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Zmluva o spôsobe určenia ceny a ostatných základných 

podmienkach pri realizácii stavieb a projektovej dokumentácie 
stavebného zámeru (ďalej len „Zmluva“) 

uzavretá podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 
 
 

Čl. I.  
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1. Objednávateľ:   Slovenská pošta, a.s. 

Sídlo:    Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 
Menom spoločnosti:  Mgr. Peter Helexa – predseda predstavenstva 

Mgr. Norbert Polievka, MA – člen predstavenstva 
IČO:    36 631 124 
DIČ:    2021879959 
IČ DPH:   SK 2021879959 
Bankové spojenie:  Poštová banka, a.s., Bratislava    
IBAN    SK9765000000003001130011 
SWIFT/BIC   POBNSKBA 
Spoločnosť zapísaná v Obch. reg. Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vl. č. 803/S 

 
 
1.2.       Zhotoviteľ:   SYTIQ, a.s. 
 Sídlo:    Mostová 2, 811 02 Bratislava 
 

Menom spoločnosti:  Ing. Roman Adámek – predseda predstavenstva 
    Ing. Michal Bedaj – člen predstavenstva                                                  

 IČO:    52 286 843 
DIČ:                                            2120967970 
IČ DPH:   SK2120967970 
Bankové spojenie:  VUB, a.s., Bratislava 
IBAN    SK93 0200 0000 0040 8368 9058 
SWIFT/BIC   SUBASKBX 
Spoločnosť zapísaná v Obch. registri Okresného súdu Bratislava I., oddiel Sa, vl. č. 6915/B 
 
Preambula: „Zhotoviteľ vyhlasuje, že je partnerom verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 
zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora 
(ďalej len „register“), ktorého správcom a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti 
Slovenskej republiky. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto 
zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle 
ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy v registri zapísaní. V prípade , ak počas 
platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Zhotoviteľ 
povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa“.  
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Čl. II.  
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je realizácia stavebných prác charakteru investícií, rekonštrukcií, 

modernizácií a opráv, podľa jednotlivých zákaziek, v rozsahu determinovanom platnými finančnými 
plánmi objednávateľa po dobu platnosti tejto zmluvy.  

 
Súčasťou predmetu zákazky je aj vypracovanie projektových dokumentácií podľa požiadaviek 
vyhlasovateľa v rozsahu stanovenom aktuálnym sadzobníkom pre daný rok pre navrhovanie 
ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA pre kategóriu funkčných stavieb 
OBČIANSKYCH, BYTOVÝCH A ZDRAVOTNÍCKYCH, v rozsahu: 

 
 

• vypracovanie architektonických štúdií objemového a priestorového riešenia objektov 
stavieb, 

• vypracovanie 3D vizualizácií, 
• vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru, 
• zabezpečenie vstupných podkladov, 
• zameranie objektov a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu v mierke 1:100, 
• vypracovanie projektových dokumentácií pre územné konanie - novostavba - pásmo 

obtiažnosti III a IV 
• vypracovanie projektových dokumentácií pre územné konanie - rekonštrukcia - pásmo 

obtiažnosti IV, 
• vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné konanie - novostavba - pásmo 

obtiažnosti III a IV 
• vypracovanie projektových dokumentácií pre stavebné konanie - rekonštrukcia - pásmo 

obtiažnosti IV, 
• vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer 

a položkového rozpočtu (SW Cenkros) 
•  - novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
• vypracovanie projektových dokumentácií pre realizáciu stavby, vrátane výkazu výmer 

a položkového rozpočtu (SW Cenkros) 
• - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV, 
• vypracovanie projektových dokumentácií na základe odporúčaných minimálnych 

hodinových sadzieb - novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
• vypracovanie projektových dokumentácií na základe odporúčaných minimálnych 

hodinových sadzieb - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV, 
• vypracovanie projektových dokumentácií interiéru - novostavba - pásmo obtiažnosti III a 

IV, 
• vypracovanie projektových dokumentácií interiéru - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV, 
• vypracovanie energetických auditov 
• technická pomoc, 
• výkon občasného autorského dozoru počas realizácie, rekonštrukcie, modernizácie a 

opráv, ktoré budú špecifikované  čiastkovými objednávkami, podľa priebežných potrieb 
obstarávateľa a to v prípade, že stavebné práce nebude realizovať zhotoviteľ, 

 
 
2.2.Konkrétne zákazky budú špecifikované individuálnymi, t. j. čiastkovými  Zmluvami o dielo /ZoD/, 

alebo individuálnymi objednávkami. 
2.3. Zmluvné strany vyhlasujú a zaväzujú sa, že za účelom plnenia tejto Zmluvy 
 - sa budú riadiť ustanoveniami tejto Zmluvy pri uzatváraní jednotlivých čiastkových zmlúv (objednávok), 
na základe ktorých sa zhotoviteľ zaviaže poskytnúť dohodnuté práce a služby a objednávateľ sa zaviaže 
zhotoviteľovi zaplatiť za predmet diela dohodnutú cenu,  
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- sa dohodnú vopred na obsahu čiastkových zmlúv. 
 
 

Čl. III.  
MIESTO  A  ADRESA  DODANIA 

 
3.1. Miestom dodania sú nehnuteľnosti vo vlastníctve objednávateľa a prenajaté priestory, ktoré slúžia 

pre potreby prevádzky objednávateľa.     
  
 

 
Čl. IV.  

DOBA PLATNOSTI 
 
4.1. Zmluva sa uzatvára na obdobie 48 mesiacov, odo dňa nadobudnutia jej platnosti a účinnosti najskôr 

však od 1.10.2019. 
 
 

 
Čl. V. 

