
                                                                                                                       Č. 1191/2019 

ZMLUVA O DIELO    

 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník  

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

(ďalej ako „zmluva“) 

 

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ: 

Názov:                         Úrad vlády Slovenskej republiky 

Sídlo:    Námestie slobody č. 1, 813 70 Bratislava 

IČO:     00 151 513 

DIČ:                                       2020845057 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica, Bratislava 

Číslo účtu:                              SK96 8180 0000 0070 0006 0195 

v zástúpení:   Mgr. Matúš Šutaj Eštok 

                                               vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky 

Zástupca na rokovanie 

vo veciach technických: Ing. Martin Kolesár,  

                                                

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:     

Názov:                                    CBRE s.r.o.  

Sídlo:                                     Staromestská 3, 811 03  Bratislava    

IČO:                                            35819804     

DIČ:                                        2020285388    

IČ DPH:                                      SK2020285388    

Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s.  

Číslo účtu: SK3911000000002626844095 

v zastúpení:                             Ing. Tomáš Hegedüš, výkonný riaditeľ 

Zapísaný:                                Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, vložka č.:   

24869/B            

Zástupca na rokovanie 

vo veciach technických: Ing. Tomáš Pecek 

korešpodenčná adresa: budova UNIQ, Staromestská 3, 811 03  Bratislava                                                                                       

  

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

  

(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej jednotlivo ako „zmluvná strana“ alebo spoločne ako 

„zmluvné strany“) 

 

PREAMBULA 
 

Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu ako výsledok verejného obstarávania na predmet 

zákazky „Vypracovanie štúdie optimalizácie využiteľnosti objektov vo vlastníctve alebo                    

v užívaní Úradu vlády Slovenskej republiky“, ktoré realizoval objednávateľ postupom 



zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon o verejnom obstarávaní“) zaslaním predmetnej výzvy trom potencionálnym 

zhotoviteľom predmetu zakázky. 

 

Článok I. 

PREDMET ZMLUVY 

 

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

v súvislosti so záväzkom zhotoviteľa vypracovať štúdiu optimalizácie využiteľnosti 

objektov vo vlastníctve alebo v užívaní Úradu vlády Slovenskej republiky ( ďalej len „Úrad 

vlády) v rozsahu podľa ods. 2 tohto článku (ďalej len „dielo“), a v súvislosti                                  

so záväzkom objednávateľa riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť zaň 

zhotoviteľovi cenu určenú podľa  článku IV. ods. 2 tejto zmluvy. Podrobná špecifikácia 

predmetu zmluvy je uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

 

2.  Zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto 

zmluve vypracuje a odovzdá dielo, ktorým sa na účely tejto zmluvy rozumie štúdia 

optimalizácie využiteľnosti objektov vo vlastníctve alebo v užívaní Úradu vlády                              

vo všetkých jej častiach. Súčasťou štúdie bude zadefinovanie a analýza jednotlivých zložiek 

projektu optimalizácie využiteľnosti objektov vo vlastníctve alebo užívaní Úradu vlády                      

v Bratislave, na základe vstupných informácií z hľadiska: 

 

a) Obchodného, a to: 

i. Zhodnotenie plánovanej transakcie - optimálneho riešenia (due dilligence); 

ii. Analýza podkladov od Úradu vlády a vytvorenie odporúčaní objednávateľovi 

vo vzťahu k potenciálu jednotlivých nehnuteľností; 

iii. Meranie aktuálnych a budúcich priestorových potrieb jednotlivých 

organizačných útvarov a ich implementácia do budúcej požiadavky ÚV SR; 

iv. Určenie predbežného projektového harmonogramu navrhovaných opatrení;  

v. Overenie a vypracovanie prehľadu o kancelárskom trhu v Bratislave; 

vi. Poradenstvo a podpora pre rozhodovací proces k stratégii prenájmu alebo 

predaja súčasných budov vo vlastníctve objednávateľa. 

 

b) Technického, a to: 

i. Zjednodušený technický audit objektov, ktoré sú predmetom štúdie; 

ii. Predbežný odhad prípadných nevyhnutných materiálových vstupov; 

iii. Predbežný odhad prípadných nevyhnutných stavebných úprav; 

iv. Predbežný odhad plánu realizácie navrhovaných úprav. 

v. Návrh riešenia správy nehnuteľností a facility mangement 

 

c) Ekonomického a finančného, a to: 

i. Audit a analýza súčasných podmienok; 

ii. Evaluácia aktuálnych a budúcich potrieb Úradu vlády a ich implementácia                     

do budúcej požiadavky podľa potrieb objednávateľa; 

iii. Vypracovanie finančných analýz a stratégií (cash-flow); 

iv. Spracovanie porovnávacej analýzy jednotlivých možností; 

v. Príprava finančných kritérií súvisiacich s porovnaním prevádzky objektov; 

vi. Sumarizáciu a evaluáciu navrhovaných stratégií. 

