
MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o. 

Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica 
__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Všetkým  záujemcom 

 

 

 

Považská Bystrica 

17.03.2017 

 

 

 

Vec:  Oznámenie o oprave návrhu zmluvy o dielo 

 

Verejný obstarávateľ MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY, s.r.o., Športová hala, sídlisko SNP 

2549, 017 01 Považská Bystrica oznamuje opravu časti návrhu zmluvy o dielo v podlimitnej zákazke 

vyhlásenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 42/2017 z 28.02.2017, značka 2458 – WYP pre 

predmet zákazky ,,Rekonštrukcia ľadovej plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica“.  

V návrhu zmluvy o dielo sa Článok V. Spôsob fakturácie a platobné podmienky vypúšťajú body: 

  

5.1 Objednávateľ sa  zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celkovú cenu diela v trinástich platbách. Prvá platba 

z celkovej ceny diela bude vo výške 50 000 EUR a stane sa splatnou po vydaní právoplatného kolaudačného 

rozhodnutia do 30 kalendárnych dní. Celková cena diela ponížená o prvú platbu bude uhradená v dvanástich 

štvrťročných platbách. Výška každej štvrťročnej platby predstavuje 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej 

o 50 000 EUR. Prvá štvrťročná platba sa stane splatnou dňa 31.03.2018. Každá ďalšia štvrťročná platba sa 

stane splatnou k poslednému dňu v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po uplynutí troch kalendárnych 

mesiacov odo dňa splatnosti predchádzajúcej štvrťročnej platby pričom posledná štvrťročná platba sa stane 

splatnou dňa 31.12.2020. 

 

5.2 Celkovú cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňových dokladov – čiastkových faktúr, 

ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi. Zhotoviteľ doručí čiastkové faktúry objednávateľovi 30 

kalendárnych dní pred lehotu splatnosti uvedenej v bode 5.1 tejto Zmluvy. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň 

doručenia považuje deň prevzatia objednávateľom. Pre účely tejto Zmluvy sa za deň úhrady považuje deň 

odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa.  

 

5.3 Čiastkové faktúry zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa, inak sa faktúry 

nepovažujú za doručené. Čiastkové faktúry – daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 

ods. 1 zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

5.4 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu čiastkových 

faktúr. V prípade, že čiastkové faktúry nebudú obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi 

a náležitosti deklarované v tejto Zmluve, objednávateľ vráti faktúry zhotoviteľovi na ich doplnenie.  

 

a nahrádzajú sa nasledovným znením: 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celkovú cenu diela formou splátok:  

1. splátka s dátumom  splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia vo výške 50 000,00  EUR, 

2. splátka s dátumom splatnosti 31.03.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

3. splátka s dátumom splatnosti 30.06.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 



4. splátka s dátumom splatnosti 30.09.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

5. splátka s dátumom splatnosti 31.12.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

6. splátka s dátumom splatnosti 31.03.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

7. splátka s dátumom splatnosti 30.06.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

8. splátka s dátumom splatnosti 30.09.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

9. splátka s dátumom splatnosti 31.12.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

10. splátka s dátumom splatnosti 31.03.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

11. splátka s dátumom splatnosti 30.06.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

12. splátka s dátumom splatnosti 30.09.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

13. splátka s dátumom splatnosti 31.12.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku. 

 

5.2 Celkovú cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú 

zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Pre účely 

tejto Zmluvy sa za deň doručenia považuje deň prevzatia objednávateľom. Pre účely tejto Zmluvy sa za 

deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

 
5.3 Faktúru zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa, inak sa faktúra 

nepovažuje za doručenú. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR 

č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

5.4 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti 

deklarované v tejto Zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. 

 

 

 

 

 
Verejný obstarávateľ žiada všetkých záujemcov, aby pri spracovaní svojej ponuky zohľadnili vyššie 

uvedenú opravu. 

  

S pozdravom 

 

Príloha 

Opravený návrh zmluvy o dielo 

 

 

 

 

 

         Ing. Ľubomír Kubovič  

               štatutárny orgán 

 

 

 

 

 

 

 



Opravený návrh zmluvy o dielo 

ZMLUVA O DIELO 

(ďalej len ,,Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

a § 3 ods. 3 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“) medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. I. 

tejto zmluvy.  

