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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov a s poukazom § 3 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“) 

 (ďalej len „Zmluva“) 

evidenčné č. Objednávateľa:  127B-4400/115ZNH/2022 

evidenčné č. Poskytovateľa:  M 303/09/2022 

názov stavby:  Rekonštrukcia mosta M4102 (III/3177-005), most cez potok 

Malá Svinka v obci Jarovnice                       

                                      (ďalej len „Stavba“) 

 

Identifikačné údaje Zmluvných strán 
 

Objednávateľ:   Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja 

Sídlo:     Jesenná 14, 080 05 Prešov 

Štatutárny orgán:  Ing. Marcel Horváth, riaditeľ  

Osoby oprávnené rokovať vo veciach:  

- zmluvných:                             Ing. Michal Danko, námestník riaditeľa pre investície  

- ekonomických:      Mgr. Mária Ivanecká, vedúca úseku pre obchod a ekonomiku  

- technických:   Ing. Jozef Feckanin, vedúci odd. technickej  prípravy stavieb  

IČO:     37936 859  

DIČ:     2021775294  

Bankové spojenie:    

Číslo účtu v tvare IBAN:   

Právna forma: rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom 

Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003 v znení neskorších zmien a doplnení  

Telefonický kontakt:  051/7563700  

Emailový kontakt:  sucpsk@sucpsk.sk ( 

 

ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

 

Poskytovateľ Prodosing, s.r.o. 

Sídlo Bardejovská 13, 080 06 Ľubotice 

Zastúpený Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 

                                                    Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti 

IČO 36 465 992 

DIČ  2020007715 

Bankové spojenie   

Číslo účtu v tvare IBAN   

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

zmluvných Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 

                                                    Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti 

 technických Ľuboš Mašlej, Ing. 

obchodných         Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 

                                                    Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti 

ekonomických  Janka Dreveňáková, konateľka spoločnosti 

                                                    Mária Kušvarová, konateľka spoločnosti 

       Právna forma  Spoločnosť s ručením obmedzeným 
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Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel:Sro., vložka       

                                                   Vložka č.12107/P 

 

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

(spolu ako „Zmluvné strany“) 

 

                           

Článok I 

Predmet Zmluvy  
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v Zmluve, počas celej doby realizácie Stavby 

t. j. počas doby dojednanej v článku III bod 1 Zmluvy,  zabezpečí pre Objednávateľa výkon činnosti 

autorského dozoru. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonávanie činností podľa, tohto článku uhradí Poskytovateľovi 

dohodnutú odmenu podľa článku II Zmluvy a poskytne mu potrebnú súčinnosť v súlade s podmienkami 

Zmluvy.    

3. Rozsah služieb, ktoré je povinný Poskytovateľ poskytovať, je stanovený Zmluvou v čl. I.  bod 4 

a vyplýva  z tzv. realizačnej zmluvy o dielo medzi objednávateľom a zhotoviteľom stavebných prác na 

Stavbe, ktorá je súčasťou súťažných podkladov na realizáciu diela (ďalej len ako „  realizačná zmluva“). 

Zhotoviteľom sa pre účely Zmluvy rozumie zmluvná strana Objednávateľa, ktorá realizuje stavebné 

práce na Stavbe. Poskytovateľ prehlasuje, že ku dňu podpísania Zmluvy bol riadne a na účely plnenia 

svojich povinností aj včas oboznámený s platným a účinným znením tzv. realizačnej zmluvy, 

projektovou dokumentáciou, stavebným povolením, súťažnými podkladmi a sú mu známe jeho práva 

a povinnosti z nich vyplývajúce.  

4. Poskytovateľ sa ďalej, okrem služieb, vyplývajúcich z povahy činností podľa bodu 1 a činností, 

vyplývajúcich z realizačnej zmluvy zaväzuje najmä (nielen): 

- účasť na odovzdaní staveniska stavby zhotoviteľovi stavby, 

- sledovať postup výstavby z technického, technologického hľadiska a sledovať dodržiavanie 

podmienok stanovených v DP, vo všeobecne záväzných právnych predpisoch a technických 

normách, 

- vyjadrovať sa k návrhom zhotoviteľa na zmeny dokumentácie na stavebné povolenie 

z technického a technologického hľadiska, 

- vyjadrovať sa k požiadavkám a nárokom Zhotoviteľa na dodatočnú platbu a k zmenám a 

stavebno - technickým opatreniam na základe nepredvídateľných okolností zistených na 

stavenisku počas realizácie stavebných prác 

- účasť na operatívnych poradách a kontrolných dňoch stavby, 

- účasť na odovzdaní a prevzatí stavby alebo jej časti, v súlade s dohodnutými, alebo všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, 

- vyjadrovať sa k porovnaniu výsledkov prieskumov so skutočnosťou zistenou pri zemných 

prácach a v prípade odlišných výsledkov v spolupráci so špecialistom pre geotechniku prijímať 

návrh doplnkových riešení, 

- na požiadanie objednávateľa, alebo z podmienok vyplývajúcich zo spracovanej a schválenej PD 

zúčastniť sa na kontrole a preberaní konštrukčných vrstiev, stavebných konštrukcií resp. 

konštrukčných prvkov, ktoré sú rozhodujúce pri realizácii jednotlivých objektov stavby, ako 

napr. základových škár, podložia, výstuže, vŕtaných a baranených pilót, atď. 