UZATVÁRANIE ČIASTKOVÝCH ZMLÚV  

 
5.1 Návrh na uzavretie čiastkovej zmluvy (objednávky) podáva zhotoviteľ na základe e-mailovej 

požiadavky objednávateľa na poskytnutie dohodnutej služby alebo práce.  
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že požiadavka objednávateľa musí okrem názvu a sídla 

objednávateľa obsahovať: 

- identifikačné údaje, ako sú (IČO, IČ DPH, bankové spojenie, zápis v OR SR) 
- presnú špecifikáciu požadovanej činnosti, 
- miesto, kde sa objekt nachádza, 
- lehotu, v ktorej má byť služba poskytnutá, 
- termín predloženia cenovej ponuky 

 
5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že požiadavku doručí zhotoviteľovi e-mailom na e-mailovú adresu: 

obchod@sytiq.com 
5.4 Zhotoviteľ je povinný najneskôr nasledujúci pracovný deň po dni doručenia požiadavky potvrdiť 

príjem a akceptáciu požiadavky. Čiastková zmluva sa považuje za uzavretú podpisom obidvoch 
zmluvných strán. Zmluvné strany sa dohodli, že návrh čiastkovej zmluvy vyhotoví zhotoviteľ. 
Takýto návrh čiastkovej zmluvy bude tvoriť Prílohu č. 2 tejto zmluvy. 

5.5.  V prípade, ak zhotoviteľ z akýchkoľvek dôvodov, s výnimkou dôvodov spočívajúcich vo vyššej 
moci, nepotvrdí akceptáciu požiadavky a nepredloží návrh čiastkovej zmluvy v lehote stanovenej 
v bode 5.4. tohto článku, a to ani po telefonickej urgencii zo strany objednávateľa, považuje sa 
nasledujúci pracovný deň po dni doručenia riadne vystavenej požiadavky zhotoviteľovi, za deň 
akceptácie požiadavky v plnom rozsahu. 

5.6.   Zhotoviteľ je povinný mať zabezpečené a riadne uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu na 
minimálnu poistnú sumu 1 500 000 Eur.  Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej žiadosti 
objednávateľa predložiť objednávateľovi poistnú Zmluvu, vrátane potvrdenia o zaplatení 
poistného.  
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Čl. VI.  
ČAS  PLNENIA 

  
6.1.Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II budú špecifikované v konkrétnej objednávke, resp. 

v ZoD, v súlade investičným plánom pre daný rok.               
6.2 Pri prácach sa termínom začatia realizácie  podľa  ZoD,  resp. podľa objednávky rozumie deň, na 

ktorom sa zhotoviteľ dohodol s objednávateľom v tejto ZoD, resp. deň protokolárneho odovzdania 
staveniska. 

  
6.3.Za termín ukončenia prác, resp. zhotovenie diela sa podľa ZoD, resp. objednávky považuje deň 

úspešného preberacieho konania, t.j. deň jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom. 
 
6.4. Pri službách sa zhotoviteľ  zaväzuje pre objednávateľa poskytnúť službu maximálne do 6 týždňov od 

uzavretia čiastkovej zmluvy, pričom presný termín bude dohodnutý v čiastkovej zmluve.  Dodržanie 
tohto termínu je závislé od riadneho a včasného poskytnutia súčinnosti objednávateľa. Po dobu 
omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením 
povinnosti poskytnúť službu v dojednanom termíne. 

 
6.5.Povinnosť zhotoviteľa poskytnúť službu objednávateľovi je splnená tým, že zhotoviteľ riadne 

zhotovené dielo protokolárne odovzdá objednávateľovi bez výhrad. 
 
6.6.Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, objednávateľ sa zaväzuje      

toto dielo prevziať aj v skoršom termíne, bez nárokov na finančné zvýhodnenie zhotoviteľa. 
 
6.7.V prípade prerušenia realizácie prác z dôvodu na strane objednávateľa, zmluvné strany dohodnú       

zápisom v stavebnom denníku alebo dodatkom k ZoD  nový termín dokončenia  predmetu zmluvy,         
pričom predĺženie lehoty plnenia bude primerané dobe, na ktorú bolo potrebné  vykonávanie prác       
prerušiť. 

 
6.8.Dodržanie termínu plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia      

objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. 
 
6.9.Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní      

s plnením záväzku. 
 
6.10.Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú      

cenu. 
 
6.11.V prípade zistenia potreby naviac prác zo strany objednávateľa sa termín dodávky predlžuje o dobu      

potrebnú na realizáciu naviac prác, a to po vzájomnej dohode objednávateľa a zhotoviteľa písomnou      
formou  dodatkom k tejto zmluve. 

 
 
 

Čl. VII.  
CENA ZA DIELO 

 
7.1.Podľa ustanovení Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a § 546 až 549 Zákona č.513/1991 Zb. budú na 

každú jednotlivú akciu položkovite ocenené stavebné práce podľa cenníka stavebných prác Cenkros 
v aktuálnej cenovej úrovni pre daný kalendárny rok, s uvedením   15  % (doplní účastník v zmysle 
ponuky) zľavy  z aktuálnych cien všetkých stavebných prác, bez DPH. 

 
V prípade realizácie prác, ktoré nie je možné  v zmysle cenníka stavebných prác Cenkros oceniť, 
bude  cena týchto prác  stanovená hodinovými zúčtovacími sadzbami / HZS / vo výške 15 €/hod., 
bez DPH (doplní účastník v zmysle ponuky) . 
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      Oba vyššie uvedené údaje  budú obsiahnuté v každej ZoD, alebo v potvrdenej objednávke, ktorými 

bude realizovaná táto zmluva, pričom názov použitej metodiky oceňovania bude uvedený v každej 
ZoD, alebo v zhotoviteľom potvrdenej objednávke.  

 
7.2  Pri službách bude cena poskytovanej služby pri každej čiastkovej zmluve uvedená v obojstranne 

odsúhlasenej cenovej kalkulácii.  
Za poskytnuté služby prináleží zhotoviteľovi odmena vypočítaná v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy, 
t.j. cena podľa aktuálne platného Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych 
činností UNIKA znížená o príslušnú percentuálnu zľavu v zmysle Prílohy č. 1 tejto zmluvy 
a objednávateľ sa zaväzuje túto odmenu zhotoviteľovi uhradiť.  
Cena za služby uvedená v čiastkovej zmluve odsúhlasená objednávateľom a vypočítaná v zmysle 
Prílohy č. 1 tejto zmluvy  sa považuje za cenu maximálnu, zahŕňajúcu všetky náklady zhotoviteľa, 
ktoré v súvislosti s poskytnutím služby vynaloží. V cene nie je zahrnutá DPH ak čiastková zmluva 
nestanoví inak.  
 
