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Zmluva o dielo  
 

uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien 
a doplnkov (ďalej len „zmluva“) 

 
 
 

 
 

Čl. I 
Zmluvné strany  

 

Objednávateľ:  A.N.T. Prešov, spol. s r.o. 
Sídlo: Ľubochnianska 2/a,  080 06 Ľubotice 

Zastúpený:  Ing. Andrej Džugan 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných Ing. Andrej Džugan 

vo veciach technických Ing. Andrej Džugan  

IČO:   36469025 

DIČ:  2020008265 

IČ DPH: SK2020008265 

Bankové spojenie:    Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu IBAN:                             SK80 1100 0000 0029 4812 1228 

    

(ďalej len „Objednávateľ“) 
 

a  
 
Zhotoviteľ: Agro Ateliér s.r.o. 
Sídlo: Za Kalváriou 86, 080 01 Prešov 

Zapísaný v: obch. reg. OS Prešov, oddiel Sr, vl.č. 28319/P 

Zastúpená:  Ing. Vladimír Sýkora, konateľ 

Osoba oprávnená rokovať 

vo veciach zmluvných Ing. Vladimír Sýkora, konateľ 

vo veciach technických Ing. Vladimír Sýkora, konateľ 

IČO:   47 201 584 

DIČ:                           2023812615 

IČ DPH: SK2023812615 

Bankové spojenie: UniCreditBank 

Číslo účtu:  

IBAN: SK31 1111 0000 0014 3038 9006 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 
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Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 
 

1. Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania: Vypracovanie realizačnej 
projektovej dokumentácie pre stavbu „Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých 
technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“. 

2. Podkladom na uzatvorenie tejto Zmluvy o dielo je výsledok verejného obstarávania. 

3. Účelom vypracovania realizačnej projektovej dokumentácie je rozpracovať stavebným úradom 
overenú projektovú dokumentáciu a podmienky stavebného povolenia do takých podrobností, 
aby poskytovala dostatočný podklad na prípravu a uskutočnenie celej stavby, najmä na kalkuláciu 
stavebných nákladov, na uzavretie zmlúv na realizačné fázy výstavby a na prípravu jednotlivých 
zhotoviteľov. Projekt musí byť dostatočným podkladom na uskutočnenie celej stavby a na 
záverečné vyúčtovanie stavebných prác. 

 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá Objednávateľovi realizačnú projektovú 
dokumentáciu stavby „Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové 
technológie na dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“ v rozsahu a za 
podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo podľa pokynov Objednávateľa. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že realizačnú projektovú dokumentáciu (ďalej len „RPD“ ) prevezme v 
termíne podľa článku VI. tejto zmluvy, zaplatí za jej zhotovenie dohodnutú cenu podľa čl. V. tejto 
zmluvy a poskytne Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť na vykonanie diela. 

 
 

Čl. IV. 
Spôsob vypracovania predmetu zmluvy 

 
1. Dielo podľa tejto zmluvy je vypracovanie realizačnej projektovej dokumentácie stavby: 

„Rekonštrukcia jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na 
dosiahnutie vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov“, v nasledovnom zložení: 
Projekt stavby v rozsahu pre realizáciu stavby vrátane položkovitého výkazu výmer v primeranom 
rozsahu podľa prílohy č. 4 Sadzobníka pre navrhovanie cien projektových prác a inžinierskych 
činností, ktorý vydáva firma UNIKA, v rozsahu nevyhnutnom pre výber dodávateľa stavebných 
prác a v súlade so stavebným zákonom a súvisiacimi všeobecne záväznými právnymi predpismi a 
technickými normami (§ 9 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z.( k § 58 stavebného zákona), ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona v platnom znení), a to najmä: 

- sprievodná správa, 
- súhrnná technická správa, 
- protipožiarno – bezpečnostné riešenia stavby, 
- statické posúdenie stavby, 
- odpadové hospodárstvo, 
- celková situácia stavby  
- dokumentácia stavebných objektov a inžinierskych sietí (stavebná časť), 
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- dokumentácia technologického zariadenia stavby, 
- rozpočet, výkazy výmer, 
- dokladová časť (Ak si to povaha diela vyžaduje). 