- na základe zistených skutočností vyjadrovať sa k prípadným zmenám stavebných 

a technologických postupov, 
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- v prípade potreby vysvetľovať problémy spojené s nejasnosťami vyplývajúcimi z vyhotovených 

projektových dokumentácií, 

- v prípade, že skutkový stav zistený na stavenisku nezodpovedá predpokladom uvádzaným v 

PD, navrhovať technické riešenie vyvolanej zmeny vrátane komplexného projekčného 

spracovania zmeny technického riešenia spolu s výkazom výmer 

- posudzovať návrhy Zhotoviteľa na zmenu predloženú v súlade so Zmluvou o dielo 

- na výzvu technického dozoru je povinný sa dostaviť na stavbu do 3 dní, v mimoriadnych 

prípadoch do 24 hodín, 

- v prípade zložitých technických riešení a v prípade potreby stanoviska jednotlivých špecialistov, 

autorský dozor je povinný dodať svoje stanovisko v dohodnutom termíne, 

- je povinný zaujať stanovisko k dodržiavaniu projektových parametrov verejnej práce v zmysle 

zákona č.254/1998 Z. z. vznení neskorších predpisov, 

- zaujíma stanovisko s vysvetlením a návrhom riešenia k prípadným skrytým vadám 

- je povinný odsúhlasiť DSRS, 

- zabezpečiť vypracovanie záverečnej správy autorského dozoru o priebehu stavby, 

- zabezpečovať výkon koordinátora bezpečnosti projektovej dokumentácie počas výstavby. 

 

5. Poskytovateľ prehlasuje, že ho Objednávateľ riadne a včas oboznámil so zmluvnými podmienkami 

obsiahnutými v zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktoré môžu alebo majú vplyv 

na poskytovanie služby alebo na zmluvné práva a povinnosti Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy.  

 

Článok II 

Odmena, platobné podmienky a  fakturácia 
1. Odmena je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z. z., ktorou 

sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

2. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na poskytovanie služieb. 

3. Odmena je určená v mene euro (€), na základe úspešnej ponuky Poskytovateľa, ktorú predložil vo 

verejnom obstarávaní, zahŕňa v sebe všetky náklady Poskytovateľa, ktoré mu vzniknú v súvislosti s 

poskytovaním služieb, pokiaľ v Zmluve nie je uvedené inak a je stanovená nasledovne: 

Odmena bez DPH     4082,88 € 

DPH vo výške 20 %                  816,58 € 

Odmena vrátane DPH     4899,46 € 

        

Odmena vrátane DPH slovom:  Štyritisícosemstodeväťdesiatdeväť, 46/100 centov. 

4. Špecifikácia odmeny je stanovená podľa Prílohy č. 1 Zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť Zmluvy 

ako Príloha č. 1 – technická a cenová špecifikácia pre výkon činnosti AD pre realizáciu stavby. Ide 

o cenu pevnú, záväznú a maximálnu, platnú počas celej doby trvania Zmluvy podľa článku III bod 1 

Zmluvy a sú v nich zahrnuté  súvisiace činnosti Poskytovateľa v zmysle článku I bod 4 Zmluvy. 

5. Odmena, vrátane DPH, je konečná a zahŕňa všetky činnosti a náklady spojené s predmetom Zmluvy, ak 

nie je v Zmluve uvedené inak. 

6. Poskytovateľ má nárok na odmenu len za skutočne vykonané služby za príslušné obdobie (spravidla 

jeden mesiac), na základe predloženého súpisu služieb podľa Prílohy č. 2, ktoré mu odsúhlasí osoba 

oprávnená konať v mene Objednávateľa vo veciach technických. Tieto schválené súpisy služieb je 

Poskytovateľ povinný predložiť ku každej faktúre.  
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7. Okrem všeobecných náležitostí daňového dokladu, musí faktúra obsahovať nasledovné údaje: 

a) odmenu, ktorá sa má uhradiť za službu jednotlivo a celkovú odmenu, ktorá sa má uhradiť za 

príslušné obdobie (spravidla za jeden mesiac), základ dane, výšku dane, celkovú odmenu s DPH, 

b) dátum vystavenia (vyhotovenia) faktúry, dátum dodania (deň schválenia súpisu služieb podľa 

Zmluvy) a dátum splatnosti faktúry. 