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

1.1.  Objednávateľ 

Obchodné meno:  MESTSKÉ ŠPORTOVÉ KLUBY POVAŽSKÁ BYSTRICA, s.r.o.  

Sídlo:    Športová hala, sídlisko SNP 2549, 017 01 Považská Bystrica            

      

Štatutárny zástupca:    

Bankové spojenie:    

IBAN:      

IČO:                  

DIČ:                   

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných: 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických: 

(ďalej len "objednávateľ") 

 

1.2. Zhotoviteľ 

Obchodné meno:    (doplní uchádzač)   

Sídlo:      (doplní uchádzač)  

   

Štatutárny zástupca:    (doplní uchádzač)    

Bankové spojenie:   (doplní uchádzač)    

IBAN:      (doplní uchádzač)    

IČO:       (doplní uchádzač)    

DIČ:      (doplní uchádzač)    

IČ DPH:      (doplní uchádzač)    

Reg. č. z Obchodného registra    (doplní uchádzač)  

Osoby zodpovedné za plnenie zmluvy:  

Osoba oprávnená konať vo veciach zmluvných  (doplní uchádzač) 

Osoba oprávnená konať vo veciach technických  (doplní uchádzač)     

(ďalej len "zhotoviteľ") 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať a dodať pre objednávateľa dielo, pričom sa jedná 

o uskutočnenie stavebných prác a dodávok súvisiacich s realizáciou stavby „Rekonštrukcia ľadovej 

plochy a rozvodov kanála NH3 ZŠ Považská Bystrica“ (ďalej len „dielo“). 



2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa položkovitého rozpočtu diela predloženého 

zhotoviteľom v procese verejného obstarávania, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy, projektovej 

dokumentácie, právoplatného stavebného povolenia a podmienok dohodnutých v tejto zmluve a zhotovené 

dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite a v zmluvnej cene. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje, že zhotovené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie zmluvnú cenu. 

2.5. Miesto uskutočnenia diela: Zimný štadión, Športovcov 340, 017 01 Považská Bystrica. 

 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

5.5.1 začať s plnením predmetu zmluvy do 3 kalendárnych dní odo dňa prevzatia staveniska od 

objednávateľa na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí staveniska, 

5.5.2 dodať dielo do 90 kalendárnych dní od zadania zákazky (nadobudnutia účinnosti zmluvy). 

5.6 Ak zhotoviteľ uskutoční dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj 

v skoršom termíne, bez nároku zhotoviteľa na finančné zvýhodnenie. 

5.7 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní  po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju 

povinnosť, súvisiacu s realizáciou diela, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa, 

v takomto prípade sa lehota predlžuje o dobu prerušenia. Takéto skutočnosti musia byť zapísané 

v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.8 Zhotoviteľ je povinný do 3 kalendárnych dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá má vplyv na zhotovenie diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom 

denníku. 

 

Článok IV. 

Cena diela 

6.1 Celková cena za zhotovenie diela je stanovená podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. 

o cenách. 

 

6.2 Cena za zhotovenie celého diela je konečná a nemenná: 

6.2.1 Cena v EUR bez DPH   XXXXX   

6.2.2 DPH ..... % v EUR   XX 

6.2.3 Celková cena spolu v EUR s DPH XXXXX 

6.2.4 Slovom:     XXXXX 

 

6.3 Celková cena diela bola stanovená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy a bola 

stanovená zhotoviteľom na základe podrobného oboznámenia sa s dielom a jeho zhotovením. Celková cena 

zahŕňa všetky práce, služby, tovary k zrealizovaniu celého diela a odovzdaniu do užívania objednávateľovi. 

 

Článok V. 

Spôsob fakturácie a platobné podmienky 
 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi celkovú cenu diela formou splátok:  

1. splátka s dátumom  splatnosti do 30 kalendárnych dní odo dňa nadobudnutia právoplatného 

kolaudačného rozhodnutia vo výške 50 000,00  EUR, 

2. splátka s dátumom splatnosti 31.03.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 



3. splátka s dátumom splatnosti 30.06.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

4. splátka s dátumom splatnosti 30.09.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

5. splátka s dátumom splatnosti 31.12.2018 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

6. splátka s dátumom splatnosti 31.03.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

7. splátka s dátumom splatnosti 30.06.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku,  

8. splátka s dátumom splatnosti 30.09.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

9. splátka s dátumom splatnosti 31.12.2019 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. splátku, 

10. splátka s dátumom splatnosti 31.03.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. 

splátku, 

11. splátka s dátumom splatnosti 30.06.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. 

splátku, 

12. splátka s dátumom splatnosti 30.09.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. 

splátku, 

13. splátka s dátumom splatnosti 31.12.2020 vo výške 8,33 % z celkovej ceny diela poníženej o 1. 

splátku. 