 



 

Článok II. 

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Objednávateľ je povinný poskytnúť včas zhotoviteľovi pravdivé informácie, všetky 

dostupné podklady a dokumenty, ktoré majú vplyv na povahu a spôsob zhotovenia diela                

a nesmie zamlčať žiadne informácie dôležité pre zhotovenie diela.  

 

2. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky okolnosti, ktoré zistil pri plnení  

svojich záväzkov, a ktoré môžu mať vplyv na zmenu pokynov objednávatelia. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje bezodkladne písomne informovať objednávateľa o každom prípadnom zdržaní, 

či iných skutočnostiach, ktoré by mohli ohroziť včasné a riadne dodanie diela. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje chrániť práva a právom chránené záujmy objednávateľa, dôsledne 

využívať všetky zákonné prostriedky a uplatňovať všetky dostupné možnosti, čo podľa 

svojich odborných vedomostí a pokynov objednávateľa považuje za účelné.  

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť riadne 

a včas v požadovanej kvalite a s odbornou starostlivosťou, a to v súlade s podmienkami 

tejto zmluvy a pokynmi objednávateľa. 

 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť pri plnení záväzkov 

z tejto zmluvy a navzájom si budú oznamovať všetky okolnosti a informácie, ktoré môžu 

mať vplyv na riadne plnenie predmetu  zmluvy.  

 

6. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú 

cenu, uvedenú v článku IV. ods. 2. 

 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať                     

o všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť zhotovenie a dodanie diela  

 

8. Zhotoviteľ odovzdá dielo, kontaktnej osobe Objednávateľa uvedenej v záhlaví tejto 

zmluvy v písomnej a zároveň aj v editovateľnej forme. 

 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za kvantitatívne a kvalitatívne vady diela. 

 

10. Objednávateľ nezodpovedá za škodu, ktorá vznikne pri vytváraní diela alebo v súvislosti 

s ním. 

 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že od pokynov objednávateľa sa môže zhotoviteľ odchýliť, len 

ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme objednávateľa a zhotoviteľ nemôže včas dostať 

jeho súhlas. Zhotoviteľ je však povinný písomne o takomto postupe objednávateľa 

informovať bez zbytočného odkladu. 

 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotoveného diela je objednávateľ, ktorý je 

oprávnený s ním disponovať v zmysle licenčných podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 



 

Článok III. 

SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo v rozsahu článku 1 ods. 2 tejto zmluvy vykoná riadne 

a včas, t. j. v celom rozsahu podľa tejto zmluvy, bez vád a v lehote do 180 dní odo dňa 

nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy, odovzdá dielo objednávateľovi. Dielo je zhotovené 

riadne ak spĺňa všetky požiadavky podľa tejto zmluvy vrátane jej príloh, ktoré sú jej 

neoddeliteľnou súčasťou a podľa pokynov objednávateľa a zodpovedá účelu 

sledovanému zmluvou. Dielo musí byť zhotovené a odovzdané v kvalite určenej 

objednávateľom, v súlade s právnymi predpismi a bez vád, ktoré by mohli mať následok 

vznik škody na strane objednávateľa alebo tretej osoby. 

 

2. Dňom doručenia diela do sídla objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy začína 

preberacie konanie, ktorého účelom je zistenie skutočnosti, či dielo spĺňa kvantitatívne 

a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto zmluve.  

 

3. V prípade, ak objednávateľ počas preberacieho konania nezistí zjavné vady a nedostatky, 

je povinný podpísať preberací protokol v lehote najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa 

doručenia diela podľa odseku 1 tohto článku zmluvy. 

  

4. Ak objednávateľ počas preberacieho konania zistí, že dielo má zjavné vady a nedostatky, 

oznámi bezodkladne písomne túto skutočnosť zhotoviteľovi odoslaním doporučenej 

zásielky adresovanej do sídla zhotoviteľa v lehote uvedenej v ods. 3 tohto článku zmluvy 

(ďalej len ,,oznámenie o zjavných vadách“). V oznámení o zjavných vadách určí 

objednávateľ súčasne zhotoviteľovi lehotu na odstránenie zjavných vád, ktorá nesmie byť 

kratšia ako 5 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o zjavných vadách. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje zjavné vady v takto stanovenej lehote odstrániť a dodať 

objednávateľovi dielo bez vád. 