8. V prípade, že faktúry nebudú obsahovať všetky všeobecné náležitosti daňového dokladu v zmysle § 74 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ich Poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota 

splatnosti plynúť až dňom riadneho doručenia opraveného dokladu. 

9. Lehota splatnosti faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich riadneho doručenia Objednávateľovi. 

Poskytovateľ je povinný vo faktúre uvádzať len túto lehotu splatnosti. 

 

Článok III 

Doba trvania a miesto vykonávania Zmluvy 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú – odo dňa jej účinnosti do dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 

zrealizovaného diela do užívania, najdlhšie však do uplynutia siedmich rokov odo dňa účinnosti 

Zmluvy. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že doba trvania Zmluvy podľa prvej vety bodu 1 je priamo závislá od 

lehoty realizácie stavebných prác v zmysle realizačnej zmluvy, t. j. od odovzdania staveniska 

zhotoviteľovi až po protokolárne odovzdanie a prevzatie zrealizovaného diela do užívania. Zmluvné 

strany predpokladajú, že Poskytovateľ bude poskytovať služby v zmysle Zmluvy v nasledovných 

predpokladaných lehotách: 

• počas vykonávania prác na realizácii Stavby:  

  základné činnosti počet výkonových hodín 

výkon činnosti AD 96 

 

3. Zmluvné strany pre účely Zmluvy považujú pojem „výkonové hodiny“ za pojem, spojený s časovým 

obdobím, kedy Poskytovateľ aktívne vykonáva činnosti v zmysle Zmluvy. Výkonové hodiny nemusia 

nevyhnutne nasledovať po sebe. 

4. Pre účely Zmluvy sa za jeden (1) mesiac považuje 30 kalendárnych dní.  

5. Miestom vykonávania sa pre účely Zmluvy považuje: 

o cesta III/3177 so začiatkom úseku v staničení km 5,884 a koncom úseku v staničení km 5,994, 

o katastrálne územie: Močidľany 

 

Článok IV  

Subdodávatelia Poskytovateľa 
1. Schválení subdodávatelia Poskytovateľa 

Poskytovateľ je oprávnený poskytovať služby prostredníctvom schválených subdodávateľov 

Objednávateľom. Poskytovateľ pritom zodpovedá Objednávateľovi tak, ako by tieto služby vykonával 

sám. Ak mieni uplatniť subdodávateľov, garantuje ich spôsobilosť pre výkon činností subdodávky. 
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2. Objednávateľ požaduje, aby každý subdodávateľ Poskytovateľa spĺňal podmienky účasti  týkajúce sa 

osobného postavenia a aby neexistovali u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až g) a 

ods. 7 a ods. 8 ZVO. 

3. Poskytovateľ je povinný uviesť  údaje o všetkých známych subdodávateľoch v rozsahu: neuplatňuje sa.  

4. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch uvedených v bode 3 v 

rozsahu podľa § 41 ods. 3 a ods. 4 ZVO, t. j. zmenu obchodného mena a sídla subdodávateľa, ako aj 

uviesť údaje o zmenenej osobe oprávnenej konať za subdodávateľa, bez povinnosti pristúpiť k zmene 

Zmluvy.   

5. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie zmeny subdodávateľa/ľov Poskytovateľa. 

V prípade zámeru realizovať nástup nového subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu 

pôvodného subdodávateľa je Poskytovateľ  povinný písomnou žiadosťou, min. 5 pracovných dní 

vopred, predložiť Objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa, ktorý musí spĺňať podmienky 

účasti podľa § 32  ods. 1 ZVO.  Súčasťou žiadosti bude spresnený rozsah služieb, ktoré bude pre 

Poskytovateľa realizovať subdodávateľ a doklad o oprávnení poskytovať služby vo vzťahu k tej časti 

predmetu Zmluvy, ktorý má subdodávateľ plniť a uviesť údaje o osobe oprávnenej konať za 

subdodávateľa v rozsahu požadovanom v ZVO. Objednávateľ je oprávnený schváliť zmenu 

subdodávateľa v zmysle vyššie uvedeného v lehote sedem (7) dní od doručenej písomnej žiadosti 

Poskytovateľa.  Zmenu pôvodného subdodávateľa, resp. nástup nového subdodávateľa je oprávnený 

schváliť za Objednávateľa osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných, resp. technických. Zmluvné 

strany nie sú povinné  pristúpiť k zmene Zmluvy.  