 

5.6 Celkovú cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe daňového dokladu - faktúry, ktorú 

zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom. Pre účely 

tejto Zmluvy sa za deň doručenia považuje deň prevzatia objednávateľom. Pre účely tejto Zmluvy sa za 

deň úhrady považuje deň odoslania príslušnej finančnej sumy z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 
 

 
5.7 Faktúru zhotoviteľ doručí v dvoch vyhotoveniach na adresu objednávateľa, inak sa faktúra 

nepovažuje za doručenú. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona NR SR č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

 

5.8 Objednávateľ vykoná pred prevodom finančných prostriedkov vecnú a formálnu kontrolu faktúry. 

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované právnymi predpismi a náležitosti 

deklarované v tejto Zmluve, objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi na prepracovanie. 

 

Článok VI. 

Využitie subdodávateľov 

7.1 Zoznam subdodávateľov, ktorý predložil Zhotoviteľ do času uzavretia tejto Zmluvy spolu s uvedením 

údajov o všetkých známych subdodávateľoch v zmysle § 41 zákona o verejnom obstarávaní, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia tvorí 

Prílohu č. 3 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi, a to do piatich pracovných dní odo dňa, kedy sa Zhotoviteľ dozvedel o tejto 

zmene.  

7.2 K zmene subdodávateľa môže dôjsť len po odsúhlasení Objednávateľom na základe aktualizovania Prílohy 

č. 3 dodatkom k tejto Zmluve. Poskytovateľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred dňom, ktorý 

predchádza dňu, v ktorom nastane zmena subdodávateľa, písomne oznámiť Objednávateľovi zámer zmeny 

subdodávateľa s uvedením identifikačných údajov pôvodného aj nového subdodávateľa, údaje o osobe 

oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia 

(aktualizovaný zoznam subdodávateľov). Zmena subdodávateľa podlieha písomnému schváleniu 

objednávateľom. 

7.3 Každý subdodávateľ musí spĺňať podmienky stanovené zákonom o verejnom obstarávaní, a to o registri 

partnerov verejného sektora, ak sa má podieľať na dodaní a splnení predmetu zmluvy. Splnenie podmienok 

stanovených zákonom o verejnom obstarávaní sa vzťahuje na subdodávateľa po celú dobu trvania Zmluvy. 

Článok VII. 

Možnosť odmietnuť predmet zmluvy 

8.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť prevziať dielo z dôvodu nedodržania kvalitatívnych 



podmienok pri realizácií diela.  

8.2 Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého charakteru, že užívanie 

diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude používaním ohrozené alebo podstatne 

zhoršené. 

8.3 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, kvantite 

a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 

 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruka 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení.  

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce vykoná podľa podmienok tejto Zmluvy a že počas záručnej doby bude 

mať dielo všetky vlastnosti uvedené v tejto zmluve. 

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Vady 

vykonaných prác zrejmé už pri preberaní musí objednávateľ písomne vytknúť. Za vady, ktoré sa prejavili po 

odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.  

9.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od objednávateľa 

a zhotoviteľ ani po vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu 

upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.  

9.5 Záručná doba za vykonané práce je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia prác.  

9.6 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na predmete zmluvy vyskytne vada počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a zhotoviteľ je povinný vadu na 

diele bezodplatne odstrániť.  

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady predmetu zmluvy bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 

dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 

najkratšom technicky možnom čase. V prípade, ak zhotoviteľ vady neodstráni bez zbytočného odkladu, má 

objednávateľ právo vady odstrániť na náklady zhotoviteľa. 

9.8 Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. 

Článok IX. 

Podmienky uskutočnenia prác 

10.1 Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť dielo včas a riadne. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť vo vlastnom mene 

a na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má 

oprávnenie na zhotovenie tohto diela. Zhotoviteľ je povinný na vyzvanie kedykoľvek informovať 

objednávateľa o priebehu vykonávaných prác. 

