo v zmysle § 18 zákona o verejnom obstarávaní. 

3.3  Ak zhotoviteľ pripraví dielo ako celok na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

3.4  Objednávateľ sa zaväzuje, ţe riadne vykonané a dokončené dielo prevezme a zaplatí 

za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. IV tejto zmluvy. 

3.5  Miesto plnenia je sídlo objednávateľa – budova Detskej polikliniky, APPS. 

 

Čl. IV  

Cena za predmet zmluvy a platobné podmienky 
 

4.1  Cena diela pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náleţitosti a veci nevyhnutné na 

riadne vykonanie a odovzdanie diela, ktoré umoţnia objednávateľovi riadne 

nakladanie s odovzdaným dielom. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi ţiaden 

preddavok. 

4.2  Cena diela v rozsahu čl. II tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

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

vykonávacou vyhláškou 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 čl. III bod 3.2 tejto zmluvy. 

4.3  Akúkoľvek zmenu ceny je zhotoviteľ povinný objednávateľovi oznámiť písomne. Ak 

po doručení písomného oznámenia zhotoviteľom o zmene ceny s cenou nebude 

súhlasiť, má právo od zmluvy odstúpiť. 

4.4  Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť 5 % z dohodnutej ceny do doby 

preukázania riadneho splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní diela. Za 

riadne splnenie kvalitatívnych parametrov sa povaţuje odstránenie všetkých 

nedorobkov, či drobných vád, ktoré sú uvedené v odovzdávajúcom a preberajúcom 

protokole, aj tých, ktoré nebránia uţívaniu stavby. 



 

 

4.5  Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe cena diela v plnom rozsahu odzrkadľuje skutočný rozsah 

prác potrebných na riadne zhotovenie diela. 

4.6  Cena diela je: 13.550,00 EUR bez DPH  

16.825,63 EUR s DPH (slovom: šestnásťtisícosemstodvadsaťpäť 

eur a šesťdesiattri centov). 

4.7  Cena diela je určená na základe záväzných jednotkových cien uvedených 

v predloţenej ponuke, a to ocenením výkazu výmer jednotlivých poloţiek pevnými 

jednotkovými cenami stavebných a montáţnych prác. 

4.8  V cene diela sú obsiahnuté aj náklady za materiál na vybudovanie diela. 

4.9  V prípade nesúladu výkazu výmer uvedeného v súťaţných podmienkach (výkaz 

výmer realizačnej projektovej dokumentácie) a výkazu výmer skutočne prevedených 

prác, bude sa táto cena upravovať podľa výmeru skutočne vykonaných prác. 

 

Čl. V  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

5.1 Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Neoddeliteľnou 

súčasťou faktúry bude preberací a odovzdávajúci protokol, vrátane súpisu vykonaných 

prác a dodávok, podpísaný zástupcami obidvoch zmluvných strán. Zmeny a doplnky 

zmluvy je potrebné vo faktúre zvýrazniť a na poţiadanie uviesť oddelene. 

5.2 Lehota splatnosti faktúry za vykonané práce je 60 dní po doručení faktúry 

objednávateľovi. 

5.3 Faktúry budú obsahovať náleţitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona číslo 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty v platnom znení. 

5.4 V prípade, ţe faktúra nebude obsahovať poţadované náleţitosti, 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, ţe objednávateľ nevráti faktúru zhotoviteľovi na 

doplnenie do 5 dní odo dňa obdrţania, povaţuje sa faktúra za prevzatú bez 

pripomienok. 

5.5 Za zaplatenú úhradu sa v rámci tejto zmluvy povaţuje odpísanie platby z účtu 

objednávateľa. 

  

Čl. VI  

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe60 mesiacov na zhotovené dielo a 24 

mesiacov na pouţitý materiál, či výrobky. Záručná doba začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela a prevzatia diela objednávateľovi, podpísaním preberacieho a 

odovzdávacieho protokolu. 

6.2 Zhotoviteľ ručí za to, ţe dielo zodpovedá v dobe prevzatia výsledku určenému v 

zmluve, ţe zodpovedá technickým predpisom a normám (§ 47 a nasl. stavebného 

zákona) a ţe nemá vady, ktoré by rušili alebo zniţovali hodnotu alebo schopnosť jeho 

pouţívania v zmluve predpokladaným alebo obvyklým účelom. 



 

 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené pouţitím podkladov 

a vecí poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaloţení všetkej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten 

na ich pouţití trval. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, ţe počas záručnej doby má 

objednávateľ právo poţadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady.  

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 

jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto 

zmluvy. Poţaduje sa nástup na odstránenie poruchy do 1 dňa od nahlásenia v rámci 

záručného servisu v prípade nefunkčnosti pripojenia - diela, do 14 dní od nahlásenia 

v rámci záručnej doby na odstránenie ostatných vád na diele.  