6. V súlade s § 41 ods.7 ZVO sa Zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si Poskytovateľ nesplní svoje 

finančné povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr služieb, ktoré 

pre neho realizujú subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú Objednávateľa o priamu úhradu 

za poskytnuté služby, Objednávateľ poskytne Poskytovateľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy 

(ak nie je dojednané inak, primeranou lehotou sa rozumie 7 kal. dní od doručenia výzvy), v ktorej môže 

namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti, čo musí Poskytovateľ náležitým spôsobom 

preukázať. Počas plynutia lehoty v zmysle predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený zadržať 

výplatu čiastkových faktúr, vystavených Poskytovateľom až do času, kedy nebudú záväzky 

Poskytovateľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zadržania podľa tohto bodu Zmluvy nie je 

Objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Poskytovateľovi a 

Poskytovateľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany 

Poskytovateľa v lehote poskytnutej Objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči 

Poskytovateľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote Objednávateľovi písomne preukázané alebo 

nebude preukázané, že Poskytovateľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je Objednávateľ 

oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči Poskytovateľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich 

záväzkov voči Poskytovateľovi v zmysle Zmluvy, do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú 

Objednávateľ uspokojil, s čím Poskytovateľ vyslovuje súhlas. 

7. Poskytovateľ, ktorý spĺňa definičné znaky partnera verejného sektora a na ktorého sa nevzťahujú 

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

niektorých zákonov, má povinnosť zapísať sa do Registra partnerov verejného sektora najneskôr ku dňu 

uzavretia zmluvy, ktorá bude výsledkom verejného obstarávania a uvedenú skutočnosť preukázať.  

8. Zistenie nesúladu alebo porušenie povinností, vyplývajúcich z tohto článku, sa považujú za podstatné 

porušenie zmluvných povinností, s možnosťou uplatnenia zmluvných sankcií a/alebo uplatnením 

ustanovení o okamžitom odstúpení od Zmluvy.  

 

Článok V 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 
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1. Objednávateľ po podpise Zmluvy v lehote pätnásť (15) dní odo dňa nadobudnutia jej účinnosti je  

povinný poskytnúť Poskytovateľovi všetky informácie a dokumenty, ktoré sú potrebné pre plnenie 

Zmluvy a ktoré má Objednávateľ k dispozícii, a to odovzdávacím protokolom. Objednávateľ písomnou 

formou určí v rovnakej lehote ako v prvej vete kontaktnú osobu, ktorá bude oprávnená konzultovať 

všetky vzniknuté problémy počas realizácie Stavby. Ak takú osobu, podľa predchádzajúcej vety 

v dojednanej lehote Objednávateľ neurčí, je ňou osoba  (na strane Objednávateľa) oprávnená rokovať 

vo veciach technických .   

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia predmetu Zmluvy poskytne Poskytovateľovi v nevyhnutne 

potrebnom rozsahu spolupôsobenie, najmä vo forme odovzdaní informácii o diele, potrebné vyjadrenia 

a stanoviská a iné potrebné podklady na splnenie povinností Poskytovateľa.  

3. Poskytovateľ je povinný: 

a) pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou podľa podmienok 

Objednávateľa a v súlade so zmluvnými dojednaniami, 

b) zabezpečiť výkon predmetu Zmluvy odborníkmi s potrebným osvedčením o vykonaní odbornej 

skúšky podľa súťažných podkladov v priebehu realizácie Stavby, 

c) pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, rozhodnutia 

príslušných orgánov, technické normy, dojednané ustanovenia Zmluvy, 

d) riadiť sa podkladmi Objednávateľa, odovzdanými ku dňu účinnosti Zmluvy, resp. v jej priebehu, 

e) predkladať Objednávateľovi svoje odporúčania, návrh postupov v priebehu realizácie Stavby, 

f) strpieť výkon kontroly, auditu, overovania, súvisiaceho s predmetom Zmluvy, kedykoľvek počas 

platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú 

súčinnosť (aj po účinnosti Zmluvy, a to v lehote 60 kalendárnych mesiacov od protokolárneho 

odovzdania diela bez vád a nedorobkov ) vrátane počas obdobia zadefinovaného v bode 7 tohto 

článku.   

4. K zmene osoby personálu Poskytovateľa v zmysle č. I bod 1 Zmluvy je možné pristúpiť len v prípade, 

ak: 

a) na strane osoby personálu Poskytovateľa nastali také objektívne prekážky, ktoré neumožňujú výkon 

činnosti na danej stavbe, a to napr. skončenie pracovnoprávneho vzťahu, dlhodobá 

práceneschopnosť, alebo smrť a pod. 

b) osoba personálu Poskytovateľa pri výkone svojej činnosti si opakovane neplní svoje povinnosti v 

zmysle Zmluvy a Objednávateľ z uvedených dôvodov požiadal Poskytovateľa o jej odvolanie. 