Objednávateľ sa zaväzuje v plnej výške uhrádzať výdavky spojené s predmetom tejto zmluvy vo 
vzťahu k orgánom štátnej správy. 
 

7.3 .K cene podľa bodu 7.1. a 7.2  tohto článku zmluvy sa uplatní prenos daňovej povinnosti k DPH na 
objednávateľa v prípade, že predmetom dodávky sú stavebné práce, realizácia stavby alebo jej 
časti, ktoré patria do sekcie F Nariadenia Komisie (EÚ) č. 1209/2014 z 29. októbra 2014 (ďalej len 
„Nariadenie“). K stavebným prácam neuvedeným v Nariadení bude účtovaná DPH podľa platných 
daňových predpisov v čase fakturácie. 
 

7.4 .V cene za zhotovenie diela budú obsiahnuté aj vedľajšie rozpočtové náklady prináležiace ku každej     
konkrétnej akcii. 
 

7.5 Dohodnutá cena bude považovaná zúčastnenými stranami za pevnú a bude ju možné meniť len      
v prípade zmien požadovaných objednávateľom, napr. práce naviac a pod. a to výlučne len formou 
dodatku ku zmluve, alebo dodatočnou objednávkou. V prípade, že zhotoviteľ bude požadovať 
dodatok k ZoD, alebo dodatočnú objednávku na práce alebo služby, ktoré už sú zahrnuté 
a dohodnuté v predloženej projektovej dokumentácii už pri jej zadaní, objednávateľ nie je povinný 
takýto dodatok, prípadne objednávku schváliť a zhotoviteľ uvedené práce musí vykonať výlučne na 
vlastné náklady aj v prípade, že uvedené nemohol  ani pri svojej odbornej starostlivosti dopredu 
predvídať.  
 

7.6 Cena diela za práce a služby naviac, požadované objednávateľom bude stanovená dodatkom 
k ZoD, alebo dodatočnou objednávkou ako cena  pevná (ocenenie podľa cien jednotlivých položiek 
podľa pôvodného   rozpočtu diela). 
 

7.7 V prípade, ak sa počas platnosti tejto zmluvy preukáže, že na relevantnom trhu existuje subjekt, 
ktorý preukázateľne uskutočnil rovnakú stavbu s rovnakými technickými parametrami, za rovnakých 
podmienok ako stavba, uskutočnená na základe tejto zmluvy za cenu nižšiu o viac ako 5 % v 
porovnaní s cenou zhotoviteľa, zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi dodatočnú zľavu, a 
to vo výške rozdielu medzi cenou ním určenou v zmysle tejto zmluvy a cenou preukázateľne nižšou. 
Na predmetné porovnanie môže slúžiť len cena, ktorá v sebe zahŕňa všetky stavebné práce pre 
jednu stavbu definovanú ako ekonomický alebo funkčný celok, s rovnakými technickými parametrami 
a rovnakého rozsahu vrátane všetkých súvisiacich nákladov (napr. prepravné náklady a pod.) na 
preukázateľne zrealizovaných stavbách. 
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Čl. VIII.  

PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

8.1.Platby budú vykonané na základe predložených a odsúhlasených mesačných faktúr, ktorých 
súčasťou budú vzájomne odsúhlasené súpisy vykonaných prác za dané obdobie, alebo preberacie 
protokoly v prípade poskytnutia služby.  

 
8.2.Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohu na služby,  práce a dodávky. 
 
8.3.Čiastkové faktúry budú uhradené do výšky 80% z celkovej ceny diela, pričom zostávajúcich 20% 

bude uhradených na základe vystavenej a odsúhlasenej konečnej faktúry, po odstránení príp. vád, 
nedorobkov a po úspešnom skolaudovaní  stavby, ak podlieha kolaudácií.  Pri službách po 
protokolárnom  prevzatí diela vo výške 100%.  

  
8.4. Faktúra za zhotovenie diela musí obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v platnom znení a musí byť vystavená najneskôr do 10 dní po skončení mesiaca, 
za ktorý sa fakturuje. Prílohou faktúry bude zoznam vykonaných stavebných prác, pri ktorých sa 
uplatňuje prenos daňovej povinnosti k DPH na objednávateľa v zmysle Nariadenia a zoznam 
vykonaných stavebných prác, ktoré nie sú uvedené v Nariadení a ku ktorým sa bude fakturovať 
DPH. Pri službách bude prílohou protokolárne prevzatie poskytnutej služby.  

    
8.5.V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je 

oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti 
a     nová začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
8.6.Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa  doručenia faktúry. V prípade omeškania zhotoviteľa 

s realizáciou diela si  môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,04% z ceny diela za 
každý deň omeškania. 

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

alebo zhotoviteľa, budú zhotoviteľovi uhradené skutočne vykonané práce a vynaložené náklady ku 
dňu doručenia oznámenia o zrušení alebo odstúpení od zmluvy. 

 
8.8.V prípade, že pri realizácii dôjde ku zmenám, doplnkom alebo rozšíreniu predmetu plnenia na 

základe požiadaviek objednávateľa, alebo výskytu nepredvídateľných prác neobsiahnutých 
v projektovej dokumentácii musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi zmluvnými stranami formou dodatku k ZoD. 

 
8.9.Ak sa zníži rozsah prác na základe požiadaviek objednávateľa, primerane sa musí znížiť aj cena 

Diela  a to v cenovej úrovni, v akej bola vypracovaná ponuková cenová kalkulácia jednotlivých 
položiek. 

 
8.10.Bankové spojenie zhotoviteľa uvedené na faktúrach musí byť zhodné s jeho bankovým spojením 

uvedeným v tejto zmluve. 
         
 
 Smerovanie fakturácie:  

Slovenská pošta, a.s.,  
Partizánska cesta 9,    
975 99 Banská Bystrica. 
 

8.11. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
a) ak dôjde k výmazu zhotoviteľa, ako partnera verejného sektora z registra počas doby platnosti   
tejto zmluvy 
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b) ak je partner verejného sektora (zhotoviteľ ) viac ako 30 dní v omeškaní so splnením povinnosti 
podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS. 

