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Zmluva o dielo č. ........................ 

 
podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a v 
súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
 

(ďalej iba „Zmluva“) 
 
Uzatvorená medzi týmito zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:    Mesto Dudince 
Adresa:    Okružná 212/3, 962 71 Dudince 
Štatutárny zástupca:   PaedDr. Dušan Strieborný, primátor mesta 
IČO:     00319902 
DIČ:     202 115 24 74 
Bankové spojenie:   VUB a.s., pobočka Zvolen 
IBAN:     SK72 0200 0000 0000 2012 7412 
E-mail:     podatelnal@dudince-mesto.sk 
Osoba oprávnená rokovať: 

- vo veciach zmluvných:  Ing. Danica Rajčanová, +421 45 5243 109  
- e-mail: danica.rajcanova@dudince-mesto.sk 
- vo veciach technických:  Ing. Ľubomír Habán +421 45 5243 100  
- e-mail: haban@mspdudince.sk 

(ďalej len „objednávateľ“ na strane jednej) 
 
Zhotoviteľ:   ÁTRIUM ARCH, s.r.o.  

  Sídlo:    J. Jesenského 31, 934 01 Levice    
 Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
 Štatutárny orgán:  Ing. arch. Roderik Baltazár - konateľ 
 Osoba oprávnená jednať 
 v zmluvných veciach:  Ing. arch. Roderik Baltazár   
 Osoby oprávnené jednať  
 v realizačných veciach:  Ing. arch. Roderik Baltazár 
 IČO:    45 318 514 
 DIČ:    2022935717 
 IČ DPH :   SK 2022935717 
 Bankové spojenie:  Československá obchodná banka, a.s.  
 Číslo účtu:   SK63 7500 0000 0040 0962 8548 
 Telefón:   0905 299 439 
 E mail:    roderik.baltazar@gmail.com 
 (ďalej iba „zhotoviteľ“ na strane druhej) 

 
 

ÚVODNÉ USTANOVENIA 
1. Táto zmluva sa uzatvára postupom realizovaným v súlade s § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, na zrealizovanie 
zákazky  „Projektová dokumentácia“ k projektu „PRESTAVBA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA na ZPS“ 
– Dudince. Objednávateľ na základe uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal 
zhotoviteľom predloženú ponuku (ďalej len „ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvýhodnejšiu. Cenová 
ponuka tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 
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I. 

PREDMET ZMLUVY 
1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo v súlade s touto zmluvou.  
3. Dielom sa rozumie vypracovanie  a dodanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné 

konanie a   stavebné povolenie a vypracovanie realizačného projektu so všetkými náležitosťami 
v zmysle §3 a §9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
stavebného zákona pre dielo „PPRESTAVBA UBYTOVACIEHO ZARIADENIA na ZPS“ – Dudince, 
vrátane zamerania skutkového stavu objektu v rozsahu uvedenom v Prílohe č. 1 Opis predmetu 
zákazky Výzvy na predkladanie cenovej ponuky.  

4. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa zaväzuje počas realizácie stavebných prác vykonávať aj 
odborný autorský dohľad projektanta  a s tým spojené práva a povinnosti v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov a to počas kontrolných dní alebo na základe výzvy objednávateľa 
mimo kontrolných dní.  

5. Projektová dokumentácia bude obsahovať všetky dokumenty v šiestich vyhotoveniach v tlačenej 
podobe  a súčasne v elektronickej podobe vo formáte PDF alebo DWG a celkové náklady stavby  - 
rozpočet v programe Excel a 3 x na nosiči CD. 

6. Výkaz výmer je potrebné spracovať bez použitia konkrétnych značiek, opisnou formou funkčnej  
a technickej špecifikácie materiálov a tovarov, aby nedošlo k zvýhodňovaniu výrobcu, resp. 
dodávateľa.  

7. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať spôsobom dohodnutým v Zmluve 
a zaplatiť zaň Cenu dohodnutú v článku IV. Zmluvy.  
 