5. V prípade, že nastane skutočnosť v zmysle predchádzajúceho bodu, Poskytovateľ nahradí osobu 

personálu Poskytovateľa inou odborne spôsobilou osobou bezodkladne, najneskôr však do štrnástich  

(14) dní od požiadavky na odvolanie a/alebo oznámenia zmeny Poskytovateľom, ktorá musí spĺňať 

minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti požadovanú na osobu personálu Poskytovateľa vo verejnom 

obstarávaní v rámci preukazovania podmienok účasti týkajúcich sa technickej a odbornej spôsobilosti 

uchádzača.  Poskytovateľ je povinný v lehote sedem (7) dní od tejto požiadavky na odvolanie a/alebo 

oznámenie zmeny, zaslať Objednávateľovi písomnú žiadosť o schválenie osoby personálu, v ktorej 

uvedie titul, meno a priezvisko nového autorského dozoru spolu s dokladmi preukazujúcimi požadovanú 

minimálnu úroveň odbornej spôsobilosti. Objednávateľ je povinný schváliť, resp. vyžiadať zmenu novej 

osoby personálu Poskytovateľa v lehote ďalších sedem (7) dní od písomnej žiadosti Poskytovateľa.   

6. Zmluva neoprávňuje Poskytovateľa vystupovať v mene Objednávateľa, s výnimkou splnomocnenia, 

podpísaného štatutárnym orgánom Objednávateľa pre výkon činnosti autorského dozoru.  

 

Článok VI 
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Nebezpečenstvo škody, zodpovednosť za škodu a  zodpovednosť za 

vady 
 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať predmet Zmluvy riadne a včas, v súlade s podmienkami Zmluvy 

a s platnou legislatívou SR. Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov, technických požiadaviek, technických predpisov a noriem a zmluvných podmienok na 

výstavbu/realizáciu počas realizácie Stavby.  

2. Poskytovateľ je povinný postupovať pri vykonávaní predmetu Zmluvy s odbornou starostlivosťou, 

podľa pokynov Objednávateľa, v súlade s jeho záujmami.   

3. Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 

Objednávateľa a ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na 

ich nevhodnosť Objednávateľa preukázateľne upozornil a ten na ich použití trval.  

4. V prípade vzniku škody Objednávateľovi, ktorá vznikla v dôsledku nesprávneho resp. protiprávneho 

konania Poskytovateľa, ak škoda vznikla v dôsledku nevykonávania predmetu Zmluvy Poskytovateľom 

s odbornou starostlivosťou, riadne alebo včas, sa Poskytovateľ zaväzuje túto škodu Objednávateľovi v 

plnom rozsahu nahradiť.  

5. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté Objednávateľovi alebo tretím osobám, pokiaľ tieto 

škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo v súvislosti 

s poskytovaním služieb Poskytovateľa. 

6. Poskytovateľ zodpovedá za škodu na veciach prevzatých od Objednávateľa.  

7. Poskytovateľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody nahradiť v lehote do tridsiatich (30) dní od doručenia 

písomnej výzvy Objednávateľa na ich náhradu. 

 

Článok VII 

Sankcie a iné zabezpečenia záväzkov 
 

1. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením zmluvnej ceny, je Poskytovateľ oprávnený 

požadovať úrok z omeškania v sadzbe zákonných úrokov z omeškania, určenej pre príslušné obdobie  vo 

väzbe na § 369 ods. 1 druhá veta Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, s odkazom na 

výšku úrokov z omeškania v zmysle nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z.   

2. V prípade nesplnenia si povinnosti Poskytovateľa, poskytovať včas služby, ktoré sú predmetom Zmluvy, 

je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,5 % z celkovej 

odmeny podľa čl. II bod 3 Zmluvy, a to za každý, aj začatý deň omeškania.  

3. V prípade porušenia povinností Poskytovateľa v zmysle čl. I bod 4 a čl. V Zmluvy, je Objednávateľ 

oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej odmeny podľa čl. II bod 3 Zmluvy, za 

každé jednotlivé porušenie, a to aj opakovane, tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá takým 

konaním Poskytovateľa Objednávateľovi vznikla.  

4. V prípade podstatného porušenia povinnosti Poskytovateľom v zmysle ustanovení Zmluvy, vzťahujúcich 

sa na subdodávateľov, je Objednávateľ oprávnený vyfakturovať Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 500 € za každé jednotlivé porušenie povinnosti. 