 

5. Na účely tejto zmluvy dielo nespĺňa kvantitatívne a kvalitatívne vlastnosti uvedené v tejto 

zmluve, ak má vady, ktoré sú objednávateľom zistiteľné pri vynaložení náležitej 

starostlivosti počas preberacieho konania, alebo nespĺňa ďalšie požiadavky uvedené 

v tejto zmluve (ďalej len ,,zjavné vady“). 

 

6. Pre vylúčenie pochybností platí, že ak dielo k dátumu odovzdania podľa ods. 1 tohto 

článku zmluvy vykazuje zjavné vady zistené v rámci preberacieho konania, má sa za to, 

že zhotoviteľ sa dostal do omeškania s riadnym a včasným plnením ku dňu odovzdania 

diela podľa ods. 1 tohto článku zmluvy. Odstránenie zjavných vád zhotoviteľom, 

v náhradnej lehote podľa ods. 4 tohto článku zmluvy nezbavuje zhotoviteľa 

zodpovednosti za škodu a objednávateľa nezbavuje nároku na zmluvnú pokutu v súlade 

s článkom VI ods. 1 tejto zmluvy. 

 

7. Preberacie konanie je skončené dňom podpísania preberacieho protokolu 

objednávateľom a zhotoviteľom. Preberací protokol sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch,                     

po jednom rovnopise pre každú zmluvnú stranu. Preberací protokol musí byť podpísaný 

oboma zmluvnými stranami, a to zástupcami na rokovanie vo veciach technických 

uvedenými v záhlaví tejto zmluvy. 

 



8. Za vady vzniknuté po odovzdaní zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením jeho povinností vyplývajúcich zo zmluvy a nedodržaním všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odsúhlasené dielo bude Objednávateľovi dodané v písomnej 

forme v 4 (štyroch) vyhotoveniach a v elektronickej forme na dátovom nosiči (USB disk), 

a to v nasledovnej forme: textová časť – Word, tabuľková časť a prepočty – Excel. 

  

10. Kontrolu plnenia predmetu plnenia budú vykonávať poverení zamestnanci Úradu vlády 

Slovenskej republiky, čím nie je dotknuté právo vykonať kontrolu plnenia predmetu 

plnenia aj bez uvedenia dôvodu, a to kedykoľvek. 

 

11. Vlastnícke právo a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza 

na objednávateľa odovzdaním diela objednávateľovi. 

 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu 

trvania tejto zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo 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“). Zhotoviteľ sa 

zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod 

zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov 

verejného sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť 

vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný                             

na požiadanie objednávateľa predložiť všetky zmluvy so subdodávateľmi. 

 

Článok IV.  

CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za zhotovenie a dodanie diela podľa článku I. tejto zmluvy vyplýva z ponuky 

zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v súlade so  zákonom č. 

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o cenách“) a 

vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 

zákon o cenách (ďalej len „vyhláška“) ako cena  maximálna a konečná, ktorá zahrňa  

všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby súvisiace s riadnym dodaním diela 

. 

 

2. Celková cena za vykonanie diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy predmetu plnenia 

vyplýva zo súťažnej  ponuky zhotoviteľa a jej štruktúra je nasledovná:  

 

          Cena bez DPH:         64 500,00 EUR (slovom: šesťdesiatštyritisícpäťsto eur)  

               

           DPH 20%:               12 900,00 EUR (slovom: dvanásťtisícdeväťsto eur)   

             

 Cena  vrátane DPH: 77 400,00 EUR (slovom: sedemdesiatsedemtisícštyristo eur) 

              

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je oprávnený po splnení záväzkov vystaviť 

faktúru na cenu podľa ods. 2 tohto článku po podpísaní preberacieho protokolu, 

 

4. Cena uvedená v ods. 2 tohto článku je dojednaná ako cena maximálna a konečná.                              

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady 



zhotoviteľa nevyhnutne vynaložené v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy, vrátane 

tých, ktoré nie sú konkrétne uvedené v zmluve. 

 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že stanovená cena za dielo bude uhradená objednávateľom 

bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy,                               

na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi. 

 

6. Lehota splatnosti faktúr je  30 kalendárnych  dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti účtovného a daňového dokladu podľa platných 

právnych predpisov a špecifikáciu fakturovanej sumy. Zhotoviteľ sa zaväzuje doručiť 

objednávateľovi faktúru poštou, a to doporučene na adresu objednávateľa                                      

pre doručovanie faktúr uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

 

7. Pokiaľ faktúra nebude obsahovať všetky požadované zákonné náležitosti účtovného 

a daňového dokladu alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ 

oprávnený vrátiť ju v lehote 5 pracovných dní od jej obdržania  zhotoviteľovi na 

doplnenie, alebo opravu. V takom prípade sa preruší priebeh lehoty splatnosti  a nová 

lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. Po túto 

dobu nie je objednávateľ v omeškaní a zhotoviteľ nemá nárok na úrok u omeškania. 

