
ZMLUVA O DIELO č. Ô4 £ /2020-PN

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov na zhotovenie diela

„VS Brezolupy - odstránenie havárie združeného funkčného objektu“
(ďalej len „Zmluva“)

Číslo Zmluvy Zhotoviteľa:

Článok I. 
Zmluvné strany

SLOVENSKY VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik
Radničné námestie 8, 969 55 Banská Štiavnica, Slovenská republika 
štátny podnik
zapísaný v OR OS Banská Bystrica, Oddiel: Pš, Vložka č.: 713/S
36 022 047
SK2020066213

OBJEDNAVATEL:
sídlo:
právna forma: 
registrácia:
IČO:
IČ DPH: 
bankové spojenie:
IBAN:
kontaktná adresa a organizačná zložka podniku, ktorej sa právny úkon týka:

SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik 
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krásku 3/834, 921 80 Piešťany 
zapísaný v OR OS Trnava, Oddiel: Po, Vložka č.: 10013/T 

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozefína Slezáková, riaditeľka Odštepného závodu Piešťany

(ďalej len „Objednávateľ“)

ZHOTOVITEL:
sídlo:
právna forma: 
registrácia:
IČO:
IČ DPH:
bankové spojenie:
IBAN:
konajúci prostredníctvom:

Ferenc Forró - IWA
925 62 Váhovce 624 
živnostník
zapísaný v živnostenskom registri OÚ Galanta, č. registra: 202-16130
35 198 613
SK1030971502

Ferenc Forró

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej spolu len „Zmluvné strany“)

Článok H.
Predmet Zmluvy

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa opravu združeného funkčného objektu na VS 
Brezolupy spočívajúcu v utesnení dilatačnej škáry na združenom funkčnom objekte vodnej stavby 
Brezolupy a vykonaní potápačského prieskumu technického stavu návodného opevnenia v kontakte so 
združeným funkčným objektom, vypracovať a dodať Objednávateľovi technickú správu z utesňovacích 
prác (ďalej len „technická správa“), a to v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 vyhotovení 
v digitálnej forme na CD, resp. DVD, v rozsahu prác v súlade s Cenovou ponukou Zhotoviteľa zo dňa 

so súťažnými podkladmi, a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).



Zhotoviteľ sa súčasne zaväzuje zhotoviť a dodať
Objednávateľovi fotodokumentáciu/videodokumentáciu o priebehu vykonávania Diela (pred a po 
oprave), vrátane dodania atestov, certifikátov, osvedčení a skúšok použitých materiálov a technológií 
v súlade s platnými právnymi predpismi a normami, a to najneskôr v lehote uvedenej v bod 3.1 tejto 
Zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela Objednávateľovi.
2.3 Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť dohodnutú cenu Diela 

podľa Článku IV. tejto Zmluvy.

Článok III.
Čas a miesto plnenia

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do dvoch týždňov odo dňa odovzdania staveniska.
3.2 Miesto plnenia: VN Brezolupy, Správa povodia hornej Nitry, Topoľčany (ďalej len „Stavenisko“).
3.3 Splnenie termínu vykonania Diela podľa bodu 3.1 Zmluvy je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia Objednávateľa. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie 
je Zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti vykonať Dielo v dohodnutom termíne.

3.4 Kontaktná osoba za Objednávateľa: vedúci oddelenia TBD OZ PN, tel. č.:
3.5 Kontaktná osoba za Zhotoviteľa: Ferenc Forró, tel. č.:

Článok IV.
Cena Diela a platobné podmienky

4.1 Cena Diela je Zmluvnými stranami stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších predpisov podľa Cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa

Cena bez DPH ................................................. 14 395,32 Eur
DPH 20% ................................................. 2 879,06 Eur
Cena s DPH ................................................. 17 274,38 Eur
Slovom: Sedemnásťtisícdvestosedemdesiatštyri eur tridsaťosem centov s DPH 

(ďalej len „Cena Diela“)
4.2 Cena Diela je maximálna počas celého obdobia trvania Zmluvy a zahŕňa všetky náklady na zhotovenie 

Diela, vrátane materiálu a nákladov súvisiacich s prevzatím, prevádzkou a vyprataním Staveniska 
Zhotoviteľom, sťaženými podmienkami, mimostaveniskovou dopravou, územnými a prevádzkovými 
vplyvmi, ako aj likvidáciou odpadov, ktoré sú výsledkom činnosti Zhotoviteľa.