5. V prípade porušenia povinnosti, týkajúcej sa registrácie v Registri partnerov verejného sektora, má 

Objednávateľ nárok uplatniť voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000 € a zároveň má nárok 
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od Poskytovateľa na náhradu plnej výšky škody, v prípade, že oprávnený orgán verejnej moci uloží 

pokutu Objednávateľovi v dôsledku porušenia týchto povinností Poskytovateľa. 

6. V prípade porušenia povinnosti vyplývajúcej z čl. V bod 8 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť 

voči Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 2000 €, a to aj opakovane za každé porušenie.  

7. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa Zmluvy v zmysle tohto článku, je vždy splatná v lehote 

tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy na jej zaplatenie Zhotoviteľovi.  

8. Omeškaním jednej strany voči druhej strane, vzniká právo na náhradu nákladov spojených s uplatnením 

pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia. 

9. Uplatnením sankčných postihov zo strany Objednávateľa voči Poskytovateľovi, nezaniká povinnosť 

Poskytovateľa nahradiť Objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú v súvislosti porušením 

povinností Poskytovateľa podľa Zmluvy a/alebo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v ich 

plnej výške. 

10. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 

peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči Poskytovateľovi, vzniknutú na základe Zmluvy alebo v 

súvislosti s ňou, proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke Poskytovateľa.  

 

Článok VIII 

Zmenové konania a zmeny Zmluvy počas jej trvania 
 

1. Zmluvu je možné meniť len písomne, a to pristúpením k zmene Zmluvy, tzv. dodatkom, v súlade so 

zmluvnými podmienkami a s prihliadnutím na § 18 ZVO. 

2. Zmluvu možno zmeniť počas jej trvania len v týchto zmluvných prípadoch: 

Dopad na výšku odmeny 

a) pri rozšírení rozsahu poskytovaných služieb najmä s prihliadnutím na § 18 ods. 3 písm. b) ZVO; 

b) pri zúžení rozsahu poskytovaných služieb; 

Dopad na lehotu  

c) pri zmenách lehôt súvisiacich so Stavbou;  

d) pri okolnostiach, ktoré nezavinil svojím konaním/nekonaním Poskytovateľ, resp. niekto, za koho 

v zmysle podmienok Zmluvy zaň zodpovedá. 

3. Okrem prípadov uvedených v predchádzajúcom bode je možné pristúpiť k zmene Zmluvy aj 

v prípadoch, predpokladaných § 18 ods. 1 písm. b) až písm. e) ZVO. 

4. Rozšírenie alebo zúženie rozsahu poskytovaných služieb, alebo akákoľvek iná zmena Zmluvy, sa 

posudzujú ako zmeny Zmluvy z hľadiska vyjadrenia ich absolútnej hodnoty, a teda hodnotou všetkých 

zmien je absolútna hodnota všetkých zmien. V opodstatnených prípadoch môže dôjsť k vzájomnému 

započítaniu plusových a mínusových hodnôt služieb v určitom rozsahu, ak by doplňujúce služby boli 

vzájomne zameniteľné s pôvodnými službami, ktoré sa vykonávať nebudú. Súhrnná hodnota týchto 

zmien, ktorá nastane rozšírením alebo zúžením rozsahu, nesmie prekročiť maximálne hodnoty stanovené 

§ 18 ZVO a tieto zmeny nesmú mať charakter podstatnej zmeny v zmysle citovaného ustanovenia ZVO. 

5. Zmluvné strany sa dohodli na možnosti prerušenia doby trvania Zmluvy podľa čl. III bod 1 Zmluvy, 

rešpektujúc pritom zákon o VO iba z týchto dôvodov: 

a) objektívna príčina oneskorenia spôsobená úradmi, resp. tretími osobami, ktorých rozhodnutie má 

vplyv na predmet Zmluvy, za predpokladu, že si Poskytovateľ splnil svoje zákonné a zmluvné 
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podmienky riadne a včas, zdržanie úradov a/alebo tretích osôb narušuje prácu Poskytovateľa a 

toto oneskorenie bolo nepredvídateľné (t. j. nie je primerane predvídateľné skúseným 

Poskytovateľom ku dňu uzavretia zmluvy); 

b) ak je prerušená aj lehota realizácie Stavby, 

c) nepredvídateľný nedostatok pracovníkov Poskytovateľa alebo vybavenia potrebného na výkon 

jeho činností spôsobený epidémiami, živelnými pohromami, povstaním, vojnou, mobilizáciou 

alebo iným vplyvom vládnej administratívy, ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku a 

odsúhlasené Objednávateľom;  

d) v dôsledku vyššej moci, ktorou sa pre účely Zmluvy myslí výnimočná udalosť alebo okolnosť, 

ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, proti vzniku ktorej sa strana nemohla zabezpečiť a po 

je1 vzniku primerane vyhnúť, nie je ju možné podstatne pripísať Poskytovateľovi za predpokladu, 

že táto udalosť mu bráni vykonávať jeho povinnosti alebo 

e) riadne preukázateľné oneskorenie spôsobené Objednávateľom za predpokladu, že bol 

Objednávateľ Poskytovateľom riadne upozornený. 