 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť všetky správne a iné poplatky, ktoré súvisia s plnením 

záväzku podľa tejto zmluvy. 

 

9. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

 

10. Pre vylúčenie pochybností platí že, pokiaľ zhotoviteľ v momente uzavretia tejto zmluvy 

nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH 

uvedenej v ods. 1 tohto článku navyše účtovať DPH a cena je v takom prípade 

považovaná za cenu konečnú vrátane DPH. 

 

11. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa, 

bude zhotoviteľ fakturovať objednávateľovi práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo 

odstúpenia vo výške percentuálneho podielu z dohodnutej ceny jednotlivých prác 

v súlade s článkom VII. ods. 6 tejto zmluvy. 

 

Článok V.  

LICENCIE 

 

1. Ku všetkým výstupom spojeným s realizáciou predmetu zmluvy, ktoré podliehajú 

ochrane podľa zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Autorský zákon“) sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi 

výhradnú licenciu - súhlas na použitie diela alebo jeho časti, a to na všetky známe spôsoby 

použitia  najmä na: 

a) použitie diela vcelku alebo len čiastočne (po častiach) všetkými spôsobmi známymi 

ku dňu účinnosti zmluvy o dielo, najmä na jeho priame používanie objednávateľom 

pri výkone jeho činnosti,  

b) vyhotovenie rozmnoženiny diela,  

c) spracovanie, preklad a adaptáciu diela, 

d) zaradenie diela do súborného diela, 

e) verejné vystavenie diela, 



f) verejné vykonanie diela, 

g) verejný prenos diela, 

h) zmenu, úpravu, dokončenie diela alebo na prenechanie na spracovanie, zmenu, 

úpravu, preklad resp. dokončenie diela, ako aj na použitie takéhoto diela,  

i) spracovávanie, upravovanie a vytváranie odvodeného diela z diela, ako aj právo 

udeľovať súhlas tretím osobám k vykonávaniu  týchto činností a takto spracované, 

upravené alebo odvodené dielo ďalej užívať v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

j) udeľovať práva na využívanie diela v rozsahu práv poskytnutých zhotoviteľom 

objednávateľovi zmluvou o dielo akejkoľvek tretej osobe, ktorá bude oprávnená 

poskytovať plnenie objednávateľovi v súvislosti s dielom. 

 

2. Zhotoviteľ  udeľuje objednávateľovi: 

a) výhradnú licenciu na použitie diela alebo jeho časti,  

b) v územnom rozsahu neobmedzenom, 

c) vo vecnom rozsahu neobmedzenom, 

d) v časovom rozsahu na dobu trvania majetkových práv poskytovateľa podľa                             

§ 32 Autorského zákona. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena zhotoviteľa za udelenie licencie k dielu je zahrnutá 

v cene za dielo podľa článku IV. ods. 2 tejto zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený udeliť objednávateľovi licenciu a ostatné 

oprávnenia na používanie diela podľa tejto zmluvy a že udelenie licencií podľa tejto 

zmluvy nie je v rozpore so žiadnym jeho zmluvným záväzkom alebo platným právnym 

predpisom. V prípade, ak sa toto vyhlásenie ukáže ako nepravdivé, objednávateľ je 

oprávnený od zmluvy odstúpiť a zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi  škodu, 

ktorá mu tým vznikla.  

 

5. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretím osobám nielen štátnym orgánom                  

a orgánom verejnej správy Slovenskej republiky alebo právnickým osobám založenými 

týmito orgánmi a právnickým osobám založeným na základe zákona na osobitný účel 

plnenia potrieb vo všeobecnom záujme alebo iným osobám, na ktoré bude prenesený 

výkon štátnej alebo verejnej správy, s čím  zhotoviteľ vyjadruje  svoj súhlas. 

 

6. Objednávateľ je oprávnený používať dielo spracované alebo upravené   

v rozsahu a spôsobmi uvedenými v tejto zmluve  a postúpiť zmluvou najmä na iné štátne 

orgány a orgány verejnej správy Slovenskej republiky alebo právnickým osobám 

založenými týmito orgánmi a právnickým osobám založeným na základe zákona na 

osobitný účel plnenia potrieb vo všeobecnom záujme alebo iným osobám, na ktoré bude 

prenesený výkon štátnej alebo verejnej správy v oblasti, na ktorý bol vytvorený, k čomu 

zhotoviteľ touto zmluvou udeľuje svoj súhlas. 

 

Článok VI. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 
 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa so zhotovením diela riadne a včas má objednávateľ 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, a to v prípade, ak je zhotoviteľ 

osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku IV.    ods. 