4.3 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Cenu Diela na základe preukázateľne doručenej faktúry. Za deň 
úhrady bude považovaný deň odpisu finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa.

4.4 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.
4.5 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi faktúru na Cenu Diela až po prevzatí riadne a včas 

vykonaného Diela Objednávateľom v súlade s Článkom V. tejto Zmluvy.
4.6 Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov, 

najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, 
odkaz na túto Zmluvu s uvedením čísla Zmluvy Objednávateľa, príp. aj Zhotoviteľa, názov Diela. 
Prílohou k faktúre musí byť súpis vykonaných prác potvrdený podpisom oprávneného zástupcu 
Zhotoviteľa a vedúcim oddelenia TBD OZ PN, resp. poverenou osobou za Objednávateľa.

4.7 Ak bude faktúra obsahovať nesprávne cenové alebo iné údaje alebo faktúra nebude obsahovať všetky 
údaje, náležitosti a doklady podľa bodu 4.6 Zmluvy alebo bude obsahovať nesprávne, či neúplné údaje 
a doklady, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie Zhotoviteľovi, čím sa preraší plynutie 
lehoty splatnosti faktúry a nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia novej riadne 
vyhotovenej faktúry.

4.8 Zmluvné strany potvrdzujú, že Zhotoviteľ je platiteľom DPH a Objednávateľ je platiteľom DPH.
4.9 Zmluvné strany sa dohodli, že na plnenie podľa tejto Zmluvy nebude poskytnutý preddavok od 

Objednávateľa.
4.10 Objednávateľ v súvislosti s fakturáciou neodmietne prijať elektronickú faktúru vyhotovenú 

Zhotoviteľom v súlade so Smernicou Európskeho parlamentu a Rady 2014/55/EU zo 16. apríla 2014 
o elektronickej fakturácii vo verejnom obstarávaní (Ú. v. EÚ L 133, 06.05.2014), pokiaľ táto bude

2



spĺňať ostatné náležitosti v zmysle tohto článku Zmluvy. Zmluvné strany sú pri fakturácii povinné 
dodržiavať ustanovenia zákona č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom 
ekonomickom systéme a o doplnení niektorých zákonov a po vytvorení centrálneho ekonomického 
systému bude fakturácia prebiehať prostredníctvom tohto systému, pokiaľ im z tohto zákona takáto 
povinnosť vyplýva.

Článok V.
Základné podmienky zhotovenia Diela

5.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať činnosti uvedené v predmete Zmluvy a je plne 
kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje, že Dielo vykoná úplne, správne, 
s využitím všetkých dostupných technických a technologických poznatkov a vedomostí a s odbornou 
starostlivosťou.

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo riadne a včas v súlade s touto Zmluvou, s vlastnosťami 
dohodnutými v tejto Zmluve, v cenovej ponuke Zhotoviteľa, technickej dokumentácii, v súťažných 
podkladoch, v rozhodnutiach a vyjadreniach dotknutých orgánov verejnej správy a organizácií najmä 
Rozhodnutí Okresného úradu Bánovce nad Bebravou zo dňa
číslo spisu: OU-BN-OSZP-2020/004802-004, a v súlade s pokynmi a požiadavkami Objednávateľa.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
náklady, pri dodržaní projektových parametrov, platných technických noriem, technologických 
postupov, všeobecných technických požiadaviek a platných všeobecne záväzných právnych 
predpisov.

5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že pred zhotovovaním Diela podľa tejto Zmluvy sa oboznámil so všetkými 
podkladmi potrebnými na poskytnutie riadneho plnenia podľa tejto Zmluvy, s technickou 
dokumentáciou, so Staveniskom a miestnymi podmienkami, ktoré môžu mať vplyv na predmet 
plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ zistí akékoľvek nedostatky, je povinný ich 
bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. Nedostatočná informovanosť alebo mylné chápanie 
technického zadania nezbavujú Zhotoviteľa zodpovednosti ani neoprávňujú Zhotoviteľa požadovať 
dodatočnú úhradu nákladov od Objednávateľa alebo zmenu tejto Zmluvy.

5.5 Zhotoviteľje povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, 
ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela, príp. vykonanie Diela znemožňuje, najneskôr do dvoch 
kalendárnych dní od jej vzniku.