 
 
 
 
 
 

Čl. IX.  
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
9.1. Pri prácach zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet diela má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi.   Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 
ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 
9.2.Záručná doba na vykonané práce je 36 mesiacov odo dňa odovzdania predmetu diela 

objednávateľovi. Na vstupný materiál sa vzťahuje záručná lehota jednotlivých výrobcov. 
 
9.3.Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 
9.4.Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu diela v čo najkratšom technicky 

možnom termíne, najneskôr však do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa. 
V prípade že vada ohrozí bezpečnosť prevádzky, musí byť odstránená najneskôr do 24 hodín.  
V prípade, že zhotoviteľ diela neodstráni uplatnenú vadu v lehote uvedenej v predchádzajúcej 
vete,  je objednávateľ oprávnený odstrániť vadu prostredníctvom tretej osoby a to na náklady 
a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetky náklady, 
ktoré objednávateľ vynaloží pri odstraňovaní vady prostredníctvom tretej osoby, pričom ku 
skutočne vynaloženým nákladom si môže objednávateľ účtovať naviac  10%-tnú  obstarávaciu 
prirážku. 
 

9.5 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ neodkladne od 
zistenia tejto skutočnosti dodať a namontovať náhradný predmet plnenia. 

 
9.6. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení 

písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. I. tejto zmluvy. 
 
9.7. Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky v zmysle čl. VIII., zaniká jeho právo na 

uplatnenie zodpovednosti za tieto vady a nedorobky. 
 
 
 9.8. V prípade zistenia závad pri preberacom konaní objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať 20 

% z ceny diela, a to až do doby odstránenia závady a podpísaní preberacieho protokolu. 
 
9.9.Pri službách - prevzatie poskytnutej služby (diela) je objednávateľ povinný zhotoviteľovi písomne 

potvrdiť na akceptačnom protokole. Jedna kópia akceptačného protokolu ostáva 
objednávateľovi. V prípade uplatnenia oprávnenej výhrady objednávateľa pri poskytnutí služby 
(diela) ostáva dielo vo vlastníctve zhotoviteľa až do doby, kým zhotoviteľ neodstráni prekážku, 
ktorá bráni objednávateľovi riadne služby (dielo) prevziať. 

 
9.10.Zhotoviteľ  zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu odovzdania objednávateľovi a za 

vady diela, ktoré sa vyskytnú po jeho prevzatí v záručnej dobe. 
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9.11.Zhotoviteľ preberá záväzok zo záruky za akosť poskytnutej služby (diela), pričom dĺžka 
záručnej doby je 36  mesiacov; záručná doba začne plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia 
poskytnutej služby objednávateľom. 

 
9.12. Práva zo zodpovednosti za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe musí objednávateľ  

uplatniť u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak zaniknú. 
 
9.13. Objednávateľ je povinný vady poskytnutej služby (diela) bez zbytočného odkladu po ich zistení 

oznámiť zhotoviteľovi písomne na jeho vyššie uvedenú adresu, telefonicky na tel. č. 
+........................................................................................ V oznámení o vadách diela musí 
objednávateľ vady špecifikovať (opísať a uviesť, ako sa prejavujú) a uviesť, aký nárok z vád si 
uplatňuje. 

 
9.14.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vybaví reklamáciu objednávateľa bez zbytočného odkladu, 

najneskôr však do 3 (troch) kalendárnych dní po doručení správy o vadách diela, inak je 
objednávateľ oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť. 

 
9.15. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím chybných podkladov 

prevzatých od objednávateľa. 
 
9.16.Ak vadou projektovej dokumentácie vzniknú naviac práce a navýšenie ceny diela viac ako 10% 

z ceny diela, objednávateľa za projektovú dokumentáciu môže dodatočne uplatniť  sankciu 20% 
z ceny za projektové práce.  

 
 
 
 

Čl. X.  
PODMIENKY PLATNÉ PRE ČIASTKOVÉ ZMLUVY NA SLUŽBY   

 
10.1 Na základe ustanovení Obchodného zákonníka zmluvné strany môžu uzatvoriť čiastkové zmluvy 

na poskytnutie služby aj formou objednávok, pričom právny vzťah založený čiastkovými 
zmluvami sa bude riadiť najmä nižšie uvedenými článkami s nasledovným znením: 

 
10.2           Práva a povinnosti zhotoviteľa 

(i) Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť službu podľa zadania a schválenia objednávateľom. 
(ii) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri vypracovaní predmetu zmluvy bude dodržiavať všeobecne 

záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto  zmluvy a bude sa riadiť zápismi a 
dohodami zmluvných strán na úrovni osôb oprávnených na jednanie vo veciach technických. 

(iii) Zhotoviteľ sa zaväzuje službu poskytnúť riadne, včas a v požadovanej kvalite. 
(iv) V prípade ak výsledkom poskytnutia služby je vznik diela, zhotoviteľ sa zaväzuje toto dielo 

odovzdať objednávateľovi v dohodnutom mieste a ak takéto miesto nie je dohodnuté, tak 
v sídle objednávateľa.  

(v) Zhotoviteľ sa zaväzuje v čase rozpracovanosti dokumentácie  ju prerokovať 
s objednávateľom. 

(vi) Zhotoviteľ má právo vyzvať objednávateľa, aby objednávateľ počas poskytovania služby 
odsúhlasil kvalitu alebo iné parametre poskytovanej služby. 

(vii) Zhotoviteľ vypracuje dokumentáciu v súvislosti s poskytovaním služby v zmysle tejto zmluvy, 
ktorú dodá objednávateľovi v 8 (ôsmich) vyhotoveniach a v elektronickej forme vo fomáte 
„dwg“ a „pdf“. Prípadné ďalšie vyhotovenia bude zhotoviteľ fakturovať za osobitnú úhradu. 

 
10.3          Práva a povinnosti objednávateľa 

(i) Objednávateľ špecifikuje charakter jednotlivých služieb uvedených v čl. I. tejto zmluvy v 
čiastkových zmluvách.  
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(ii) V prípade potreby objednávateľ zabezpečí kvalitatívne relevantnú komunikáciu medzi 
zhotoviteľom a tretími subjektmi podieľajúcimi sa s objednávateľom na príprave podkladov  
pre poskytnutie služby zhotoviteľom.  