II. 
MIESTO, ČAS A SPÔSOB PLNENIA, 

ODOVZDÁVACIE A PREBERACIE KONANIE 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podľa článku II. ods. 1 
Zmluvy odovzdá objednávateľovi v sídle objednávateľa najneskôr: 

- do 120 kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy o dielo – projektovú  
dokumentáciu pre územné konanie a   stavebné povolenie, vypracovanie realizačného 
projektu, vrátane zamerania skutkového stavu pre dielo „PPRESTAVBA UBYTOVACIEHO 
ZARIADENIA na ZPS“ – Dudince 

2. Zhotovením ( Vykonaním ) Diela sa na účely Zmluvy rozumie včasné, bezchybné, vecne správne 
a úplné dokončenie Diela ( každej jeho jednotlivej časti členenej v zmysle čl. I ods. 3 Zmluvy) podľa 
podmienok dohodnutých v Zmluve a jeho odovzdanie a protokolárne prevzatie objednávateľom.  

3. Zhotoviteľ je povinný predložiť výstupy Diela (dokumentáciu a zmluvnú činnosť) na  záverečné 
kontroly a schválenie objednávateľovi najneskôr do 5 kalendárnych dní  pred  časom odovzdania 
Diela dohodnutým v článku II. ods. 1 Zmluvy. Po vykonaní kontroly Diela pripraví zhotoviteľ 
Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela.  

4. Pokiaľ bude dokumentácia vykazovať drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebránia jej riadnemu 
užívaniu, objednávateľ má právo rozhodnúť, či Dielo ( príslušnú časť Diela ) prevezme s drobnými 
chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole určí lehotu na 
odstránenie drobných chýb alebo nedorobkov. O tom, či má dokumentácia chyby alebo 
nedorobky a aký majú vplyv na dokumentáciu a jej užívanie, rozhoduje objednávateľ.  

5. Riadnym odovzdaním Diela tzn. okamihom podpisu oprávnenej osoby konajúcej za objednávateľa 
na protokole o odovzdaní a prevzatí Diela, prechádza na objednávateľa jednak vlastnícke právo 
k Dielu a jednak nebezpečenstvo vzniku škody na Diele. Za poškodenie, stratu alebo zničenie Diela 
alebo jeho časti zodpovedá zhotoviteľ až do času riadneho odovzdania Diela objednávateľovi.  

6. Momentom prevzatia Diela Objednávateľom zhotoviteľ bezodplatne prevádza na Objednávateľa 
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všetky práva viažuce sa k Dielu resp. poskytuje Objednávateľovi trvalú, výhradnú a neobmedzenú, 
bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa prevoditeľnú licenciu (súhlas) na používanie Diela tak, že 
Objednávateľ je výlučne a neobmedzene oprávnený Dielo nerušene a neobmedzene aplikovať, 
užívať, požívať, šíriť, rozmnožovať, prepracovať, spracovať, adaptovať, ďalej vyvíjať, nakladať 
alebo disponovať s ním bez osobitného súhlasu Zhotoviteľa na účel vyplývajúci zo Zmluvy, 
prípadne v rovnakom rozsahu práva previesť či poskytnúť čiastočne alebo v celosti tretej strane 
a to aj vtedy, ak táto Zmluva zanikne alebo sa zruší pred úplným vykonaním Diela zhotoviteľom.  

7. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad porušenia čo i len jednej z týchto povinností zhotoviteľa: 
o vykonať Dielo ( každú príslušnú časť Diela ) riadne ( bez vád a nedorobkov ) alebo  
o riadne a včas odstrániť vady a nedorobky na Diele ( na príslušnej časti Diela ), ktoré sú 

uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí Diela ( príslušnej časti Diela ) a to za 
omeškanie s odstránením každej jednotlivej vady alebo nedorobku zvlášť, alebo  

o včas odstrániť vady uplatnené objednávateľom v záručnej dobe a  to za omeškanie 
s odstránením každej reklamovanej vady zvlášť   

je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny Diela bez DPH 
uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy za každý začatý deň omeškania a za každé jednotlivé 
porušenie povinnosti zvlášť, splatnú v lehote do 3 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s faktúrou, na účet objednávateľa.  

8. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na 
odstúpenie od zmluvy, zákonný úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa splnenia povinnosti, ktorú povinnosť 
zmluvná pokuta zabezpečuje.  

 
III. 

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 
1. Cena za vykonanie a odovzdanie Diela je dohodnutá na základe Špecifikácie ceny z ponuky 

zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní, ktorá tvorí Prílohu č. 1 k Zmluve ( ďalej iba „cena Diela“ ). 
Cena Diela sa považuje za cenu maximálnu a platnú počas celej doby trvania Zmluvy. 
                                 