6.6 Zjavné vady sú vady, ktoré objednávateľ zistil resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri preberaní diela. Tieto vady musia byť reklamované zapísaním v 

protokole o odovzdávaní a prevzatí diela s uvedením dohodnutých termínov ich 

odstránenia.  

6.7 Skryté vady sú vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú 

sa v záručnej dobe. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa 

písomnou formou. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne od uplatnenia oprávnenej 

reklamácie objednávateľa a dohodnúť spôsob a termín odstránenia vady. 

6.9 Havarijné stavy, t. j. následky vád, ktorých odstránenie neznesie odklad a za ktoré 

zodpovedá zhotoviteľ, je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne po ich nahlásení 

a sprístupnení objektu. 

6.10 V prípade, ţe zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej 

lehote napriek tomu, ţe ich uznal, má objednávateľ právo po predchádzajúcom 

písomnom upozornení dať vady odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa.  

6.11 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými 

normami a predpismi. 

6.12 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti dohodnutému rozsahu prác.  

 

Čl. VII  

Podmienky vykonania diela 

 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Vlastnícke 

právo k zhotovenému dielu prináleţí objednávateľovi v súlade s bodom 8.5 tejto 

zmluvy. Nebezpečenstvo škody na diele, do momentu prevzatia diela objednávateľom, 

nesie na základe tejto zmluvy zhotoviteľ v rozsahu svojho predmetu plnenia. 

7.2 Práce na diele je zhotoviteľ povinný vykonať v dohodnutej lehote podľa tejto zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť splnenie platných predpisov, technických noriem a 

BOZP. Zhotoviteľ pri plnení diela sa zaväzuje pouţiť materiály a technológie v súlade 

platných predpisov SR a EÚ.   

7.4 Pokiaľ zhotoviteľ poverí vykonaním diela inú osobu, má zodpovednosť, akoby dielo 

vykonal sám. 



 

 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok pri realizácii predmetu diela a na vlastné 

náklady odstráni odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  

7.6 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, ţe 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 

oprávnený písomne doţadovať, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté chybným 

vykonávaním diela a toto vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani 

v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne 

k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť. 

7.7 Stavebno - montáţne práce budú vykonávané za plnej prevádzky budovy FNsP Ţilina 

a prevádzky dotknutých subjektov. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy 

tak, aby v čo moţno najmenšej miere zasahoval do práv a záujmov objednávateľa 

a tretích subjektov.  

7.8 Predmet zmluvy musí byť vyhotovený na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebných a 

elektroinštalačných prác, pri dodrţaní parametrov zadania, platných STN noriem, 

technologických postupov, všeobecne záväzných technických poţiadaviek na stavebné 

práce, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. Všetky 

materiály a technológie pouţité v procese musia byť platné certifikované, resp. musia 

byť v súlade so zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických poţiadavkách na výrobky 

a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za materiál a zaradenie nachádzajúce 

sa na pracovisku. 

7.9 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu ţivotného prostredia i okolitých priestorov, za 

dodrţiavanie nočného a nedeľného pokoja. Zhotoviteľ je povinný vykonať dôsledné 

denné upratovanie pracoviska po ukončení prác, dopravu a odvoz stavebného odpadu 

na skládku v súlade s platnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ počas realizácie 

predmetu zákazky zabezpečí čistotu a poriadok na pracovisku. Zhotoviteľ odstráni na 

vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činností pri realizácii predmetu 

zmluvy. V prípade nesplnenia týchto poţiadaviek môţe objednávateľ na náklady 

zhotoviteľa zabezpečiť poriadok a vzniknuté náklady odúčtovať z konečnej fakturácie. 

7.10 Náklady s odpadmi vrátane dokladovania o naloţení s odpadom je zhotoviteľ povinný 

realizovať v zmysle príslušných právnych predpisov upravujúcich nakladanie 

s odpadmi. Náklady na odvoz a likvidáciu stavebného odpadu a poplatok za uloţenie 

odpadu musia byť zhotoviteľom zohľadnené v cenovej ponuke. Prípadne škody - 

postihy, ktoré vznikli objednávateľovi zanedbaním povinnosti zhotoviteľa v tejto 

súvislosti, bude hradiť zhotoviteľ. V prípade, ţe zo strany správneho  orgánu dôjde 

k udeleniu pokuty alebo inej sankcie voči objednávateľovi z dôvodu pochybenia na 

strane zhotoviteľa v tejto veci, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

7.11 Zhotoviteľ je povinný najneskôr v deň uzatvorenia tejto zmluvy predloţiť 

objednávateľovi zoznam subdodávateľov (zhotoviteľ uvedie v zmysle § 41 ods. 1 

písm. a) zákona o verejnom obstarávaní podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať 

subdodávateľom a predmety subdodávok, ak uvedené bude uplatňovať), ktorý tvorí 

Prílohu č. 3 tejto zmluvy. 