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotoviteľovi na jeho písomnú žiadosť nevyhnutnú súčinnosť, 
ktorú môže v primeranej lehote s prihliadnutím na povahu súčinnosti objektívne poskytnúť.

5.7 Objednávateľ odovzdá Stavenisko Zhotoviteľovi formou písomnej Zápisnice o prevzatí staveniska 
podpísanej zodpovednými zástupcami oboch Zmluvných strán (ďalej len „Protokol o stavenisku“).

5.8 Pokiaľ sa Zhotoviteľ nedostaví v deň určený Objednávateľom na odovzdanie Staveniska, resp. pokiaľ 
sa Zhotoviteľ zúčastní odovzdávania Staveniska, ale bez relevantného dôvodu odmietne Stavenisko 
prevziať. Objednávateľ je oprávnený podpísať Protokol o stavenisku sám, pričom v tomto protokole 
vyznačí skutočnosť, že Zhotoviteľ sa na odovzdaní Staveniska nezúčastnil alebo ho bez relevantného 
dôvodu odmietol prevziať. Za relevantný dôvod sa považuje dôvod, ktorý objektívne bez zavinenia 
Zhotoviteľa bráni Zhotoviteľovi v realizácii Diela. Objednávateľ Protokol o stavenisku podpíše 
a následne jeden jeho originál doručí Zhotoviteľovi. Stavenisko sa považuje za odovzdané a prevzaté 
dňom podpisu Protokolu o stavenisku Objednávateľom.

5.9 Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne sa považuje za splnený dňom podpísania Preberacieho 
protokolu bez vád a nedorobkov oprávneným zástupcom Zhotoviteľa a vedúcim oddelenia TBD OZ 
PN, resp. poverenou osobou za Objednávateľa. Týmto dňom prechádza zo Zhotoviteľa na 
Objednávateľa nebezpečenstvo škody na Diele.
5.9.1 Zhotoviteľje povinný písomne oznámiť Objednávateľovi, najneskôr 2 pracovné dni vopred, 

pripravenosť na odovzdanie Diela.
5.9.2 O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a prevzatí 

(ďalej len „Preberací protokol“).
5.9.3 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady a nedorobky, Dielo neprevezme 

a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách a nedorobkoch, spôsobe a termíne ich 
odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád
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a nedorobkov. Po dobu odstraňovania vád a nedorobkov zistených pri odovzdávaní Diela je 
Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy.

5.9.4 Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,
c) sú vady a nedostatky v predložených dokladoch, alebo
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka.

5.10 Stavenisko je Zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 5 dní odo dňa protokolárneho prevzatia Diela 
Objednávateľom podľa bodu 5.9 tejto Zmluvy.

5.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a urobiť nápravu v prípade vád a nedorobkov vytknutých 
Objednávateľom počas vykonávania Diela.

5.12 Zhotoviteľ umožní vstup na miesto plnenia povereným zástupcom Objednávateľa.
5.13 Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti súvisiace s plnením podľa tejto Zmluvy na svoje náklady 

a na svoje nebezpečenstvo a zaistiť vo vzťahu k vlastným zamestnancom aj k tretím osobám 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a ochranu pred požiarmi na Stavenisku, dodržiavanie 
protipožiarnych opatrení v zmysle platnej právnej úpravy, dodržiavanie opatrení proti vzniku škôd. 
Zhotoviteľ je pri tom povinný postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi a ostatnými 
všeobecne záväznými predpismi, najmä:
• na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi, (zákon č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov, Nariadením vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „Nariadenie č. 396/2006“) 
a Vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., 
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností v znení neskorších predpisov),

• predpismi upravujúcimi bezpečnosť na cestných úsekoch,
• hygienickými predpismi,
• predpismi o bezpečnosti technických zariadení, predpismi o ochrane životného prostredia a 

ostatnými súvisiacimi právnymi predpismi.
5.13.1 Ak sa zistí, že zamestnanec Zhotoviteľaje na Stavenisku pod vplyvom alkoholických nápojov, 

alebo iných návykových látok, je Zhotoviteľ povinný dotyčného zamestnanca okamžite zo 
Staveniska odvolať. Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní podrobiť sa na žiadosť 
Objednávateľa dychovej skúške na prítomnosť alkoholických nápojov, alebo inej návykovej 
látky. V prípade, že sa zamestnanec Zhotoviteľa odmietne podrobiť takejto skúške, má sa za 
to, že je pod vplyvom alkoholického nápoja alebo inej návykovej látky.