6. Pokiaľ Poskytovateľ bude mať za to, že mu vzniká nárok v zmysle predchádzajúceho bodu, písomne 

oznámi Objednávateľovi udalosť alebo okolnosť, ktorá vyvolala tento nárok. Oznámenie musí 

Poskytovateľ vydať čo najskôr ako je to možné, a nie neskôr ako osem (8) pracovných dní po tom, čo 

si uvedomil alebo mal uvedomiť vznik udalosti alebo okolnosť. O akceptácii alebo zamietnutí nároku 

vydá Objednávateľ Poskytovateľovi písomné oznámenie.  

7. Povinnosti Zmluvných strán po dobu trvania okolností podľa bodu 5 tohto článku dočasne spočívajú a 

pokračujú po odpadnutí tejto prekážky dňom oznámenia druhej Zmluvnej strane. Poskytovateľ zároveň 

prehlasuje, že mu nevzniká nárok na žiadne dodatočné finančné náklady, vyplývajúce z prerušenia doby 

trvania Zmluvy.   

 

Článok IX 

Spôsob ukončenia zmluvného vzťahu  
 

1. Zmluvný vzťah môže zaniknúť týmito spôsobmi : 

a) splnením, t. j. splnením si všetkých zmluvných povinností Poskytovateľa a zaplatením ceny zo 

strany Objednávateľa; 

b) písomnou dohodou; 

c) odstúpením od Zmluvy, 

d) jednostrannou písomnou výpoveďou, s výpovednou dobou štrnásť (14) dní, ktorá začne plynúť 

odo dňa jej preukázateľného doručenia druhej Zmluvnej strane. 

2. Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť výlučne písomne, a to z nasledovných dôvodov: 

a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.); 

b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19); 

c) ak Objednávateľ podstatným spôsobom poruší svoju povinnosť zo záväzkového vzťahu 

založeného Zmluvou, ktorým sa rozumie:  

- omeškanie s úhradou platby alebo  

- neplnenie si povinností Objednávateľa podľa čl. V bod 1 a 2 po dobu viac ako 30 

kalendárnych dní odo dňa uplynutia lehoty splatnosti. 

3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy výlučne písomne, popri dôvodoch a iných dojednaniach 

uvedených v Zmluve, aj z týchto dôvodov: 

a) z dôvodov stanovených v Obchodnom zákonníku (§ 345 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb.); 

b) z dôvodov ustanovených ZVO (§ 19); 

c) ak Poskytovateľ opakovane porušil niektorú zo svojich zmluvných povinností; 

d) ak Poskytovateľ neodstráni vadu, ktorú svojím konaním/nekonaním spôsobil Objednávateľovi; 

e) ak Poskytovateľ postúpi alebo prevedie práva a povinnosti, vyplývajúce mu zo Zmluvy, tretej 

osobe, v rozpore so Zmluvou; 
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f) ak sa na majetok Poskytovateľa začalo konkurzné konanie na základe návrhu tretej osoby na 

vyhlásenie konkurzu a Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) 

dní existenciu dôvodov na vyhlásenie konkurzu alebo zastavenie konkurzného konania pre 

nedostatok majetku hodnoverne nevyvráti; 

g) ak bol na majetok Poskytovateľa samotným Poskytovateľom  podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo ak návrh na povolenie 

reštrukturalizácie bol podaný treťou osobou so súhlasom Poskytovateľa; 

h) ak vznikne reálna hrozba konkurzu na majetok Poskytovateľa alebo oprávnená hrozba 

reštrukturalizácie Poskytovateľa a Poskytovateľ na žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej 

siedmich (7) dní existenciu reálnej hrozby konkurzu alebo reštrukturalizácie hodnoverne 

nevyvráti; 

i) ak Poskytovateľ stratí oprávnenia vyžadované príslušnými právnymi predpismi na činnosti, na 

základe ktorých je oprávnený poskytovať predmet Zmluvy; 

j) ak Poskytovateľ vstúpi do likvidácie; 

k) ak bol na Poskytovateľa vyhlásený bankrot alebo sa stal platobne neschopným a Poskytovateľ na 