2. Súčasťou RPD bude aj rekapitulácia nákladov stavby podľa jednotlivých stavebných objektov a 
hláv metodiky rozpočtovania. 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa bodu 1 tohto článku s odbornou starostlivosťou v spolupráci s 
osobami oprávnenými na vykonávanie vybraných činností vo výstavbe, vo vlastnom mene, na 
vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a svoje nebezpečenstvo, v zmysle STN, v rozsahu 
vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného 
zákona, v súlade s podmienkami a požiadavkami dotknutých orgánov štátnej správy, v súlade s 
požiadavkami správcov a vlastníkov sietí, všeobecne záväznými predpismi, v súlade s 
podmienkami dohodnutými v zmluve a v zmysle požiadaviek Objednávateľa vo výzve na 
predkladanie ponúk. 

4. Pri vypracovaní bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy, a 
dojednania tejto zmluvy a bude sa riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa, 
odovzdanými ku dňu uzavretia tejto zmluvy, zápismi a dohodami zmluvných strán na štatutárnej 
úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

5. V prípade, že stavebný úrad alebo orgán štátnej správy alebo samosprávy, prípadne správcovia 
sietí alebo iný úrad bude požadovať doplnenie alebo prepracovanie predmetnej dokumentácie z 
dôvodu nesplnenia jeho požiadaviek na kvalitu, rozsah a ak dielo nebude schválenia schopné v 
zmysle požiadaviek a v zmysle platnej legislatívy je Zhotoviteľ povinný túto prepracovať alebo 
doplniť. Cena za toto prepracovanie alebo doplnenie je zahrnutá v zmluvnej dohodnutej cene 
určenej v Čl. V tejto zmluvy. 

6. Podklady Objednávateľa poskytnuté Zhotoviteľovi ku dňu zahájenia prác: 
- Projektová dokumentácia pre stavebné konanie, názov stavby : Rekonštrukcia jestvujúcej 

haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne 
recyklácie z kovových odpadov, z apríla 2019, vyhotovený projektantom : A.P.H- Ateliér, 
s.r.o., Kutuzovova 13, 080 05 Prešov, 

- zoznam spracovaných dokumentácií, ktoré môžu ovplyvniť riešenie. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas plnenia rozsahu zmluvy poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu 
nevyhnutne potrebné spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, 
upresnení podkladov, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy. K písomne 
vyžiadanému spolupôsobeniu sa Objednávateľ zaväzuje vyjadriť najneskôr do troch pracovných 
dní. Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré 
nemôže Objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že pri vykonávaní diela bude každé riešenie týkajúce sa zapracovávania 
technologického zariadenia stavby konzultovať s Objednávateľom. 

 
 

Čl. V. 
Cena a platobné podmienky  

 
1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu Čl. IV bod. 1. je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v platnom znení vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách a sú v nej zahrnuté všetky náklady, činnosti, práce, výkony alebo služby 
nevyhnutné za účelom riadneho vykonania diela.  

2. Cenu diela tvorí v rozsahu podľa Čl. IV bod 1. súčet nasledujúcich samostatných častí 
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v stanovených cenách podľa etáp vypracovania a odovzdania diela podľa Čl. VI. bod 1: 

Cena za RPD pre stavebnú časť stavby: 

cena bez DPH:  115.000,-EUR 
DPH:     23.000,-EUR 
celková cena s DPH:  138.000,-EUR 
Slovom:   stotridsaťosemtisícEUR 

Cena za RPD pre technologickú časť stavby: 

cena bez DPH:  42.000,- EUR 
DPH:     8.400,- EUR 
celková cena s DPH:   50.400,-EUR 
Slovom:   päťdesiattisícštyristoEUR 

Cena spolu za dielo v rozsahu podľa Čl. IV bod 1. (súčet cien za RPD pre stavebnú časť a pre 
technologickú časť stavby:: 

cena bez DPH:  157.000,-EUR 
DPH:      31.400,-EUR 
celková cena s DPH:   188.400,-EUR 
Slovom:    jedenstoosemdesiatosemtisícštyristoEUR 

3. V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady vynaložené Zhotoviteľom v súvislosti s plnením 
predmetu tejto zmluvy t.j. zabezpečenie vstupných podkladov a tiež trovy Zhotoviteľa potrebné 
na vykonanie diela (výdavky na materiál, režijné náklady, poistné, správne poplatky atď.). 

4. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhradená na základe 
faktúry, vystavenej do 15 dní po protokolárnom odovzdaní a prevzatí diela, za splnenia 
podmienok podľa ustanovenia čl. VI., bod 1, tejto Zmluvy. 

5. Zhotoviteľ bude samostatne fakturovať časť diela RPD pre stavebnú časť stavby a samostatne 
fakturovať časť diela RPD pre technologickú časť stavby. Cena fakturovanej sumy spolu za obidve 
časti nesmie prekročiť dohodnutú cenu za dielo podľa čl.V bod 2.  

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľom.  

7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na doplnenie resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota 
splatnosti doručením opravenej faktúry. Faktúra musí obsahovať aj Identifikátor žiadosti o NFP a 
názov projektu. Ak Zhotoviteľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj je to dôvod na 
vrátenie faktúry bez jej uhradenia a bez následkov z omeškania. Nová lehota splatnosti začne 
plynúť až po preukázateľnom doručení novej faktúry do sídla Objednávateľa. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude bez nároku na úroky z omeškania rešpektovať podmienky 
poskytovania finančných prostriedkov Objednávateľovi (prijímateľovi NFP) systémom 
dohodnutým v zmysle zmluvy o poskytnutí NFP 

 
 

Čl. VI. 
Čas a spôsob plnenia  

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Objednávateľovi dielo v dvoch etapách takto: 
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 v lehote do 30 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdá Zhotoviteľ 
v prospech Objednávateľa RPD pre stavebnú časť stavby: Rekonštrukcia jestvujúcej 
haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie vyššej úrovne 
recyklácie z kovových odpadov, 

 v lehote do 120 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy odovzdá Zhotoviteľ 
v prospech Objednávateľa RPD pre technologickú časť stavby: Rekonštrukcia 
jestvujúcej haly a výmena starých technológií za nové technológie na dosiahnutie 
vyššej úrovne recyklácie z kovových odpadov, 

2. Dodržanie uvedených termínov v čl. VI. bode 1. je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 
Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím 
spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v omeškaní s splnením povinnosti dodať predmet zmluvy 
v dojednaných termínoch. 

3. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním RPD 
Objednávateľovi nasledovne: 
- Projekt stavby v rozsahu realizačnej projektovej dokumentácie v 6 vyhotoveniach v tlačenej 
forme a v jednom vyhotovení v elektronickej forme vo formáte dwg., pdf. a word na CD nosiči 
- Rozpočet stavby v 2 vyhotoveniach v tlačenej forme a v jednom vyhotovení v elektronickej 
forme vo formáte excel na CD nosiči 

4. Objednávateľ splní svoj záväzok: 
a) prevzatím riadne zhotoveného diela, keď ho Zhotoviteľ vyzve na prevzatie, najneskôr v 

posledný deň lehoty na splnenie záväzku Zhotoviteľa podľa bodu 1 Čl. VI., 
b) zaplatením dohodnutej ceny v zmysle platobných podmienok podľa Čl. V. 

5. Nesplnenie záväzkov obidvoch zmluvných strán v lehotách podľa Čl. VI. bod 1. a 4. sa bude 
považovať za omeškanie. 

6. O odovzdani ́a prevzati ́Diela bude vyhotovený piśomný protokol o odovzdani ́a prevzati ́(ďalej 
aj „Preberaci ́protokol“), ktorý podpiśǔ oprav́neni ́zástupcovia obidvoch Zmluvnyćh strán.  

7. Objednávatel ̌v termińe do dvadsať (20) pracovnyćh dni ́odo dňa podpisu Preberacieho protokolu 
potvrdi ́akceptáciu Diela v priṕade, zě nebudú zistené zǐadne zjavné vady a nedorobky formou 
podpisu akceptacňého protokolu, ktorý bude tvorit ̌priĺohu k faktúre v zmysle cľánku III. tejto 
Zmluvy.  