5.13.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje v zmysle § 3 ods. 1 Nariadenia č. 396/2006 poveriť ním určenú osobu 
výkonom funkcie koordinátora projektovej dokumentácie a výkonom funkcie koordinátora 
bezpečnosti za účelom plnenia úloh vyplývajúcich z Nariadenia č. 396/2006.

5.13.3 Zhotoviteľ je povinný informovať Objednávateľa o plnení povinností vyplývajúcich 
z požiadaviek ustanovených právnymi predpismi a ostatnými predpismi na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.

5.13.4 Opakované neplnenie alebo porušovanie povinností Zhotoviteľa na úseku BOZP a PO sa 
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.

5.13.5 Zhotoviteľje povinný uhradiť Objednávateľovi poplatky, pokuty, škody ako aj iné prípadné 
ďalšie vzniknuté náklady, ktoré bol Objednávateľ nútený vynaložiť z dôvodu nedodržania 
podmienok právoplatných rozhodnutí alebo záväzných vyjadrení orgánov štátnej správy, 
verejnej správy či verejnej moci alebo iných na to oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa.

5.14 Zhotoviteľje povinný na vlastné náklady zabezpečiť a realizovať čistiace práce a odvoz odpadu zo 
Staveniska.
5.14.1 Zhotoviteľ zabezpečí likvidáciu odpadu (odpadu, ktorý vznikne pri realizácii stavebných prác) 

v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch (ďalej len „Zákon ©odpadoch“). 
Odovzdanie odpadu vykoná Zhotoviteľ v mene Objednávateľa a originály dokladov 
o likvidácii odpadu odovzdá Objednávateľovi.
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5.14.2 V prípade, ak pri realizácii stavebných prác vznikne nebezpečný odpad podľa § 2 ods. 9 
Zákona o odpadoch, doklad o likvidácii nebezpečného odpadu (sprievodný list a potvrdenie 
o množstve nebezpečného odpadu) odovzdá Zhotoviteľ do 3 dní odo dňa jeho likvidácie 
Objednávateľovi.

5.14.3 Ak Zhotoviteľ nezabezpečí likvidáciu odpadu v súlade so Zákonom o odpadoch, preberá 
v plnom rozsahu zodpovednosť za porušenie povinností a zaväzuje sa uhradiť 
Objednávateľovi finančnú náhradu v plnej výške uloženej pokuty.

Článok VI.
Zodpovednosť za vady, záruka

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa tejto Zmluvy v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi, technickými zadaniami, projektovou dokumentáciou, a že počas záručnej doby bude mať 
požadované vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.

6.2 Záručná doba Diela je 5 rokov. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom, 
t. j. dňom podpísania Preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov podľa bodu 5.9 Zmluvy .

6.3 Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť 
vady Diela.

6.4 Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia uplatnených vád.
6.5 Zhotoviteľje povinný začať s odstraňovaním vady na vlastné náklady bezodkladne najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa jej uplatnenia a odstrániť ju najneskôr do 7 dní od jej uplatnenia, ak sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak.

6.6 O odstránení vady Diela bude vyhotovená zápisnica, podpísaná oprávnenými zástupcami Zmluvných 
strán.

6.7 Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vady alebo neodstráni vadu v lehote podľa bodu 6.5 Zmluvy 
alebo v dohodnutom termíne, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady prostredníctvom 
tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.

Článok VII.
Sankcie

7.1 Pre prípad porušenia povinnosti vykonať Dielo riadne alebo včas je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň 
porušenia tejto zmluvnej povinnosti.

7.2 Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním vád alebo odstrániť vadu v lehote 
podľa bodu 6.5 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
0,05 % z Ceny Diela bez DPH za každý čo i len začatý deň porušenia zmluvnej povinnosti.

7.3 Objednávateľ je oprávnený nie však povinný si svoj nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty uplatniť. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu vznikne 
porušením zabezpečovanej povinnosti zo strany Zhotoviteľa. Objednávateľ má nárok na náhradu škody 
v celom jej rozsahu (a teda aj škody presahujúcej zmluvnú pokutu, ktorá vznikla v dôsledku porušenia 
povinnosti Zhotoviteľom zabezpečenej zmluvnou pokutou).