10.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že práce pri plnení predmetu tejto zmluvy uskutoční v rozsahu a za podmienok 

dojednaných v tejto zmluve. Pri plnení predmetu tejto Zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou, 

bude dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení 

neskorších zmien a doplnkov, technické normy a podmienky tejto Zmluvy, bude sa riadiť východiskovými 

podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.  

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne opatrenia 

a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku zhotoviteľa a objednávateľa. Zhotoviteľ 

zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ v plnej miere 

zodpovedá za uplatnené sankcie orgánov a organizácií súvisiace s realizáciou diela.  

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste uskutočnenia prác. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 



náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela najmenej 10 kalendárnych dní vopred. 

O odovzdaní a prevzatí diela sa spíše Protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý bude podpísaný 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Jeho kópiu, vrátane príloh (súpis zrealizovaných prác), 

dostanú všetky strany zúčastnené na preberacom konaní. 

10.6 Odstránené mantinely ostávajú majetkom objednávateľa. 

10.7 Ak Zhotoviteľ v ponuke preukázal technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť technickými 

a odbornými kapacitami inej osoby a počas trvania Zmluvy dôjde k plneniu, ktorého sa toto preukázanie 

týka, Zhotoviteľ je oprávnený toto plnenie poskytnúť len prostredníctvom tej osoby, písomnou zmluvou, 

s ktorou túto technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť preukázal. 

 

Článok X. 

Zmluvná pokuta a sankcie 

11.1 Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nezrealizuje dielo v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny za každý deň omeškania.  

11.2 V prípade, že sa zhotoviteľ omešká so začatím prác má objednávateľ právo uplatniť si u zhotoviteľa nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania so začatím prác, pokiaľ 

zhotoviteľ nezačne realizovať dielo.  

11.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád podľa tejto Zmluvy zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 

z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 

11.4 Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté právo na náhradu škody.  

11.5 Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody a uplatnené sankcie orgánov a organizácií, ktoré počas realizácie 

predmetu tejto zmluvy spôsobí. 

Článok XI.  

Spolupráca zhotoviteľa s objednávateľom 

12.1 Za spolupôsobenie objednávateľa sa označuje odovzdanie a prevzatie diela a zaplatenie ceny za dielo.  

12.2 Zhotoviteľ je povinný viesť na stavebné práce realizované podľa tejto zmluvy stavebný denník, do ktorého 

sa musia denne zaznamenávať všetky prebiehajúce a realizované práce, ako aj všetky skutočnosti o priebehu 

realizovaných prác ako aj uvedením mien stavebného dozoru a stavbyvedúceho.  

Článok . XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

13.1 Objednávateľ môže od zmluvy odstúpiť, najmä ak:  

13.1.1 zhotoviteľ poruší svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy takým spôsobom, ktorý neumožňuje 

vecnú a časovú realizáciu prác,  

13.1.2 zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy opakovane alebo úmyselne,  

13.1.3 zhotoviteľ je v omeškaní so začatím plnenia tejto zmluvy viac ako 14 dní odo dňa odovzdania 

staveniska.  

13.2 Odstúpenie je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení. 

Článok XIII. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

14.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, nakoľko ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy uvedené v ustanovení § 261 



ods. 2 Obchodného zákonníka.  

14.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných a očíslovaných dodatkov, odsúhlasených 

a riadne podpísaných oboma zmluvnými stranami za podmienok ustanovených v § 18 zákona č. 343/2015 

Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.  

14.3 Zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ štyri a zhotoviteľ 

jedno vyhotovenie.  

14.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve. 

14.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledovným po 

zverejnení na webovom sídle objednávateľa. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo 

k zverejneniu tejto zmluvy v lehote do 3 mesiacov od jej uzavretia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo zo 

zákona.  

14.6 14.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je 

- Príloha č.1 Položkovitý rozpočet  

- Príloha č. 2 Projektová dokumentácia 

- Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov (zoznam bude prílohou tejto zmluvy výhradne v prípade jeho 

predloženia zhotoviteľom) 

 

V ............................., dňa ...............................  V................................. , dňa .............. 

 

......................................................................                               (doplní uchádzač, pečiatka a podpis) 

Za objednávateľa  Za zhotoviteľa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