7.12 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, 

za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov 

subdodávateľov a ostatných ním pozvaných osôb na stavbu, počas celého jej priebehu, 

ako i za sledovanie a dodrţiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri 

práci, ako aj platných poţiarnych predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 



 

 

vybavenie protokolárne prevzatých stavenísk bezpečnostným značením v zmysle 

Nariadenia vlády SR č. 387/2006 Z. z. o poţiadavkách na bezpečnostné zdravotné 

označenie pri práci a Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. Zhotoviteľ je povinný 

dodrţiavať všetky predpisy, normy, vyhlášky a zákony týkajúce sa BOZP. 

7.13 Predmet zmluvy bude povaţovaný za splnený po jeho zhotovení t.j. potvrdením 

preberacieho protokolu a odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy a dodaní nasledujúcej 

dokumentácie: 

 

Realizačný projekt s overením na Technickej inšpekcii 

Projekt skutočného vyhotovenia stavby 

Revízna správa 

Osvedčenie o vykonaní prvej úradnej skúšky 

Certifikáty,  atesty, vyhlásenia o zhode použitých materiálov 

Doklad o uložení na skládku  ( likvidácia stavebného odpadu) – v prípade potreby 

Ostatné doklady súvisiace s predmetom zákazky 

Čl. VIII 

Odovzdanie a prevzatie diela 

 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 3 dni pred odovzdaním diela vyzvať objednávateľa 

na jeho prevzatie prostredníctvom e-mailu. 

8.2 Zhotoviteľ odovzdá riadne vykonané a dokončené dielo v zmysle čl. III bod 3.1 tejto 

zmluvy. 

8.3 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok 

potrebných s predmetným dielom, ktoré sú vo výkaze výmer v súlade s čl. VII bod 

7.12 tejto zmluvy. 

8.4 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, ţe 

v zápise  o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe 

ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (uţívaniu). Ak nastane 

tento prípad existencie vád a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými 

nebránia plynulému uţívaniu, tak sa dielo povaţuje za odovzdané aj v prípade 

nepodpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí zo strany objednávateľa. Toto platí aj pre 

iné prípady nedôvodného odmietnutia podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí zo 

strany objednávateľa.  

8.5 Prevzatím diela prechádza vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na 

objednávateľa. 

8.6 Objednávateľ poveruje pre styk so zhotoviteľom vo veciach realizačných počas 

zhotovenia diela a jeho odovzdania s právom podpisu v montáţnom denníku: 

p. Pavol Záň. 

Uvedená osoba bude k dispozícií počas celej doby realizácie prác. 

 

 

 



 

 

Čl. IX  

Zmluvné pokuty 

 

9.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II tejto zmluvy po termíne uvedenom v čl. 

III bode 3.1 tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny uvedenej v čl. IV bod 4.6 tejto zmluvy za kaţdý kalendárny deň 

omeškania. 

9.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 EUR za kaţdý deň, ak sa omešká 

s odstránením zjavných vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole 

o odovzdaní a prevzatí diela. 

9.3 Ak zhotoviteľ neodstráni skryté vady v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú pokutu 

vo výške 10 EUR za kaţdý deň omeškania. 

9.4 Zhotoviteľ môţe poţadovať úrok z omeškania vo výške aktuálnej sadzby zákonných 

úrokov z omeškania podľa § 369 ods. 2  a § 369a Obchodného zákonníka v znení 

zákona č. 9/2013 Z. z. v spojení s § 1 ods. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 

21/2013 Z. z. 

9.5 Zaplatením zmluvných pokút nie je dotknuté právo objednávateľa súčasne uplatňovať 

aj náhradu škody v plnej výške v prípade porušenia zákonných a zmluvných 

povinností zhotoviteľa. 

9.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe nebude postupovať svoje pohľadávky bez 

predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

9.7 Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky  zhotoviteľa v rozpore s dohodou 

objednávateľa, budú podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. Súhlas 

objednávateľa je zároveň platný len za podmienky, ţe bol na takýto úkon udelený 

predchádzajúci písomný súhlas MZ SR. 

Čl. X 

Zodpovednosť za škodu 

 

10.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 

10.2 Kaţdá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná 

za škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane. 

10.3 Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným 

v odseku 10.2 tohto článku tejto zmluvy, zbaví sa zodpovednosti, ak preukáţe, ţe 

škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou zodpovednosť. 

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na diele spôsobenú vlastným zavinením počas svojich 

pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo 

záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých pouţil na realizáciu diela. 