(iii) Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnúť zhotoviteľovi všetky podklady potrebné 
pre poskytnutie služby. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi na požiadanie 
ďalšie konzultácie zabezpečujúce potrebnú súčinnosť pri poskytovaní služby, tak aby bola 
dosiahnutá maximálna kvalita služby. 

(iv) Objednávateľ sa zaväzuje poskytnutú službu protokolárne prevziať a zaplatiť dohodnutú 
cenu v dohodnutých termínoch uvedených v čiastkových zmluvách. 

(v) Objednávateľ sa zaväzuje, že do 5 (piatich) pracovných dní od vyzvania poskytne 
zhotoviteľovi vyjadrenie k návrhu riešenia, k návrhom častí dokumentov, ku stanoviskám 
dotknutých orgánov, organizácií alebo osôb, vydaných počas poskytovania služby. 

(vi) Objednávateľ sa zaväzuje, že bude so zhotoviteľom bez zbytočného odkladu rokovať o 
všetkých otázkach, ktoré by mohli negatívne ovplyvniť priebeh predmetu plnenia podľa tejto 
zmluvy. 

(vii) Objednávateľ sa zaväzuje, že:  

- sa zúčastní na základe vyzvania zhotoviteľa stretnutí zvolaných zhotoviteľom, 
- na vyzvanie zhotoviteľa zvolá, resp. sa zúčastní rokovaní s dotknutými orgánmi, 

organizáciami alebo osobami, 
- poskytne v nevyhnutnom rozsahu potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní 

doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba 
vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy do 5 pracovných dní. 
 

     
 
 

      
Čl. XI.  

PODMIENKY VYKONANIA DIELA STAVEBNÉ  PRÁCE  
 
11.1.V prípade, ak to vyžaduje zákon je zhotoviteľ povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný 

denník o prácach, ktoré vykonáva. Do denníka sa zapisujú najmä všetky skutočnosti rozhodné pre 
plnenie zmluvy. 

      V priebehu pracovného času bude denník trvale prístupný u stavbyvedúceho. 
 
11.2.Záznamy do stavebného denníka sú oprávnení vykonávať – vedúci stavby, technický dozor 

objednávateľa, projektant poverený výkonom autorského dozoru, zástupca príslušného orgánu 
štátnej alebo verejnej správy. 

 
11.3.Ak stavbyvedúci so záznamom objednávateľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k záznamu do 5   

pracovných dní svoje vyjadrenie. V opačnom prípade sa predpokladá, že s jeho obsahom súhlasí. 
To isté platí o námietke objednávateľa voči záznamom zhotoviteľa. 

 
11.4.Priezvisko a meno technického dozoru  objednávateľa  uvedie objednávateľ v  ZoD, resp. v  

objednávke. 
 
11.5.Prípadnú zmenu v osobe vedúceho stavby alebo technického dozoru stavby si oznámia zmluvné  

strany navzájom doporučeným listom vždy do 5 dní po vykonanej zmene. 
 
11.6.Objednávateľ sa zaväzuje odovzdávať zhotoviteľovi staveniská v súlade s podmienkami projektovej 

dokumentácie. Súčasne s odovzdaním stavenísk odovzdá zhotoviteľovi aj všetky právoplatné 
povolenia. 

 
11.7.Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi zoznam so zakreslením  všetkých podzemných a nadzemných 

vedení a inžinierskych sietí a odovzdá zhotoviteľovi súhlas a podmienky ich správcov, za ktorých je 
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možné vykonávať stavebné práce. Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie týchto podzemných a 
nadzemných vedení a inžinierskych sietí na staveniskách. 

 
11.8.Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa možnosť napojenia na odber elektrickej energie, pripojenie 

na vodu a kanalizáciu pre sociálne a prevádzkové účely.  
 
11.9..Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
 
11.10.Zhotoviteľ na požiadanie predloží objednávateľovi doklady o odbornej spôsobilosti 

subdodávateľov. 
 
11.11.Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí s výnimkou tých, 

ktoré neboli uvedené na zozname objednávateľa.  
 
11.12.Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska si zabezpečuje zhotoviteľ 

v súlade s projektovou dokumentáciou. Náklady na projekt, vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu a 
vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou zmluvnej ceny. 

 
11.13.Zhotoviteľ je povinný realizovať práce včas a kvalitne, pričom pri omeškaní s uskutočnením prác, 

alebo nekvalitnom plnení budú zmluvné strany postupovať v zmysle ustanovenia §§ 560 až 565 a §§ 
365 až 386 Obchodného zákonníka, vrátane náhrady škody z dôvodov omeškania zmluvných 
povinností. Kvalita prác musí zodpovedať STN EN a technickým podmienkam. V prípade porušenia 
týchto povinností objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy. 

 
11.14.V prípade odstúpenia od zmluvy alebo odmietnutia dodávky sa zmluvné strany budú riadiť 

Obchodným zákonníkom §356, §357 a § 351. 
 
11.15.Počas realizácie je zhotoviteľ povinný manipulovať s náradím, materiálom a mechanizmami tak, 

aby nedošlo k poškodeniu objektu, jeho okolia, ostatného majetku objednávateľa a neohrozil tým 
zamestnancov a návštevníkov pošty. Zodpovednosť za vzniknuté škody na majetku objednávateľa 
počas realizácie diela znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

 
11.16.Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 

pracovného  kľudu na stavbe nedošlo k poškodeniu zdravia a majetku. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona č.124/2006 Z. z. 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri prác a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších zmien a doplnkov.  

 
11.17.Pred začatím prác zhotoviteľ preukázateľne vyškolí zúčastnených zamestnancov o Požiarnej 

ochrane a Bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci zo všeobecne záväzných predpisov a interných 
predpisov objednávateľa, ktoré objednávateľ predloží na požiadanie zhotoviteľovi. 