Cena Diela predstavuje celkom sumu: 

 
  Cena bez DPH        66.600 Eur 

  DPH 20 %                                                                        13.320 Eur  

  Cena s DPH      79.920 Eur 

   

  (slovom: sedemdesiatdeväťtisícdeväťstodvadsať Eur, 00/100 ) s DPH. 

 
   

Zhotoviteľovi bude uhradená cena iba v rozsahu za skutočne vykonané práce a odovzdané Dielo 
(skutočne vyhotovenú dokumentáciu, zmluvnú činnosť ) za jednotkovú cenu v zmysle Prílohy č. 1 
k Zmluve. 

2. Preddavky sa neposkytujú vôbec.  
3. K zmene dohodnutej ceny môže dôjsť iba výnimočne, z dôvodov hodných osobitného zreteľa 

a nepredvídateľných v čase uzavretia Zmluvy, výlučne so súhlasom objednávateľa, formou 
písomného dodatku k Zmluve a len za podmienky, že uzatvorenie takéhoto dodatku nebude 
v rozpore so  zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  

4. Splatnosť jednotlivých faktúr je 30 dní od dňa doporučeného doručenia faktúry do podateľne 
objednávateľa. 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a jej nevyhnutnou prílohou je objednávateľom 
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podpísaný Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky 
náležitosti v zmysle zákona  č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť Protokol o odovzdaní a prevzatí príslušnej časti 
Diela, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na doplnenie v lehote do 10 /desať/ 
pracovných dní. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 30-dňová lehota splatnosti 
začína plynúť od  doručenia novej faktúry. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať overiteľným 
spôsobom a v súlade s cenou z ponuky zhotoviteľa z verejného obstarávania. 

6. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania úhrady na účet zhotoviteľa.  
7. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa odovzdať Dielo ( aj len 

jeho časť ) včas má objednávateľ právo na zmluvnú pokutu dohodnutú vo výške 0,5% z ceny Diela 
bez DPH uvedenej v ods. 1 tohto článku Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania, v lehote do 10 
pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu 
s faktúrou, na účet objednávateľa.  

8. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom 
na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela. 

9. Uplatnením alebo zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo objednávateľa na odstúpenie 
od zmluvy, úrok z omeškania a na náhradu vzniknutej škody. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
zhotoviteľom nezbavuje zhotoviteľa povinnosti odovzdať Dielo alebo jeho časť. 

 
IV. 

PODKLADY, ÚDAJE A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi na jeho 

písomnú žiadosť v nevyhnutnom rozsahu potrebné spolupôsobenie, spočívajúce v odovzdaní 
najmä podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenia 
tejto zmluvy.  

2. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s odbornou starostlivosťou, spolupracovať 
s objednávateľom, s dotknutými orgánmi štátnej správy a orgánmi samosprávy, s ostatnými 
dotknutými subjektmi, ktoré ustanoví príslušný stavebný úrad alebo právne predpisy a ich 
požiadavky resp. pripomienky zapracovať do Diela. 

 
V. 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 
1. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri zhotovovaní Diela a jeho jednotlivých častí s odbornou 

starostlivosťou, za striktného dodržiavania všetkých pre realizáciu Diela do úvahy prichádzajúcich 
všeobecne záväzných právnych predpisov SR a EÚ, iných podzákonných predpisov, normatívnych 
správnych aktov, individuálnych správnych aktov, technických noriem záväzných v SR, podmienok 
dohodnutých v Zmluve a Prílohe č. 1 k Zmluve, požiadaviek a pokynov objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo alebo ktorákoľvek jeho časť v čase jeho riadneho 
odovzdania a prevzatia objednávateľom a za vady, ktoré sa vyskytnú v záručnej dobe.   

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednávateľom 
(dňom podpisu oprávneného zástupcu objednávateľa na protokole o odovzdaní a prevzatí časti 
Diela) a neuplynie skôr ako deň nasledujúci po dni, v ktorom nadobudne právoplatnosť 
kolaudačné rozhodnutie Stavby, na ktorú bolo Dielo vypracované.  