žiadosť Objednávateľa v lehote najmenej siedmich (7) dní existenciu tohto dôvodu nevyvráti; 

l) ak sa Poskytovateľ  bez dôležitých dôvodov opakovane (dva a viackrát) nezúčastní na kontrolnom 

dni podľa Zmluvy; 

m) ak Poskytovateľ bez dôvodného ospravedlnenia nepokračuje v plnení svojho záväzku po dobu 

viac ako 15 dní; 

n) ak postup Poskytovateľa vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu, bol na to 

písomne upozornení Objednávateľom a napriek tomuto upozorneniu vadu v primeranej lehote, 

poskytnutej Objednávateľom, neodstránil; 

o) ak je Poskytovateľ v omeškaní s plnením svojich peňažných záväzkov voči svojim 

subdodávateľom v súvislosti s predmetom Zmluvy, napriek tomu, že Objednávateľ má riadne 

splnené svoje peňažné záväzky voči Zhotoviteľovi podľa Zmluvy; 

p) v prípade neschváleného prerušenia výkonu činností, ktoré sú predmetom Zmluvy, 

Objednávateľom, ak toto prerušenie trvá najmenej 15 dní. 

4. Odstúpenie od Zmluvy musí byť preukázateľne doručené druhej Zmluvnej strane a musí v ňom byť 

uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak sa nepovažuje za riadne odstúpenie s účinkami. Odstúpením 

od Zmluvy sa Zmluva ruší odo dňa doručenia písomného oznámenia o odstúpení od tejto Zmluvy druhej 

Zmluvnej strane (tzv. účinky ex nunc). 

5. V prípade odstúpenia od Zmluvy Objednávateľom podľa bodu 3 tohto článku, je Poskytovateľ povinný 

na žiadosť Objednávateľa uskutočniť všetky nevyhnutné a neodkladné činnosti. Poskytovateľovi 

vznikne nárok len za skutočne vykonané služby, ktoré mu odsúhlasí osoba oprávnená konať v mene 

Objednávateľa vo veciach realizačných.  

6. V prípade spôsobu zániku Zmluvy na základe písomnej dohody Zmluvných strán, Zmluva zaniká dňom 

uvedeným v dohode, v ktorej Zmluvné strany upravia vysporiadanie vzájomných nárokov vzniknutých 

na základe Zmluvy resp. nároky, vzniknuté z porušenia povinností podľa Zmluvy. 

7. Poskytovateľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné 

urobiť v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia jej 

následkov. 

 

Článok X 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Vzťahy Zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené Zmluvou, sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky. 
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2. Poskytovateľ je povinný bezodkladne nahlásiť Objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa 

jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup do 

likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene 

niektorých zákonov v platnom znení,  a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.  

3. Žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená, bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany, 

previesť svoje práva a záväzky na inú osobu. Tým nie je dotknuté právo Poskytovateľa, poveriť 

vykonaním časti predmetu Zmluvy, subdododávateľov v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou.  

4. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej  len 

„písomností“) budú medzi Zmluvnými stranami, zabezpečované listami doručenými poštou na adresy 

uvedené v identifikačných údajoch Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju 

adresát prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa 

uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi ako 

nedoručiteľná, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

5. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia Zmluvy, nebude tým 

dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení. Zmluvné strany, písomnou formou, nahradia 

toto ustanovenie takou úpravou právneho vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu a zámeru Zmluvy. 

Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej 

republiky. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci zo Zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú riešiť 

predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní všetkých možností, je 

každá Zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu prejednaniu a rozhodnutiu 

príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej 

republiky. 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami Zmluvných strán a účinnosť 

nadobúda podľa  § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov  

t. j. dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 

SR – www.crz.gov.sk.  

8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je: 

Príloha č. 1  Vecná a cenová špecifikácia 

Príloha č. 2  Mesačný súpis vykonaných služieb ako podklad k fakturácii 

Príloha č. 3 Výkaz vykonaných služieb 

9. Zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých štyri (4) rovnopisy sú určené pre 

Objednávateľa a dva (2) rovnopisy pre Poskytovateľa. Každý z týchto šiestich rovnopisov má platnosť 

originálu.   

10. Zmluvné strany, po oboznámení sa s jej obsahom, vyhlasujú, že súhlasia s jej znením a potvrdzujú, že 

bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne 

nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy. 
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  V Prešove, 7.10.2022 

 

 

Za Objednávateľa 

  

 

 

 

 

 

            

 V Ľuboticiach,30.9.2022 

 

Za Zhotoviteľa 

 

 

 

 

 Ing. Marcel Horváth v.r. 

riaditeľ Správy a údržby ciest PSK                

  Janka Dreveňáková  v.r. 

 konateľka spoločnosti 

 

    

 

 

 

 

Zmluva nadobúda platnosť dňa:  ___7.10.2022_______ 

Zmluva nadobúda účinnosť dňa:              __8.10.2022________ 

Zmluva bola zverejnená dňa:  ___7.10.2022_______ 