 
11.18. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie a plnenie povinností vyplývajúcich zo zákona NR 

SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, vykonávajúcej vyhlášky 
MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii a ostatných právnych predpisov na úseku ochrany 
pred požiarmi. 

 
11.19.Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a za dodržiavanie 

predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela. Za škody spôsobené ich nedodržaním 
zodpovedá zhotoviteľ. 

 
11.20. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dodržiavanie ustanovení Nariadenia vlády Slovenskej republiky 

č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
a preberá  zodpovednosť za plnenie  povinností vyplývajúcich z ustanovení §3 nar. vlády  SR č. 
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396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko najmä 
v súvislosti s § 5 a § 6 predmetného nariadenia.  

 
11.21.Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a vykonávacích 

vyhlášok, v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú 
výsledkom jeho činnosti. 

 
11..22.Zhotoviteľ vyzve preukázateľne objednávateľa k prebratiu prác, ktoré budú ďalšou výstavbou 

zakryté. Objednávateľ do 3 dní práce prevezme. 
 
11.23.Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ 

vykonáva dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami, je objednávateľ oprávnený požadovať, aby 
zhotoviteľ na vlastné náklady odstránil nedostatky vzniknuté chybným vykonávaním diela a práce 
zrealizoval dohodnutým spôsobom. Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej dobe, ktorú mu 
objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, dochádza k porušeniu zmluvy a objednávateľ 
má právo od zmluvy odstúpiť. Škody spôsobené takýmto postupom znáša zhotoviteľ diela. 

 
11.24.Zhotoviteľ môže dodatočne nájsť skryté prekážky, ktoré bránia pokračovať v prácach na zhotovení 

diela dohodnutým spôsobom. Túto skutočnosť musí bezodkladne oznámiť objednávateľovi a 
navrhnúť zmenu vykonania diela. Ak nemá možnosť vykonávať práce, ktoré nie sú dotknuté 
skrytými prekážkami, je oprávnený práce prerušiť. Pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na zmene 
vykonania diela, môže každá z nich od zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ má nárok na zaplatenie ceny za 
vykonanú časť diela. 

 
11.25.Pri ukončení diela zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela. Objednávateľ určí termín 

preberacieho konania. Zúčastnené strany spíšu zápis o odovzdaní a prevzatí diela, v ktorom musia 
byť uvedené všetky náležitosti o odovzdávanom diele, najmä však všetky zjavné nedostatky a 
chyby, ktoré zistia pri preberacom konaní s uvedením termínu ich odstránenia. 

 
11.26.Zhotoviteľ je povinný pripraviť a predložiť objednávateľovi pred začatím preberacieho konania 
        potrebné doklady: 

a) atesty a certifikáty 
b) zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach, tam kde sa vyžadujú 
c) doklady o uložení odpadu na skládku 
c) stavebný denník 
 

11.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie projektovej dokumentácie v 
papierovej forme, na elektronickom nosiči vo formáte „dwg“ a „pdf“ so zakreslením všetkých zmien, 
ku ktorým došlo počas zhotovenia diela.   

 
11.28.Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj prevádzkové predpisy na obsluhu diela. 

Náklady na vypracovanie prevádzkových predpisov sú súčasťou zmluvnej ceny. 
 
 
 
 
 
 

ČL.XII.  
ZMLUVNÉ POKUTY 

 
12.1.Za nedodržanie zmluvného termínu ukončenia a odovzdania diela môže objednávateľ uplatniť     

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny  za každý deň omeškania. Dni omeškania 
vyplynú z čiastkovej zmluvy alebo potvrdenej objednávky, kde bude stanovený termín ukončenia 
a odovzdania diela. 
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12.2.V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny za dielo môže zhotoviteľ požadovať zaplatiť od 

objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,027% z dlžnej čiastky, a to za každý deň omeškania. 
 
12.3.Prípadné sankcie za nedodržanie zmluvných podmienok budú vysporiadané ich fakturáciou  
        a započítaním voči konečnej faktúre zhotoviteľa. 
 
12.4.Objednávateľ si môže uplatniť voči zhotoviteľovi  zmluvnú pokutu vo výške 100 € (doplní účastník v 

zmysle ponuky) za každý deň omeškania zhotoviteľa s odstránením nedorobkov, príp. vád diela, 
zistených pri odovzdávaní a preberaní diela. Protokol o odovzdaní a prebratí diela bude obsahovať 
pevný termín ich odstránenia. 

 
12.5.Za nedodržanie termínu prebratia staveniska si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu 50 € 

(doplní účastník v zmysle ponuky) za každú hodinu omeškania.  
 
12.6.Zaplatená zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu skutočne vzniknutej škody podľa § 373   

Obchodného zákonníka. 
       
 
 

Čl. XIII.  
Informačno – komunikačná bezpečnosť 

 
13.1 V zmysle platnej bezpečnostnej legislatívy, mlčanlivosti týkajúcej sa poštového tajomstva a 

v súlade s § 22 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, týkajúcich sa prístupu externých subjektov 
k informačným a komunikačným technológiám (ďalej len „IKT") Objednávateľa, Zhotoviteľ, 
resp. zamestnanci Zhotoviteľa majú tieto povinnosti: 
 

a. dodržiavať ochranu údajov a informácií  súvisiacich s IKT a s existujúcimi 
alebo vyvíjanými informačnými systémami Objednávateľa a záväzok 
mlčanlivosti o údajoch a informáciách, s ktorými počas výkonu prác u 
Objednávateľa prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, 
zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v 
trestnom konaní, a to aj po ukončení pracovného, resp. zmluvného pomeru,  

b. zachovávať poštové tajomstvo, s ktorým počas výkonu prác u Objednávateľa prišli 
do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, zverejnenia, poskytnutia a 
sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v trestnom konaní a to aj po ukončení 
pracovného pomeru, resp. zmluvného pomeru, 

c. zachovávať mlčanlivosť o osobných úda joch, s ktorými počas výkonu prác u 
Objednávateľa prišli do styku, ako aj zákaz ich využitia pre osobnú potrebu, 
zverejnenia, poskytnutia a sprístupnenia, s výnimkou orgánov činných v 
trestnom konaní a vo vzťahu k Úradu pre ochranu osobných údajov pri plnení 
jeho úloh, 