10.5 Súčasne zhotoviteľ prehlasuje, ţe je odborne a technicky spôsobilý spolu aj so svojimi 

zamestnancami a pracovníkmi pracujúci na predmete diela.    

10.6  Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za všetky škody spôsobené objednávateľovi 

porušením povinnosti podľa ustanovení tejto zmluvy  alebo platných právnych 

predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, ţe zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú 

objednávateľovi pri zhotovovaní diela porušením akejkoľvek právnej povinnosti 

vyplývajúcej zo zákona alebo z ustanovení tejto zmluvy. Na úpravu práv a povinností 



 

 

zmluvných strán v prípade vzniku škodu sa vzťahujú ustanovenia § 373 a nasl. zákona 

č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení. 

 

 

Čl. XI 

Odstúpenie od zmluvy 

 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, ţe ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné 

povinnosti dohodnuté v tejto zmluve, resp. dané platnými právnymi predpismi, druhá 

zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné 

okamihom doručenia písomného prejavu vôle druhej zmluvnej strane. 

11.2 Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa okrem čl. IV. bod 4.3 povaţuje tieţ: 

a) ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela 

o viac ako 30 dní; 

b) ak zhotoviteľ postupuje v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy; 

c) zhotoviteľ môţe odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady svojich 

výkonov z viny objednávateľa viac ako 60 dní po lehote splatnosti; 

d) objednávateľ zistí, ţe zhotoviteľ vykonáva dielo prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia a existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) aţ 

h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; a nie je oprávnený dodávať tovar, 

uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať sluţbu vo vzťahu k tej časti 

predmetu zákazky, ktorú má subdodávateľ plniť. 

11.3 Práce realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtujú podľa zmluvných cien 

v preukázateľnom rozsahu. 

11.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, 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, ţe v 

prípade odstúpenia od zmluvy z tohto dôvodu nevzniká ţiadnej zo zmluvných strán 

nárok na akékoľvek finančné plnenie. 

Čl. XII 

 Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, ţe obchodné a technické informácie, ktoré im 

boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného 

súhlasu, alebo tieto informácie nepouţijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 

tejto zmluvy. Navyše zmluvné strany prehlasujú, ţe text tejto zmluvy je obchodným 

tajomstvom a s jej obsahom nebudú zoznamovať tretie strany. 

12.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je moţné len formou písomných dodatkov, 

ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán, v opačnom prípade je akákoľvek zmeny zmluvy neplatná. 

12.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, ţe v prípade rozporov ohľadom zmeny alebo 

zrušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán poţiada o rozhodnutie 



 

 

súd. Zmluvné strany sa dohodli, ţe miestne príslušným súdom na riešenie všetkých 

sporov vzniknutých z tejto zmluvy je súd v mieste sídla objednávateľa. Vzťahy 

zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené v tejto zmluve sa spravujú najmä 

Obchodným zákonníkom a ďalšími platnými právnymi predpismi a právnym 

poriadkom Slovenskej republiky. 

12.4 V prípade, ak si zmluvná strana, ktorej je akákoľvek písomnosť súvisiaca s touto 

zmluvou adresovaná, túto písomnosť neprevezme ani v dodatočnej lehote určenej 

doručovateľom, alebo túto písomnosť odmietne prevziať, povaţuje sa táto písomnosť 

za doručenú posledným dňom uplynutia dodatočnej lehoty určenej doručovateľom, 

alebo dňom, kedy došlo k odmietnutiu prevzatia tejto písomnosti. 

12.5 Zhotoviteľ podpísaním tejto zmluvy v zmysle ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 

428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení, udeľuje objednávateľovi 

súhlas so spracovaním svojich osobných údajov v  rozsahu podľa čl. I. bod 1.2. tejto 

zmluvy na evidenčné účely, najmä vedenie registra zmlúv, na dobu neurčitú. 

Zhotoviteľ môţe súhlas so spracovaním osobných údajov v zmysle ustanovenia § 20 

zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení kedykoľvek 

odvolať. 

12.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obdrţí objednávateľ tri 

originálne vyhotovenia a zhotoviteľ jedno originálne vyhotovenie. 

12.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

12.8 Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je zverejnenie zmluvy 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. 

12.9 Zmluvné strany prehlasujú, ţe sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, 

zmluvu uzatvorili slobodne a váţne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za 

jednostranne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Ţiline dňa ....................... 

 

 

Za zhotoviteľa:    Za objednávateľa: 

 

 

……………………………………….. ……………………………………… 

   Martin MacuraIng.    Igor Stalmašek – generálny riaditeľ 

 

 

 

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

      Ing. Peter Braška – ekonomický riaditeľ 

 

 

Príloha č. 1: Technický opis 

Príloha č. 2: Výkaz výmer 

Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 