2 tejto zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa so 

zhotovením diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci, objednávateľ neuplatní                



zmluvnú pokutu voči zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní 

zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania 

objednávateľa. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne 

splatnosti, má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej čiastky     

za každý aj začatý deň omeškania najviac 10 % z dlžnej čiastky. 

 

3. Porušenie ktorejkoľvek z povinností zhotoviteľa podľa článku III ods. 12 tejto zmluvy                    

je jej podstatným porušením a zakladá právo objednávateľa na odstúpenie od tejto zmluvy 

a zároveň právo objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z celkovej 

ceny  podľa článku IV. ods. 2 zmluvy, a to v prípade, ak je zhotoviteľ osobou 

registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH.  

                                                                  

Článok VII. 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou 

zmluvných strán ku dňu v nej uvedenému. 

2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v Obchodnom zákonníku, 

v tejto zmluve, alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom poruší 

povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy. Odstúpenie je potrebné urobiť písomne a doručiť 

druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Objednávateľ má právo na náhradu škody 

a nákladov spôsobených odstúpením od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom 

nasledujúcom po dni doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

3. Objednávateľ má právo odstúpiť od  zmluvy, ak zhotoviteľ 

a) nebude vytvárať dielo v súlade s touto zmluvou alebo bude zanedbávať plnenie 

svojich zmluvných povinností spôsobom, ktorý vyvolá u objednávateľa 

opodstatnenú obavu, že zhotoviteľ neplní účel tejto zmluvy a konanie zhotoviteľa 

bude preukázateľne v rozpore s pokynmi objednávateľa, 

b) nedodá dielo v stanovenej lehote alebo  bez zjavných vád ani po uplynutí náhradnej 

lehoty podľa článku III ods. 4 tejto zmluvy, 

c) v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa článku II  tejto 

zmluvy. 

 

4. Túto zmluvu je možné ďalej ukončiť písomnou výpoveďou kedykoľvek aj bez uvedenia 

dôvodu s 30 dňovou výpovednou lehotou , ktorá začína plynúť prvým dňom nasledujúcim 

po dni, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej strane. 

 

5. Právo na odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku nevznikne, pokiaľ povinná strana 

preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené prípadom vyššej moci.  

 

6. V prípade ukončenia tejto zmluvy iným spôsobom ako splnením, spíšu zmluvné strany 

protokol o stave vykonania diela ku dňu ukončenia zmluvy. Protokol musí obsahovať 

najmä súpis všetkých realizovaných prác ku dňu ukončenia zmluvy. Záverom protokolu 

zmluvné strany uvedú pomernú časť ceny diela, resp. jeho časti v závislosti na 

rozpracovanosti diela, resp. časti diela. V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana 

odmietne bez uvedenia zásadných dôvodov protokol podpísať, pomerná časť ceny diela, 

resp. jeho časti sa určí na základe stupňa rozpracovanosti diela a stupeň rozpracovanosti 



diela sa určí pomerom počtu skutočne odpracovaných dní ku dňu ukončenia tejto zmluvy 

a počtu dní určených v článku II ods. 1 tejto zmluvy ako maximálna lehota na vykonanie 

diela. Zhotoviteľ odovzdá výsledky svojej práce Objednávateľovi do 15 dní od ukončenia 

tejto zmluvy. 

 

                                                              Článok VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej  podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Táto zmluva sa uzatvára 

na dobu určitú podľa článku III. odsek 1 a to do riadneho a úplného splnenia záväzkov 

z nej vyplývajúcich. 

 

2. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bol oboznámený s povinnosťou 

objednávateľa zverejniť túto zmluvu v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom 

vlády Slovenskej republiky.  

 

3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať iba písomnými a číslovanými dodatkami  podpísanými 

obidvomi zmluvnými stranami.  

 

4. Právne vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou a v tejto zmluve bližšie 

neupravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalšími 

všeobecne záväznými právnymi  predpismi platnými a účinnými v Slovenskej republike 

a súťažnými podmienkami. 

 

5. V prípade, ak je alebo sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy neplatné,  neúčinné 

alebo nevykonateľné nebude tým dotknutá platnosť, účinnosť, alebo vykonateľnosť 

ostatného obsahu tejto zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným ustanovením, 

ktoré sa čo najviac blíži  zamýšľanému účelu, sledovanému zmluvnými stranami. To isté 

platí aj pre prípad zmluvnej medzery. 

 

6. Spory týkajúce sa tejto zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou  

a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto zmluvy  

sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky. 