8. Ak v lehote uvedenej v bode 7 tohto cľánku Zmluvy Objednávatel ̌zisti,́ zě Dielo vykazuje zjavné 
vady alebo nedorobky, oznámi Objednávatel ̌tieto skutocňosti piśomnou formou Zhotovitelǒvi, 
pricǒm v tomto oznámeni ́budú popiśané zjavné vady a nedorobky. Zástupcovia Zmluvnyćh strán 
následne spolocňe stanovia primeranú lehotu na ich odstránenie. Za zjavnú vadu alebo 
nedorobok sa v tomto priṕade povazǔje nesúlad zhotoveného a odovzdaného Diela s touto 
Zmluvou, ktoré môzě Objednávatel ̌v cǎse akceptácie zistit.̌  

9. Objednávatel ̌ potvrdi ́ prevzatie opravenej verzie Diela podpisom piśomného protokolu o 
odovzdani ́ a prevzati ́ (ďalej len „Preberaci ́ protokol opravenej verzie Diela“). Objednávatel ̌
potvrdi ́dostatocňosť odstránenia zjavných vád a nedorobkov dodvadsať (20) pracovných dni ́odo 
dňa podpisu Preberacieho protokolu opravenej verzie Diela piśomnou formou podpisom 
akceptacňého protokolu.  

10. V priṕade, zě v lehote do desať (10) pracovnyćh dni ́od termińu podpisu Preberacieho protokolu 
Objednávatel ̌nepotvrdi ́akceptáciu Diela podpisom akceptacňého protokolu a zároveň v tejto 
lehote neoznámi v zmysle bodu 5.5 tohto cľánku Zmluvy Zhotovitelǒvi, zě Dielo vykazuje zjavné 
vady alebo nedorobky, bude sa Dielo povazǒvat ̌za akceptované aj bez podpisu akceptacňého 
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protokolu Objednávatelǒm. Za deň akceptácie Diela alebo jeho cǎsti sa povazǔje nasledujúci deň 
po márnom uplynuti ́tejto lehoty.  

11. V priṕade, zě v lehote do piatich (5) pracovných dni ́odo dňa podpisu posledného Preberacieho 
protokolu opravenej verzie Diela Objednávatel ̌nepotvrdi ́dostatocňost ̌odstránenia zjavných vád 
alebo nedorobkov Diela a zároveň neoznámi v zmysle tohto cľánku Zmluvy Zhotovitelǒvi, zě 
opravená verzia Diela vykazuje zjavné vady alebo nedorobky, bude sa Dielo povazǒvať za 
akceptované aj bez podpisu akceptacňého protokolu Objednav́atelǒm. Za deň akceptácie Diela 
sa povazǔje nasledujúci deň po márnom uplynuti ́tejto lehoty.  

12. Dielo má vady, ak:  
 nie je dodané v pozǎdovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto Zmluve,  
 vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom pozǎdovanom rozsahu,  
 má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonniḱa.  

 
Čl. VII. 

Miesto plnenia  
 

1. Miestom plnenia záväzkov je sídlo Objednávateľa.  
 
 

Čl. VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických a 
právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má RPD v čase jej odovzdania Objednávateľovi. Za vady 
vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností 
a nedodržaním platných noriem (ak sa vady prejavia počas realizácie stavby podľa tejto 
projektovej dokumentácie a ovplyvnia ju na kvalite alebo zvýšení realizačných nákladov, čo 
spôsobí napr. neúplnosť projektovej dokumentácie - vynechanie projektovej práce alebo 
materiálu v rozpočte). 

3. Záručná doba za dielo je stanovená na 24 mesiacov odo dňa jej protokolárneho odovzdania 
Objednávateľovi. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má Objednávateľ právo 
požiadať o odstránenie vád a Zhotoviteľ má povinnosť oznámené vady bezplatne odstrániť. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľ a ten na ich použití trval. 

5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je Objednávateľ povinný uplatniť do 3 
dní po zistení vady, v písomnej forme do rúk zástupcu Zhotoviteľa uvedeného v Čl. I. ako 
oprávneného vo veciach technických. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť do 3 pracovných dní od doručenia 
písomného oznámenia o zistených vadách diela. 

7. V priṕade, ak priślusňý orgán zisti,́ zě odovzdané Dielo nemá potrebné nálezǐtosti a vráti ho 
Objednávatelǒvi na doplnenie, Zhotovitel ̌ je povinný v zmysle pozǐadavky priślusňého orgánu 
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odovzdané Dielo bezodkladne doplnit,̌ resp. upravit ̌ a najneskôr dva (2) dni pred uplynutiḿ 
lehoty stanovenej priślusňým orgánom upravené Dielo dorucǐt ̌Objednávatelǒvi.  

8. Porusěnie povinnosti Zhotovitelǎ zacǎt ̌s odstraňovaniḿ vád Diela v lehote podlǎ bodu 6 tohto 
článku a/alebo porusěnie povinnosti Zhotovitelǎ upravit ̌Dielo v zmysle pozǐadavky priślusňého 
orgánu v lehote podlǎ bodu 7 tohto článku, sa Zmluvnými stranami povazǔje za podstatné 
porusěnie Zmluvy.  

9. V priṕade ak Zhotovitel ̌ nezacňe s odstraňovaniḿ vady v lehote podlǎ bodu 6 tohto článku, 
a/alebo v lehote podlǎ bodu 7 tohto článku, je Objednávatel ̌oprávnený zabezpecǐt ̌odstránenie 
vady prostrednićtvom tretej osoby na náklady Zhotovitelǎ a to aj bez prechádzajúceho 
upozornenia na túto skutočnosť Zhotoviteľa. V prípade ak Objednávateľ zabezpečí odstránenie 
vady diela prostredníctvom tretej osoby, tak Objednávateľ má právo si náklady stým spojené 
uplatniť u Zhotoviteľa a zhotoviteľ je povinný tieto náklady uhradiť v plnom rozsahu na účet 
Objednávateľa na základy faktúry Objednávate, so splatnosťou 15 dní odo dňa jej doručenia. 

10. V priṕade, zě Zhotovitel ̌nevykoná Dielo v pozǎdovanej kvalite, Objednávatel ̌má právo uplatnit ̌
nároky z vád v súlade s § 560 az ̌§ 565 Obchodného zákonniḱa.  

 
 

Čl. IX. 
Zmluvné pokuty a sankcie  

 

1. Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli zmluvné 
pokuty a sankcie. 

2. Ak Zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v Čl. IV bod 1. v termíne podľa Čl. VI bod 1. môže 
si objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vypočítanú z celkovej ceny diela podľa Čl. V bodu 2 vo 
výške 0,5% za každý kalendárny deň omeškania. 

3. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady podľa Čl. VIII. bod 6. môže Objednávateľ požadovať od Zhotoviteľa 
a Zhotoviteľ má povinnosť zaplatiť pokutu vo výške 100,00 Eur za každý deň omeškania. 

4. Ak Objednávateľ neuhradí Zhotoviteľovi faktúru za vykonané dielo v dohodnutej lehote 
splatnosti podľa Čl. V bodu 5, môže si Zhotoviteľ uplatniť voči Objednávateľovi úroky z omeškania 
vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

5. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné v lehote 15 dní odo dňa ich uplatnenia 
oprávnenou zmluvnou stranou.  

6. Zaplateniḿ zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo Objednávatelǎ na náhradu sǩody, ktorá mu 
vznikne porusěniḿ zabezpecǒvanej povinnosti zo strany Zhotovitelǎ. Oprávnená strana má 
nárok na náhradu sǩody v celom jej rozsahu (a teda aj sǩody presahujúcej zmluvnú pokutu), 
ktorá vznikla vdôsledku porusěnia povinnosti povinnej strany zabezpecěnej zmluvnou pokutou.  

 
 

Čl. X. 
Vlastníctvo  

 

1. Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa jeho zaplatenia Objednávateľom. 

2. Dielo ani jeho časť nie je Zhotoviteľ oprávnený poskytnúť iným osobám než Objednávateľovi.  

3. Zhotovitel ̌vyhlasuje, zě v priṕade ak plneniḿ podlǎ tejto Zmluvy bude vytvorené autorské dielo 
podlǎ zákona c.̌ 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni ́neskorsǐćh predpisov (ďalej len „Autorské 
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dielo“) je Zhotovitel ̌nositelǒm autorskyćh práv k Autorskému dielu alebo jeho cǎsti vykonanému 
podlǎ tejto Zmluvy a je oprávnený poskytnúť Objednávatelǒvi Autorské dielo alebo jeho cǎsť v 
súlade s podmienkami tejto Zmluvy. Zhotovitel ̌ zodpovedá vocǐ tretiḿ osobám za priṕadné 
porusěnie autorského prav́a alebo iného prav́a dusěvného vlastnićtva v súvislosti s vytvoreným 
Autorským dielom a plneniḿ podlǎ tejto Zmluvy.  

4. Zhotovitel ̌poskytuje pre pouzǐtie Autorského diela Objednávatelǒvi výhradnú licenciu, cǎsovo, 
vecne a územne neobmedzenú v rozsahu majetkovyćh práv autora. Zhotovitel ̌zároveň súhlasi ́s 
tým, aby Objednávatel ̌ udelil sublicencie na pouzǐtie Autorského diela vo vysšǐe uvedenom 
rozsahu aj ďalsǐḿ osobám, pricǒm udelenie sublicencie nemusi ́byt ̌písomné. Cena za licenciu na 
pouzǐv́anie Autorského Diela podlǎ tejto Zmluvy je zahrnutá v Cene Diela podlǎ cľánku III. tejto 
Zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, zě Objednávatel ̌nie je povinný udelenú výhradnú licenciu 
vyuzǐt.̌  

5. Pokial ̌v rámci plnenia predmetu tejto Zmluvy Zhotovitel ̌pouzǐje autorské dielo tretej strany, je 
povinný zabezpecǐt ̌súhlas autora diela na pouzǐtie autorského diela tretej osobe a na plnenie 
podlǎ tejto Zmluvy.  

6. Zhotovitel ̌sa zaväzuje vysporiadat ̌vsětky právne vztǎhy s tretiḿi osobami, ktoré sa budú podielǎť 
na vytvoreni ́ Diela v zmysle tejto Zmluvy tak, aby si tieto osoby nemohli uplatňovat ̌ vocǐ 
Objednávatelǒvi a tretej strane zǐadne nároky vyplývajúce im z osobnostnyćh, priemyselnyćh cǐ 
inyćh obdobnyćh prav́ v súvislosti s riadnym plneniḿ záväzkov Zhotovitelǎ podlǎ tejto Zmluvy.  

7. Objednávatel ̌ nadobúda vlastnićke právo k Dielu momentom jeho zaplatenia, pricǒm týmto 
momentom nadobúda Objednávatel ̌aj vsětky majetkové práva k Autorskému dielu vyplývajúce 
zo zákona c.̌ 185/2015 Z. z. Autorský zákon v zneni ́neskorsǐćh predpisov.  

 
 

Čl. XI. 
Odstúpenie od zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 
dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie 
sa oznamuje písomne doporučeným listom, s účinkom odstúpenia od zmluvy dňom 
nasledujúcim po dni doručenia druhej zmluvnej strane. Týmto dňom zaniká zostávajúci záväzok 
Zhotoviteľa. 

2. Zmluvné strany môzǔ od Zmluvy odstúpit ̌aj v priṕade ak: 

 bol na majetok Zmluvnej strany vyhlásený konkurz, 

 bolo proti Zmluvnej strane zacǎté konkurzné konanie, 

 bol proti Zmluvnej strane pre nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie 
konkurzu, 

 Zmluvná strana ako právnická osoba oprávnená podnikat ̌je v likvidácii, 

3. Za podstatné porušenie tejto zmluvy sa považujú aj skutočnosti/udalosti: 

 ak Zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu Objednávateľa nečinný, opakovane je v omeškaní 
alebo odmieta spoluprácu so splnomocnenými osobami Objednávateľa a tým znemožňuje 
alebo výrazne ohrozuje splnenie záväzkov Zhotoviteľa, 

 ak Zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením predmetu plnenia 
o viac ako 15 dní, 

 ak Objednávateľ požaduje také úpravy diela, ktoré odporujú zákonom alebo sú natoľko 
nevhodné, že zhotovené dielo by ich zohľadnením porušovalo základné architektonické 
princípy. 
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Čl. XII. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnými prílohami tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Obsah a rozsah dokumentácie 
Príloha č. 2 – Cenová kalkulácia 
Príloha č. 3 – Projektová dokumentácia na stavebné konanie 
Príloha č. 4 – Zoznam subdodávateľov  

2. Objednávateľ je povinný použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne na účely vyplývajúce z tejto 
zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím osobám, resp. 
opakovateľnosť diela je podmienená výslovným súhlasom Zhotoviteľa, ktoré bude dojednané 
samostatnou zmluvou, s výnimkou poskytnutia informácií podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o 
slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

3. Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva a celý proces 
verejného obstarávania podlieha schvaľovaciemu procesu a je podmienené jej schválením 
Poskytovateľom NFP. Táto zmluva nadobúda účinnosť po ukončení finančnej kontroly, v rámci 
ktorej poskytovateľ NFP neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na 
výsledok VO (po doručení správy z kontroly prijímateľovi), alebo v rámci ktorej prijímateľ súhlasil 
s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky 
na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa metodického pokynu, ktorý upravuje postup pri 
určení finančných opráv za VO. 

4. Poskytovateľ je povinný strpieť je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho 
s dodaním predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o 
poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU oprávnenými 
osobami, ktorými sú: 
a.  Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby, 
b.  Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi 

poverené osoby, 
c.  Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d.  Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na 

výkon kontroly/auditu, 
e.  Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f.  Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g.  Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi SR a právnymi aktmi EÚ 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

5.  Zhotoviteľ uvádza zoznam svojich subdodávateľov spolu s predmetom subdodávky a podielom 
na celkovej realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný uvádzať aktuálne údaje o svojich 
subdodávateľoch, údaje o osobách oprávnených konať za subdodávateľov v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia, údaje o predmete subdodávky a podiele 
subdodávateľa na celkovej realizácii Diela. Tieto informácie uvádza Zhotoviteľ v Prílohe č. 3 tejto 
Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný požadovať od subdodávateľov poskytovanie aktuálnych údajov 
podľa predchádzajúcej vety a je povinný bezodkladne poskytovať aktualizované údaje 
Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ hodlá zmeniť subdodávateľa počas trvania Zmluvy, je povinný 
najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť 
Objednávateľovi zmenu subdodávateľa. Ďalej je povinný spolu so žiadosťou o zmenu 
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subdodávateľa poskytnúť Objednávateľovi všetky údaje podľa tohto odstavca a doklady 
preukazujúce splnenie podmienok účasti týkajúce sa osobného postavenia nového 
subdodávateľa v takom rozsahu, v akom sa požadovali od pôvodného subdodávateľa s 
prihliadnutím na rozsah subdodávky. Navrhovaný subdodávateľ musí byť oprávnený dodávať 
tovar, poskytovať služby, resp. vykonávať stavebné práce v rozsahu predmetu subdodávky.  
V prípade, že subdodávateľ spĺňa definičné znaky partnerov verejného sektora podľa § 2 zákona 
č. 315/2016 Z.z. musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora.. V prípade porušenia 
povinností Zhotoviteľa týkajúcich sa subdodávateľov a ich zmeny sa toto porušenie považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

6. Akékolv̌ek informácie, ktoré pred alebo pri plneni ́tejto Zmluvy Zhotovitel ̌ziśkal od Objednávatelǎ 
alebo sa ich dozvedel alebo zistil inak v súvislosti s plneniḿ podlǎ tejto Zmluvy podliehajú 
obchodnému tajomstvu Objednávatelǎ alebo inej osoby, ak sú svojou povahou spôsobilé byť 
predmetom takejto ochrany. Zhotovitel ̌sa zaväzuje zachovávat ̌o vsětkyćh týchto informáciách 
mlcǎnlivost ̌a dodrzǒvať povinnosti, ktoré mu v tejto súvislosti vyplývajú z priślusňyćh právnych 
predpisov a zaväzuje sa nevyuzǐt ̌ ich vo svoj prospech, alebo v prospech tretićh strán pocǎs 
trvania tejto Zmluvy ani po skoncěni ́jej platnosti.  

7. Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami 
zmluvných  strán. 

8.   Prijatie návrhu, ktorý obsahuje dodatky, výhrady alebo iné zmeny, je odmietnutím 
predloženého návrhu zmluvy a považuje sa za nový návrh. 

9.  Na ostatné práva a povinnosti zmluvných strán sa použijú príslušné ustanovenia Obchodného 
zákonníka a Autorského zákona. 

10.  Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe slobodnej a vážnej vôle, zmluva 
nebola podpísaná v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. 

11.  Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých po jej podpísaní, obdrží Zhotoviteľ 
dve vyhotovenia a Objednávateľ dve vyhotovenia. 

 

 

 
V Ľuboticiach, dňa ...................                                                        v Ľuboticiach, dňa ...................    

 
 
 
 
za Objednávateľa  za Zhotoviteľa 
 
 

 
 
 
 

_____________________________ _____________________________ 