4. Záruka v rámci plynutia záručnej doby sa vzťahuje na všetky vlastnosti Diela, najmä na jeho vecnú 
a obsahovú úplnosť a správnosť, zákonnosť priebehu a procesu jeho zhotovovania, technickú 
a  odbornú bezchybnosť.  

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na dokumentácii (Diele) spôsobenú vlastným konaním počas 
svojich pracovných postupov, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu Diela 
a  za škody s tým súvisiace. Pokiaľ zhotoviteľ použije na vykonanie Diela alebo jeho časti tretie 
osoby, v plnej miere zodpovedá za ich činnosť, akoby túto vykonával sám.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, že výkaz 
výmer predstavuje skutočný rozsah požadovaných prác objednávateľom a je v plnom rozsahu 
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v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou 
a inými časťami projektovej dokumentácie.  

7. Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo alebo jeho časť, ktoré nie je vykonané riadne 
a odovzdané včas podľa podmienok určených v Zmluve. V takom prípade objednávateľ nie je 
v omeškaní s povinnosťou prevziať Dielo.   

8. Ak počas plynutia záručnej doby - ( najmä v stavebnom alebo kolaudačnom konaní ) na základe 
požiadavky, podnetu stavebného úradu alebo akéhokoľvek iného orgánu verejnej správy, štátnej 
správy alebo verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo vada Diela alebo jeho 
časti, najmä, nie však výlučne nekvalita, neúplnosť alebo vecná nesprávnosť Diela, nesúlad 
s akoukoľvek normou alebo predpisom, prípadne budú zistené iné vady Diela ako napr.: 
nezrovnalosti v stavebnej časti, nesúlad s výkazom výmer, chýbajúce časti projektovej 
dokumentácie, chýbajúce alebo neúplné časti inej dokumentácie, ktoré sú potrebné pre realizáciu 
Stavby a úspešné skolaudovanie Stavby, na základe zistení ktorých bude potrebné Dielo alebo jeho 
časť doplniť alebo prepracovať, zmluvné strany sa dohodli, že ide o vadu Diela s tým, že zhotoviteľ 
je povinný Dielo alebo jeho časť bezodplatne doplniť alebo prepracovať v lehote najneskôr do 10 
kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na doplnenie alebo prepracovanie Diela 
alebo jeho časti.  

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ nedoplní alebo neprepracuje Dielo alebo jeho časť ( 
neodstráni vady a nedorobky ) vôbec, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi jednorazovú zmluvnú 
pokutu vo výške 10 % z ceny Diela bez DPH uvedenej v ods. 1 článku IV. Zmluvy, splatnú v lehote 
do 10 pracovných dní odo dňa doručenia výzvy objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty 
spolu s faktúrou.  

10. Zmluvné strany prehlasujú, že považujú dohodnutú výšku zmluvnej pokuty za primeranú vzhľadom 
na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpečovanej povinnosti zhotoviteľa a cenu Diela.  

11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a: 
a/ ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti a úsilia nemohol zistiť ich 

nevhodnosť alebo 
b/ ak na ich nevhodnosť preukázateľne písomne upozornil objednávateľa a objednávateľ na ich 

použití napriek tomu trval. 
12. Ostatné nároky zo zodpovednosti zhotoviteľa za akosť, množstvo a kvalitu Diela sa uplatnia 

v zmysle platných ustanovení o náhrade škody podľa Obchodného zákonníka, ak nie je dohodnuté 
inak.  

13. Uplatnením nárokov z vád Diela nie sú dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody alebo na 
odstúpenie od Zmluvy. 

 
VI. 

OSTATNÉ ZMLUVNÉ DOJEDNANIA 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 

zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa. K tejto zmene dôjde len na základe predchádzajúceho písomného 
dodatku k zmluve, pokiaľ jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zákonom č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy budú medzi zmluvnými 
stranami doručené v písomnej forme osobne, mailom alebo listami doručenými doporučenou 
zásielkou na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže 
požadovať písomné potvrdenie príjemcu. 
 

VII. 
 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
1. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na náhradu 
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spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené, resp. zákonné sankcie, práv 
a povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov 
o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, 
a iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku 
zmluvy odstúpením.  

2. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy z dôvodov a spôsobom uvedeným 
v zákone.  

3. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotoviteľa sa považuje najmä:  
a) ak zhotoviteľ neodovzdá  objednávateľovi Dielo včas a omeškanie zhotoviteľa trvá viac ako 10 
dní,  
b) ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu,  
c) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná,  
d) zhotoviteľ zhotovuje dokumentáciu v rozpore s podkladmi, ktoré podľa Zmluvy poskytol 
objednávateľ alebo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa 
nedôjde k náprave. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ako pri podstatnom porušení zmluvy 
aj v prípade, ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví svoje platby svojim 
subdodávateľom, alebo je v konkurznom konaní, alebo je v likvidácii, alebo je zrejmé, že zhotoviteľ 
nebude schopný zrealizovať dielo včas a riadne.  

4. Za podstatné porušenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednávateľa sa považuje 
omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry riadne vystavenej a doručenej objednávateľovi o viac 
ako 15 dní.  

5. Pri podstatnom porušení zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť od zmluvy do 15 dní odo dňa, kedy 
sa o porušení zmluvy dozvedeli. Inak môžu odstúpiť od zmluvy z toho istého dôvodu iba ako pri 
nepodstatnom porušení zmluvy.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov podľa 
ods. 3 tohto článku ešte pred odovzdaním Diela, nemá zhotoviteľ nárok na poskytnutie plnenia 
ani sčasti a ani na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s už vykonanou časťou Diela. 

7. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu porušenia povinnosti zhotoviteľa má objednávateľ nárok 
na náhradu škody spôsobenú najmä omeškaním realizácie diela oproti termínu ukončenia 
realizácie diela uvedeného v tejto zmluve. 

8. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, a to v momente keď prejav vôle oprávnenej zmluvnej strany 
odstúpiť od zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia 
od zmluvy odvolať alebo meniť bez súhlasu druhej strany. 

 
VIII. 

VYUŽITIE SUBDODÁVATEĽOV 
1. Zhotoviteľ vedie a predkladá objednávateľovi zoznam všetkých svojich subdodávateľov 

s uvedením  jeho identifikačných údajov, predmetu subdodávky a údajov o osobe oprávnenej 
konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. 
Zhotoviteľ ku každému subdodávateľovi zároveň predkladá dôkaz o oprávnení na príslušné 
plnenie predmetu zákazky podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 
subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ disponuje oprávnením na príslušné 
plnenie zmluvy podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. 

 
IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
1. Pri riešení otázok výslovne neupravených touto Zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na 
území Slovenskej republiky. 
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2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len očíslovanými písomnými dodatkami podpísanými 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas zhotovovania dokumentácie budú dostupné pre objednávateľa 
na jeho požiadanie všetky dokumenty a podklady potrebné na zhotovenie Diela, ako aj samotné 
už zhotovené časti dokumentácie. Zhotoviteľ umožní splnomocneným zástupcom objednávateľa 
vo veciach technických nahliadnuť do týchto dokumentov a už zhotovených častí dokumentácie 
a vyhotoviť si z nich kópie a odpisy. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pre objednávateľa v dvoch vyhotoveniach 
(rovnopisoch)  a pre zhotoviteľa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) . 

5. Zmluvu je možné zrušiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy.  
6. Zmluvné strany prehlasujú, že túto Zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne námietky, ani návrhy na doplnenie, čo zástupcovia zmluvných strán plne spôsobilí 
na právne úkony potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. 
z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.  

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, že ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili platne 
uzavrieť túto Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne 
druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 

9. V prípade, ak bude podľa tejto Zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek 
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 
dokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje, ak nie 
je dohodnuté inak. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, 
zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej 
strane, ktorá zásielku doručuje. 

10. Prílohami tejto Zmluvy sú:  
Príloha č. 1  Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní 
Príloha č. 2  Zoznam subdodávateľov/čestné vyhlásenie zhotoviteľa, že na predmet zmluvy  

nebudú určení subdodávatelia 
Obsah príloh je neoddeliteľnou súčasťou obsahu záväzkového vzťahu založeného touto 
Zmluvou.  

 
 
 V Dudinciach, dňa: 15.07.2022 V Leviciach, dňa: 06.07.2022 

 Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

 

 

 

 

 

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

                 PaedDr. Dušan Strieborný                                                      Ing. arch. Roderik Baltazár 

                           primátor mesta                                                                              konateľ 