7.4 Zmluvná pokuta je splatná do piatich dní odo dňa doručenia sankčnej faktúry Zhotoviteľovi.
7.5 Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v 

dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, a to najmä nie však výlučne za škodu, ktorá 
vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo v súlade 
s touto Zmluvou a s odbornou starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za spôsobenú 
škodu vrátane škody spôsobenej osobami, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto Zmluvy.

Článok Vín.
Ukončenie Zmluvy

8.1 Zmluvu možno ukončiť:
8.1.1 písomnou dohodou Zmluvných strán,
8.1.2 písomným odstúpením od Zmluvy ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v prípade porušenia tejto
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Zmluvy podstatným spôsobom, najmä neplnením podľa Zmluvy riadne alebo včas, alebo ak 
Zhotoviteľ nezačne s plnením tejto Zmluvy do 2 dní odo dňa prevzatia Staveniska, alebo 
v prípade prerušenia prác na strane Zhotoviteľa počas vykonávania Diela bez súhlasu 
Objednávateľa, ktoré trvá dlhšie ako 2 dni, alebo ak došlo k porušeniu povinnosti 
Zhotoviteľom vyplývajúcej pre Zhotoviteľa z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa 
tejto Zmluvy.

8.2 Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane. 
Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo Objednávateľa domáhať sa náhrady škody spôsobenej 
porušením povinností Zhotoviteľa.

8.3 V prípade, že k odstúpeniu od Zmluvy dôjde po začatí plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, má 
Zhotoviteľ voči Objednávateľovi nárok na zaplatenie časti ceny Diela zodpovedajúcej vzájomne 
odsúhlasenému rozsahu prác, ktoré Zhotoviteľ riadne podľa tejto Zmluvy vykonal do dňa jej zániku.

Článok IX.
Záverečné ustanovenia

9.1 Vzájomné vzťahy Zmluvných strán touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými v SR.

9.2 Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom v zmysle § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet 
obstarávania: VS Brezolupy - odstránenie havárie združeného funkčného objektu.

9.3 Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. Zmluvné strany 
berú na vedomie, že Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou podľa zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) a z dôvodu jej uzavretia na účely odstránenia následkov mimoriadnej udalosti 
bezprostredne ohrozujúcej život, zdravie, majetok a životné prostredie, je podľa § 47a ods. 3 prvá veta 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov účinná bez zverejnenia.

9.4 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením Zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe 
k informáciám v znení neskorších predpisov.

9.5 Akékoľvek informácie, ktoré pred alebo pri plnení tejto Zmluvy Zhotoviteľ získal od Objednávateľa 
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy, podliehajú 
obchodnému tajomstvu Objednávateľa alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť 
predmetom takejto ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať o všetkých týchto informáciách 
mlčanlivosť a dodržiavať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z príslušných právnych 
predpisov a zaväzuje sa nevyužiť ich vo svoj prospech alebo v prospech tretích strán počas trvania tejto 
Zmluvy ani po skončení jej platnosti.

9.6 Ak niektoré z ustanovem tejto Zmluvy sa stane neplatným alebo neúčinným, netýka sa to ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú 
dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré 
najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

9.7 Zmluvné strany sa zaväzujú prípadné spory z tejto Zmluvy, alebo rozpory vo výklade niektorých jej 
ustanovení riešiť cestou zmieru a vzájomným rokovaním. Spory Zmluvných strán neoprávňujú 
Zhotoviteľa zastaviť práce potrebné k vykonaniu Diela a ostatného zmluvného plnenia.

9.8 Zmluvné strany sa zaväzujú navzájom sa včas informovať o všetkých nedostatkoch a vadách 
technického a právneho charakteru, ktoré by mohli ohroziť plnenie povinností vyplývajúce z tejto 
Zmluvy.

9.9 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť alebo previesť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu 
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade sa konanie Zhotoviteľa 
považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.