d. preukázať na vyzvanie svoju totožnosť buď zamestnancom strážnej služby alebo 
oprávnenej osobe určenej na priamu komunikáciu s nimi (ďalej iba oprávnená 
osoba) pri vstupe do priestorov Objednávateľa, ak strážna služba nie je zriadená, 

e. realizovať zásahy do IKT Objednávateľa iba v určenom rozsahu v rámci 
poskytovania dohodnutých prác a služieb pre Objednávateľa, 

f. použiť len také externé pripojenia k  IKT Objednávateľa, ktoré sú uvedené v 
písomnej žiadosti o prístup externého subjektu k IKT Objednávateľa, 

g. použiť externé pripojenia k IKT Objednávateľa len spôsobom, ktorý nie je v 
rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi a bezpečnostnými 
politikami Objednávateľa, 
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h. používať externé pripojenia k IKT Objednávateľa výhradne na plnenie povinností 
v zmysle platnej zmluvy uzatvorenej s cieľom poskytnutia služieb externého 
subjektu v prospech Objednávateľa, 

i. neposkytnúť svoju elektronickú identitu (napr. login, heslo, a pod.) inej osobe  
j. realizovať výkon dohodnutých prác a služieb tak, aby pri nich nedošlo k 

poškodeniu alebo zničeniu kľúčových komponentov IKT alebo k neočakávanému 
prerušeniu ich prevádzky, 

k. riadiť sa pokynmi oprávnenej osoby, manažéra informačnej bezpečnosti a  metodika 
informačnej bezpečnosti IKT Objednávateľa počas výkonu dohodnutých prác a 
služieb pre Objednávateľa zdokumentovať všetky zásahy do IKT Objednávateľa  
podľa pokynov oprávnenej osoby a bezodkladne jej ohlásiť zistené 
bezpečnostné nedostatky, ktoré by mohli spôsobiť ohrozenie dôvernosti alebo  
integrity kódu alebo dokumentácie systému, 

l. pripájať svoje technologické prostriedky (napr. počítač, notebook, meracie 
prístroje a pod.) k IKT Objednávateľa len po predchádzajúcom súhlase 
oprávnenej osoby, a to len na nevyhnutne potrebnú dobu a s rešpektovaním 
podmienok spojených so súhlasom, ako napríklad antivírusová kontrola a 
podobne, 

m. možnosti vynášať zariadenia, materiál a údaje patriace Objednávateľovi 
(informačno-komunikačné zariadenia, výsledky zostáv vytvorených na základe 
skriptov, zbery údajov, poskytované údaje, a pod.) z priestorov Objednávateľa 
len s písomným súhlasom oprávnenej osoby, pričom zdokumentovaná e -mailová 
komunikácia je v odôvodnených a naliehavých prípadoch považovaná za súhlas 
oprávnenej osoby na priamu komunikáciu so žiadateľom,  

n. rešpektovať autorské práva k materiálom poskytnutým od Objednávateľa, na 
ktoré bola tretia strana upozornená,  

o. vrátiť všetky materiály a údaje, vrátane elektronických, poskytnuté 
Objednávateľom a zlikvidovať všetky ich kópie, ak to nebolo zmluvne dohodnuté 
inak. 

 
 
 

Čl. XIV. 
AUTORSKÉ PRÁVA A VÝHRADNÁ LICENCIA 

 
14.1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky autorské práva v zmysle právnych predpisov 

a medzinárodných dohôd platných na území SR na ním zhotovované Dielo podľa tejto zmluvy a že 
je oprávnený vykonávať všetky tieto autorské práva k Dielu, resp. jeho jednotlivým častiam vo 
svojom mene a na svoj účet, ako aj uvedené práva postúpiť na tretiu osobu okrem práv 
osobnostných. 

14.2. V súlade s bodom 4.1 tohto článku zmluvy Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu, ktorou 
Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi súhlas v maximálnom možnom rozsahu dovolenom 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území SR používať Dielo, resp. jeho 
jednotlivé časti vrátane práva vyhotovovať jeho rozmnoženiny (najmä kópie a iné reprodukcie 
vrátane uloženia do pamäti počítača alebo iného elektronického média), vykonávať v ňom zmeny 
alebo doplnky pre akýkoľvek účel, vrátane zmien a úprav pre účely všetkých správnych a iných 
právnych konaní týkajúcich sa projektu, ďalej Dielo, resp. jeho jednotlivé časti použiť na jeho 
projektové rozpracovanie, prepracovanie, čiastočné využitie v najširšom možnom rozsahu 
Objednávateľom alebo osobami, ktoré týmto Objednávateľ poverí ako aj Dielo použiť iným 
spôsobom špecifikovaným v § 18 ods. 2 zák. č. 185/2015 Z.z. o autorskom práve a právach 
súvisiacich s autorským právom v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Autorský zákon“) 
známym v čase uzavretia tejto zmluvy (napr. na verejné vystavenie Diela, resp. jeho časti, vrátane 
jeho zmien a doplnkov, na propagáciu, reklamné a marketingové účely, atď.). V súlade s 
Autorským zákonom licencia je udelená ako výhradná licencia v neobmedzenom rozsahu. 
Objednávateľ ako nadobúdateľ licencie bude mať právo upraviť alebo zmeniť Dielo, resp. jeho 
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jednotlivé časti bez predchádzajúceho súhlasu Zhotoviteľa ako poskytovateľa licencie k Dielu,  
resp. jeho jednotlivým častiam. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a 
postúpiť licenciu tretej osobe. Za týmto účelom Zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie k Dielu, resp. 
jeho jednotlivým častiam udeľuje súhlas s vyššie uvedeným a v prípade, že o to Objednávateľ 
kedykoľvek v budúcnosti požiada, zaväzuje sa potvrdiť takýto súhlas a podpísať akékoľvek 
dokumenty požadované v tejto veci v budúcnosti, pričom Zhotoviteľ ako autor má nárok na úhradu 
preukázaných a primeraných nákladov s tým spojených zo strany Objednávateľa. Licencia je 
udelená na dobu maximálne dovolenú Autorským zákonom. Autorské práva podľa tohto bodu 
tohto článku zmluvy nadobúda Objednávateľ dňom odovzdania Diela, resp. jeho jednotlivých častí, 
kedy sa Objednávateľ stáva výlučným vlastníkom Diela, resp. jeho jednotlivých častí. Licencia sa 
udeľuje odplatne, pričom odmena za poskytnutie licencie je už zahrnutá v cene určenej podľa 
bodu 3.5 tejto zmluvy.  