 

7. Miestom pre doručovanie písomností sú adresy zmluvných strán uvedené v záhlaví  

tejto zmluvy. Každá zo zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto 

zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto 

zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej 

zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede,  

alebo odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného 

doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne oznámenie, výpoveď, alebo odstúpenie 

prevziať. 

 

8. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov 

alebo i spôsobu ich konania za zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie                            

vo veciach technických, oznámi zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien 

týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej zmluvnej strane a to bez zbytočného 

odkladu, inak povinná zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho 



vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá zmluvná 

strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto zmluve postupom 

podľa ods. 3 tohto článku. 

 

9. V prípade rozhodnutia zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja 

podniku alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného 

konania, vyhlásenia konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok zhotoviteľa, jeho 

vstupe do likvidácie, je zhotoviteľ povinný preukázateľne oznámiť objednávateľovi 

uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10 kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak 

zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

 

10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých objednávateľ 

obdrží dva rovnopisy a zhotoviteľ obdrží taktiež dva rovnopisy. 

 

11. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto zmluve je slobodná a vážna,  

túto zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná 

voľnosť nie je inak obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto zmluvou zmluvné strany 

bez výhrad vyjadrujú svojimi podpismi . 

 

12. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Opis predmetu zákazky 

 

 

Za objednávateľa:                                                          Za zhotoviteľa: 

 

v Bratislave, dňa .........................................                    v Bratislave., dňa ...................... 

 

 

 

 

 

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

            Mgr. Matúš Šutaj Eštok                                                     Ing. Tomáš Hegedüš 

             vedúci Úradu vlády                                                             výkonný riaditeľ 

            Slovenskej republiky 



Príloha č. 1 Zmluvy o dielo 

 

Opis predmetu zákazky 

  

      Predmetom zákazky je spracovanie štúdie optimalizácie využiteľnosti objektov vo 

vlastníctve a/alebo v užívaní Úradu vlády SR, ktorá bude vychádzať z informácií poskytnutých 

Úradom vlády SR ako objednávateľom, ktoré budú predmetom štúdie. Štúdia bude zameraná 

na vlastné a prenajímané administratívne a kancelárske priestory, a priestory, ktoré sú ďalej 

poskytované na prenájom, v záujme zefektívnenia využívania zdrojov štátneho rozpočtu. 

  

       Hlavným cieľom tejto štúdie je bližší pohľad na efektívnosť využívania a hospodárnosť 

jednotlivých objektov, ktoré sú predmetom štúdie (berúc do úvahy náklady na prenájom, 

prevádzkové náklady a pod.)  

Výsledkom budú návrhy: 

 Optimálneho modelu ďalšieho využitia nehnuteľností vzhľadom na potreby Úradu 

vlády SR, za účelom zhodnotenia nehnuteľnosti vo vlastníctve a/alebo v užívaní Úradu 

vlády SR. 

 Porovnaní výhodnosti vlastníctva verzus prenájmu nehnuteľností. 

 Analýza súčasného technického stavu nehnuteľností a nutnosti ich rekonštrukcie. 

  

      Súčasťou štúdie bude zadefinovanie a analýza jednotlivých zložiek projektu optimalizácie 

využiteľnosti objektov vo vlastníctve a/alebo užívaní Úradu vlády SR v Bratislave, 

ovplyvňujúcich dosiahnutie jednotlivých a celkových projektových cieľov a to na základe 

vstupných informácií z hľadiska: 

  

 Obchodného, a to najmä: 

a. Zhodnotenie plánovanej transakcie - optimálneho riešenia (due dilligence); 

b. Analýza podkladov od ÚV SR a vytvorenie odporúčaní objednávateľovi vo vzťahu k 

potenciálu jednotlivých nehnuteľností; 

c. Meranie aktuálnych a budúcich priestorových potrieb jednotlivých organizačných 

útvarov a ich implementácia do budúcej požiadavky ÚV SR; 

d. Určenie predbežného projektového harmonogramu navrhovaných opatrení;  

e. Overenie a vypracovanie prehľadu o kancelárskom trhu v Bratislave; 

f. Poradenstvo a podpora pre rozhodovací proces k stratégii prenájmu alebo predaja 

súčasných budov vo vlastníctve objednávateľa. 

  

 Technického, a to najmä: 

a. Zjednodušený technický audit objektov, ktoré sú predmetom štúdie; 

b. Predbežný odhad prípadných nevyhnutných materiálových vstupov; 

c. Predbežný odhad prípadných nevyhnutných stavebných úprav; 

d. Predbežný odhad plánu realizácie navrhovaných úprav; 

e. Návrh riešenia správy nehnuteľností a facility mangement. 

  

 Ekonomického a finančného, a to najmä: 

a. Audit a analýza súčasných podmienok; 

b. Evaluácia aktuálnych a budúcich potrieb ÚV SR a ich implementácia do budúcej 

požiadavky podľa potrieb objednávateľa; 

c. Vypracovanie finančných analýz a stratégií (cash-flow); 

d. Spracovanie porovnávacej analýzy jednotlivých možností; 

e. Príprava finančných kritérií súvisiacich s porovnaním prevádzky objektov; 

f. Sumarizáciu a evaluáciu navrhovaných stratégií. 

 

 



Opis objektov ÚV SR: 

 

I. Námestie slobody 1: 

a) Arcibiskupský palác - administratíva, reprezentatívne priestory, vo vlastníctve, 

pamiatkovo chránený objekt 

Začiatkom 17. storočia odkúpil od miestnych mešťanov arcibiskup František Forgáč územie, 

na ktorom je dnešný palác a zriadil tu záhradu. Približne v roku 1614 tu vzniklo sídlo 

arcibiskupa. Arcibiskup Juraj Lipai dal v rokoch 1642 až 1666 postaviť novú budovu. 

Definitívnu podobu palác získal v 60. rokoch 18. storočia (v rokoch 1761-1765) podľa 

projektu architekta F.A.Hillebrandta. V 19. storočí palác úpravou na vojenskú nemocnicu 

značne znehodnotili. Rekonštrukcia sa uskutočnila až po roku 1939. Palác vtedy prispôsobili 

potrebám slovenskej vlády pod vedením architekta Emila Belluša. Veľmi schátrané bočné 

krídla paláca, v ktorých bývali podradné hospodárske priestory, zbúrali a nahradili ich 

novostavbami. Je to dnešné sídlo Úradu vlády SR. V stavbe v nadzemných podlažiach sú 

riešené reprezentačné priestory, kaplnka, kancelárie, zasadačky, komunikačné chodby  

a schodiská a súvisiace priestory. V podzemnom podlaží v južnom krídle je riešená 

rozmnožovňa so zázemím, v severnom krídle sú riešené dielne so zázemím. Zo severného 

krídla je riešená spojovacia chodba s novou budovou prístavby úradu vlády. V pozdĺžnej 

časti stavby je na prízemí riešená vstupná hala - vestibul s dvomi bočnými schodiskami  

so vstupom na 2.NP do zrkadlovej sály. V južnej časti je kaplnka, ktoré je priestorovo riešená 

cez dve nadzemné podlažia.  Na poschodí paláca je  bývalá audienčná sieň, dnes Zrkadlová 

sála. Audienčná sieň slúži – tak ako v minulosti – na slávnostné prijímanie návštev, dôležité 

stretnutia a iné reprezentatívne podujatia. Súčasťou reprezentačných priestorov sú aj tri 

salóny – žltý, zelený a ružový. 

 

b) Nová budova - administratíva, vo vlastníctve, objekt v pamiatkovej zóne 

Prístavba je pavilón štvorcového pôdorysu s modulovou sieťou 4,2x7,2m. Objekt  

je trojpodlažný so suterénom, cez ktorý je spojenie podzemnou chodbou do historického 

objektu. Trafostanica, vjazd do suterénu, ako aj časť kotolne a miestnosti pre klimatizáciu, 

ktoré sú v suteréne a mimo základného pôdorysu prístavby, sú oddilatované od ostatnej 

konštrukcie. Systém nosnej konštrukcie je navrhnutý pre vodorovné konštrukcie v kombinácii 

monolitických železobetónových dosiek s oceľovými väzníkmi nad väčšími rozpätiami a pre 

zvislé konštrukcie sú navrhnuté oceľové tiahla pre zavesené konštrukcie. 

  

c) Budova autodopravy, dielne a zázemie 

Stavba je jednopodlažná, dispozične vybudovaná v obdĺžnikovom tvare s pôdorysnými 

rozmermi cca 20,5 x 6,25 m. Objekt slúži ako prevádzkový objekt pre objekty garáži, skladov  

a dielni. Účel jednotlivých priestorov objektu je zrejmý z výkresovej dokumentácie. Na objekt 

nadväzuje objekt B Dielne a sklady. Konštrukčne je vybudovaný s murovanými obvodovými 

stenami hr. 450 mm, vnútorné nosné steny hr. 250 - 300 mm, deliace priečky hr. 150 mm. 

Strop železobetónové panely hr. 200 mm. Stavba dielne je jednopodlažná, dispozične 

vybudovaná v nepravidelnom obdĺžnikovom tvare s najväčšími pôdorysnými rozmermi cca 

23 x 9 m, slúži ako opravárenská dielňa. Garáže a sklady - stavba je jednopodlažná, 

dispozične vybudovaná v obdĺžnikovom tvare s pôdorysnými rozmermi cca 71,88 x 7,87 m. 