9.10 Písomnosti sa doručujú na adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy, ak nie je 
dohodnuté inak. Zásielka sa považuje za doručenú v deň jej osobného odovzdania, v deň jej 
doručenia prostredníctvom poštového podniku alebo iného doručovateľa alebo v deň odopretia 
prevzatia zásielky adresátom. Ak si adresát neprevezme zásielku a táto bude uložená na pošte alebo 
u iného doručovateľa, zásielka sa považuje za doručenú na tretí deň od jej uloženia, a to aj vtedy, ak
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sa adresát o tom nedozvie.
9.11 Zmluvu možno meniť a dopĺňať formou očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami Zmluvných strán. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.
9.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali.
9.13 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ prevezme tri rovnopisy 

a Zhotoviteľ prevezme jeden rovnopis.
9.14 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Cenová ponuka Zhotoviteľa zo dňa 

ako Príloha č. 1.
9.15 Zmluvné strany sa pri plnení tejto Zmluvy zaväzujú striktne dodržiavať platné právne predpisy 

zakazujúce podplácanie verejných činiteľov a súkromných osôb, protiprávne ovplyvňovanie 
verejných činiteľov, pranie špinavých peňazí a zaväzujú sa zaviesť a vykonávať všetky nevyhnutné 
a vhodné postupy a opatrenia vedúce k zabráneniu korupcie.

9.16 Zhotoviteľ vyhlasuje, že podľa jeho vedomostí žiaden z jeho predstaviteľov, zástupcov, 
zamestnancov, alebo iných osôb konajúcich v mene Zhotoviteľa pri poskytovaní plnenia podľa tejto 
Zmluvy pre Objednávateľa alebo v jeho mene na základe tejto Zmluvy neponúka ani nebude priamo 
alebo nepriamo ponúkať, dávať, poskytovať, vyžadovať ani prijímať finančné prostriedky alebo 
akékoľvek iné oceniteľné hodnoty, alebo poskytovať akékoľvek výhody, dary, alebo pohostenia 
osobe, spoločnosti alebo podniku alebo zamestnancovi, politickej strane či hnutiu, kandidátovi na 
politickú nomináciu, osobe, ktorá pôsobí v zákonodarnom, správnom alebo súdnom orgáne 
akéhokoľvek druhu, alebo v medzinárodnej verejnej organizácii za účelom ovplyvňovať konanie 
takejto osoby v jej funkcii, s využitím odmeňovania, alebo navádzania k nekorektnému výkonu 
príslušnej funkcie alebo činnosti akoukoľvek osobou, za účelom získania alebo udržania výhody pri 
plnení tejto Zmluvy.

9.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite oznámiť Objednávateľovi primeranou formou akékoľvek 
podozrenie na porušenie povinností podľa bodu 9.15 - 9.16 tejto Zmluvy alebo akékoľvek 
skutočnosti, v dôsledku ktorých by sa vyhlásenie Zhotoviteľa podľa bodu 9.16 ukázalo ako 
nepravdivé a byť plne súčinný pri dôkladnom vyšetrení podozrenia.

9.18 Akékoľvek preukázané korupčné správanie Zhotoviteľa alebo porušenie povinností podľa bodu 9.15 
- 9.17 tejto Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy.

V Piešťanoch, dňa V , dňa

Ing. Jozefína žfézáková 
riaditeľka

Odštepného závodu Piešťany

Ferenc Forró
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cenová ponuka bude vypracovaná na základe mimoriadnej prehliadky konanej dňa

Ferenc Forró - IWA, 925 62 Váhovce č. 624
IWA

okres Galanta

Slovenský Vodohospodársky podnik, š.p.
Odštepný závod Piešťany 
Nábrežie Ivana Krásku 3/834 
921 01 Piešťany

Váhovce

VEC

Cenová ponuka:

VS Brezolupy - utesnenie dilatačnej škáry ZFO

V prílohe Vám predkladám cenový návrh na VS Brezolupy - utesnenie dilatačnej škáry 
ZFO.

Ferenc Forró



Cenová ponuka

VS Brezolupy - utesnenie dilatačnej škáry ZFO

Predmetom môjho cenového návrhu v zmysle Vami dohovorených požiadaviek je 
vykonanie zverených prác vo Vami vymedzenej lokalite, čo sa týka prác na VS Brezolupy.