 
 
14.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť a zodpovedá za to, že k Dielu, resp. jeho jednotlivým častiam 

sa nebudú vzťahovať práva žiadnych tretích osôb. V tejto súvislosti Zhotoviteľ prehlasuje, že pri 
vytváraní Diela, resp. jeho jednotlivých častí neoprávnene nezasiahol, alebo neohrozil práva 
tretích osôb, ktoré sú chránené zákonom a že použitím Diela, resp. jeho jednotlivých častí 
spôsobom vymedzeným v bode 4.2 tohto článku zmluvy Objednávateľ nebude neoprávnene 
zasahovať do žiadnych práv tretích osôb, alebo takéto práva ohrozovať. 

 
14.4. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ nie je oprávnený  poskytnúť Dielo, resp. jeho jednotlivé 

časti, ktoré je výsledkom jeho činnosti na základe tejto zmluvy, iným osobám než Objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je však oprávnený uviesť vo svojich marketingových materiáloch referenciu ohľadom 
autorstva k Dielu, resp. jeho jednotlivým častiam. 

 
14.5. Ustanovenia tohto článku zmluvy platia i po zániku tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu. 

 
 
 
 

Čl. XV.  
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
15.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR nie však 
skôr ako 01.10.2019  

         Zmluvné strany sú uzrozumené s tým, že táto zmluva sa považuje za povinne zverejňovanú 
zmluvu v zmysle  Zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Zároveň  zmluvné strany súhlasia s tým, že Slovenská pošta, a. s. zverejní celý obsah  
tejto zmluvy v centrálnom registri zmlúv vedenom  Úradom vlády SR. 

 
 

 
15.2.Zhotoviteľ predloží min. jeden týždeň pred zahájením prác a pri službách vstupu do prevádzok 

objednávateľa menný zoznam zamestnancov, ktorí budú vykonávať zmluvné práce a služby za 
účelom vystavenia pracovného preukazu prípadne jednorazového povolenia vstupu (meno, 
priezvisko, číslo občianskeho preukazu, dátum vykonávania zmluvných prác, ŠPZ a typ motorových 
vozidiel, ktoré budú používané na stavbe). Držiteľ pracovného preukazu je povinný dodržiavať 
pokyny uvedené na „Žiadosti o vystavenie pracovného preukazu“, resp. Žiadosti o povolenie 
jednorazového vstupu“. 

 
15.3. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 

ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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15.4.Zmluvné strany sa dohodli, že aj pred uplynutím doby, na ktorú sa táto zmluva uzatvára, môže ju 
ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota sa dohodou strán 
stanovuje na 3 mesiace, počítajúc odo dňa nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej strane. 
Výpoveďou tejto zmluvy nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, vyplývajúce pre nich 
z dovtedy uzatvorených čiastkových zmlúv alebo potvrdených objednávok, ktoré je povinný 
zhotoviteľ dokončiť.   

 
15.5.Táto zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a tri 

zhotoviteľ. 
 
15.6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

  Príloha č. 1:  Percentuálne  zľavy z aktuálneho cenníka UNIKA v príslušnom kalendárnom roku pre 
navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych činností 

  Príloha č. 2: Návrh čiastkovej zmluvy o dielo –realizácia stavby 

  Príloha č. 3: Návrh čiastkovej zmluvy o dielo – projektová dokumentácia 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:                      Za zhotoviteľa: 
 
V Bratislave  dňa:          V Bratislave dňa: 19.09.2019 
 
 
 
 
________________________                                             ---------------------------------------- 
Mgr. Peter Helexa Roman Adámek 
predseda predstavenstva predseda  predstavenstva 
Slovenská pošta, a.s.   SYTIQ, a.s. 
 
 
 
 
_________________________                                         ------------------------------------------ 
Mgr. Norbert Polievka, MA                                                              Ing. Michal Bedaj 
člen  predstavenstva                                                                       člen predstavenstva 
Slovenská pošta, a.s.        SYTIQ, a.s. 
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Príloha č. 1 
Percentuálne  zľavy z aktuálneho cenníka UNIKA v príslušnom kalendárnom rok pre navrhovanie 

cien projektových prác a inžinierskych činností 

P. č. 
 

Výška poskytnutej 

zľavy v % 

1 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie architektonických štúdií objemového a 

priestorového riešenia objektov  
5% 

2 
Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie 3D vizualizácií objektov a priestorov 
5% 

3 
Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie dokumentácie stavebného zámeru 
5% 

4 
Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre zabezpečenie 

vstupných podkladov 
5% 

5 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre zameranie 

objektu a vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu 

v mierke 1:100  
5% 

6 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

konanie - novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
5% 

7 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné 

konanie - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV 

5% 

 

8 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

konanie - novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
5% 

9 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné 

konanie - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV 
5% 

10 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby - novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
5% 

11 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu 

stavby - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV 
5% 

12 
Výška zľavy z odporúčaných minimálnych hodinových 

sadzieb - novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
5% 

13 
Výška zľavy z odporúčaných minimálnych hodinových 

sadzieb  - rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV 
5% 

14 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie interiéru - 

novostavba - pásmo obtiažnosti III a IV 
5% 

15 

Výška zľavy z  odporúčanej ceny (Cmax) pre 

vypracovanie projektovej dokumentácie interiéru - 

rekonštrukcia - pásmo obtiažnosti IV 
5% 

16 
Výška zľavy z  odporúčaných minimálnych hodinových 

sadzieb pre technickú pomoc 
5% 

17 

Výška zľavy z  odporúčaných minimálnych hodinových 

sadzieb za jednu hodinu výkonu občasného autorského 

dohľadu na jedného projektanta v EUR bez DPH 
5% 

 