Objekt slúži ako radová garáž skupiny 1 a sklad pneumatík, olejov a náhradných dielov. 

Konštrukčne je vybudovaný s murovanými obvodovými stenami hr. cca 300 až 500 mm, 

vnútorné nosné steny hr. 250 - 300 mm, deliace priečky hr. 150 mm. Strop železobetónové 

panely hr. 200 mm. 

  

II. Námestie slobody 29 - administratíva, vo vlastníctve, pôvodne bytové jednotky 

Predmetná stavba bola vybudovaná cca v rokoch 1930 -1945 ako bytový dom. Približne  

v 60-tych rokoch minulého storočia sa zmenil účel bytového domu na administratívne účely. 



Pre daný objekt nie je dostupná projektová dokumentácia stavby vypracovaná v dobe jej 

výstavby. 

  

III. Štefánikova 2 - administratíva, vo vlastníctve, pamiatkovo chránený objekt 

Objekt sa nachádza v centrálnej mestskej zóne Bratislavy na Štefánikovej ulici. Situovaný 

je v zástavbe Štefánikovej ulice a v tesnej nadväznosti na Grasalkovičovu záhrádu. Objekt 

je kultúrnou pamiatkou. Stavba slúži na administratívne účely. Jestvujúci objekt  

je štvorpodlažný, pozostáva z jedného podzemného podlažia (ďalej aj PP) a troch 

nadzemných podlaží (ďalej aj NP). Podzemné podlažie je vybudované pod časťou 1.NP  

v ľavom a pravom krídle stavby. Dispozičné je vybudovaný v základnom obdĺžnikovom 

pôdorysnom tvare s najväčšími pôdorysnými rozmermi cca 56,25 x 13,66 m, ku ktorému  

v 1.NP je vybudovaná prístavba, čím 1.NP vytvára nepravidelný lichobežníkový tvar  

s najväčšími pôdorysnými rozmermi cca 56,25 x 29 m a 19,80 m. Hlavný vstup do budovy 

je riešený na úrovni vonkajšej komunikácie - 1. nadzemného podlažia. Na túto komunikáciu 

nadväzujú dve schodiska na komunikačné prepojenie nadzemných podlaží stavby v ľavom 

a pravom krídle stavby, na ktoré nadväzujú pozdĺžne chodby na jednotlivých podlažiach. 

Z týchto schodísk je riešený aj vstup do podzemných časti stavby v ľavom a pravom krídle. 

Konštrukčné riešenie stavby - opis z riešení protipožiarnej bezpečnosti stavby: 

Obvodové steny stavby vrátane vnútorných nosných stien a priečok sú murované. 

Vodorovné konštrukcie nad suterénom sú tehlové klenby a nad jednotlivými podlažiami 

drevené trámové stropy, ktoré boli zosilené železobetónovou doskou - škrupinou. Schodisko 

z 1.PP na 3.NP je pôvodné kamenné. 

  

IV. Hlavné námestie č. 8 - administratíva, vo vlastníctve, spoločná správa so Súdnou radou 

Objekt Miestodržiteľského paláca je palácová stavba klasifikovaná ako meštiansky dom. 

Nachádza sa v centrálnej polohe Mestskej pamiatkovej rezervácie hl. mesta SR Bratislavy. 

Pôvodne tri stredoveké domy zrástli počas svojho stavebného vývoja v kompaktný celok. 

Pôdorysný tvar objektu kopíruje nepravidelný štvoruholník so stranami cca 30x32 m, objekt 

je z časti podpivničený, s 3 nadzemnými podlažiami a dobudovaným podkrovím. Príjazd k 

objektu je možný po pešej zóne.  

  

V. Radlinského 13 - administratíva budova, prenájom 

Historická budova, 4 nadzemné podlažia, nebytové priestory, 1196 m2 prenajímanej plochy,  

5 parkovacích miest. 

  

VI. Dunajská 68 - administratíva, prenájom 

Administratívna budova, nebytové priestory nachádzajúce sa na 3., 4., 5. a 6. nadzemnom 

podlaží ocelkovej výmere 1 674 m2, 20 parkovacích miest. 

  

 

Dostupné podklady a informácie:  
Projektová dokumentácia, informácie o spotrebe médií, spôsob využitia, obsadenosť 

jednotlivých objektov, zmluvná dokumentácia k prenajímaným objektom. 

 

Výhrada - nie všetky objekty majú k dispozícii podrobné informácie (napr. o spotrebe médií 

nakoľko nie je inštalované podružné meranie). Spracovateľ musí akceptovať tieto obmedzenia. 