Ponuka utesnenia dilatačnej škáry ZFO a služieb sa týka pre uvedené vykonanie a je 
nasledovná:

1. dilatačná škára po obvode ZFO - celková dĺžka utesnenia 4x 3,00 m - 12,00 m 
Celkový rozsah utesňovacích prác: 12,00 m

v r

Špecifikácia prác na požadovanej dĺžke dilatácií 12,00 m:
- práce v ťažko prístupných miestach
- mechanické očistenie povrchu dilatácií pred injektážou,
- úprava dilatačnej škáry - dočasné utesnenie,
-jadrové vrty diamantovými korunkami (do DN 20 mm) do stien - 

železobetónových, šikmé mimo dilatácie: 5 ks.m-1,
- injektovanie polyuretánevou živicou, alebo iným vhodným pružným a 

vodostálym materiálom, ktorý zabezpečí pružné deformácie dilatácie v
rozsahu 6-10 mm (otváranie škár v priebehu roka), jednoduchým obturátorom: 
0,6-2,0 MPa,

- mechanické dočistenie dilatácií po injektáži,
- presun hmôt.

Uvedený obsah vymedzených prác sa zaväzujem vykonať v zmysle Vašich 
požiadaviek, ako aj v zmysle dodržiavania všetkých právnych predpisov SR, týkajúcich sa 
vymedzených prác a služieb.



Predpokladaný podrobný finančný rozpočet k realizácii diela podľa druhu činnosti je 
nasledovný:
Podrobný cenový návrh na 1,00 metrov:

• práce v ťažko prístupných miestach - 273,45,- Eur
• mechanické očistenie povrchu dilatácií pred injektážou 18,35,-Eur
• úprava dilatačnej škáry - dočasné utesnenie 38,50,- Eur
• jadrové vrty diamantovými korunkami (do DN 20 mm) do 95,41,- Eur 

stien - železobetónových, šikmé mimo dilatácie: 5 ks.m-1
• injektovanie polyuretánovou živicou, alebo iným vhodným 483,05,- Eur

pružným a vodostálym materiálom, ktorý zabezpečí pružné 
deformácie dilatácie v rozsahu 6-8 mm (otváranie škár v 
priebehu roka), jednoduchým obturátorom: 0,6-2,0 MPa,

• mechanické dočistenie dilatácií po injektáži 18,35,-Eur

• potápačské práce (kontrola dilatácií a podloženia ZFO) 490,- Eur
• presun hmôt 2780,- Eur

Podrobný cenový návrh na 12,00 metrov:

práce v ťažko prístupných miestach 
mechanické očistenie povrchu dilatácií pred injektážou 
úprava dilatačnej škáry - dočasné utesnenie 
jadrové vrty diamantovými korunkami (do DN 20 mm) do 
stien - železobetónových, šikmé mimo dilatácie: 5 ks.m-1 
injektovanie polyuretánovou živicou, alebo iným vhodným 
pružným a vodostálym materiálom, ktorý zabezpečí pružné 
deformácie dilatácie v rozsahu 6-8 mm (otváranie škár v 
priebehu roka), jednoduchým obturátorom: 0,6-2,0 MPa, 
mechanické dočistenie dilatácií po injektáži

3281,40,-Eur 
220,20,- Eur 

462,- Eur 
1144,92,- Eur

5796,60,- Eur

220,20,- Eur

• potápačské práce (kontrola dilatácií a podloženia ZFO) 490,- Eur
• presun hmôt 2780,- Eur

Celková cena: 14395,32,- Eur bez DPH 
2879,06,- Eur DPH 

17274,38,-Eur s DPH



*>

Cenový návrh zahŕňa: 

dopravu
práce v ťažko prístupných miestach
mechanické očistenie povrchu dilatácií pred injektážou,
úprava dilatačnej škáry - dočasné utesnenie,
jadrové vrty diamantovými korunkami (do DN 20 mm) do stien -
železobetonových, šikmé mimo dilatácie: 5 ks.m-1,
injektovanie polyuretánovou živicou, alebo iným vhodný pružným a
vodostálym materiálom, ktorý zabezpečí pružné deformácie dilatácie v
rozsahu 6-10 mm (otváranie škár v priebehu roka), jednoduchým
obturátorom: 0,6-2,0 MPa,
mechanické dočistenie dilatácií po injektáži,
potápačské práce (kontrola dilatácií a podloženia ZFO)
presun hmôt

Ferenc Forró

IČO: 35 198 613 Bankové spojenie:
IČ DPH: SK 1030971502 
Mobil: 
e-mail:

č.ú.:




