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Zmluva o dielo č.0612/2010 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 

 

 

Objednávateľ: 

 

Obchodné meno: Vojenské lesy a majetky SR, š.p. 

Sídlo: Lesnícka 23, 962 63 Pliešovce 

IČO: 31 577 920 

IČ DPH:  SK2020475479 

Bankové spojenie: 0017316001/560 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, 

 oddiel Pš, vloţka č. 115/S 

Zastúpený: Ing. Ján Jurica, generálny riaditeľ štátneho podniku 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ: 

 

Obchodné meno: AF – CAR, s. r. o. 

Sídlo:   Okoličianska 65, 031 04 Liptovský Mikuláš 

IČO:   36 399 621 

IČ DPH:  SK2020127582 

Bankové spojenie:      Tatrabanka Liptovský Mikuláš , č.účtu :2624714553/1100 

Zapísaný:  Zapísaný dňa 28. 6. 2001 v obchodnom registri Okr. súdu  Ţilina, Vl.č.                  

                                              12979/L.     

Zastúpený:  František Čenka – konateľ spoločnosti 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

(ďalej spolu ako „zmluvné strany“) 

 

 

 

Článok č. 1 

PREDMET ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo špecifikované v čl. 1 tejto zmluvy vo vlastnom 

mene a na vlastnú zodpovednosť a objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi za vykonanie 

tohto diela zaplatiť cenu diela špecifikovanú v čl. 3 tejto zmluvy. 

 

2. Predmetom zmluvy je „Projekt výstavby protipovodňových poldrov, technických 

a biotechnických opatrení – stavebné práce“. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluve a podľa: 
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- schválenej Projektovej dokumentácie vypracovanej spoločnosťou LESEL, 

s.r.o., 

- Výkazu výmer, 

- podmienok stanovených v Stavebnom povolení, 

 

s ktorými bol zhotoviteľ oboznámený pred podpisom tejto zmluvy a ktoré tvoria 

neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa bodu 2 tohto článku v nasledovných 

objektoch nachádzajúcich sa v okrese Keţmarok vo vojenskom obvode Javorina: 

 

Objekt č.1 Lomnický potok nad obcou Lomnička, 4,16km, katastrálne územie Blaţov 

 

Objekt č.2 Poľný potok nad obcou Lomnička, 0,70 km, katastrálne územie Blaţov 

 

Objekt č.6 Holumnický potok nad obcou Ihľany, 10,60 km, katastrálne územie Ihla 

 

Objekt č.7 Ihla nad obcou Ihľany, 1,40 km, katastrálne územie Ihla 

 

Objekt č.8 Ihla nad obcou Ihľany, 0,60km, katastrálne územie Ihla 

 

Objekt č.12 Ľubický potok nad obcami Ľubica, Keţmarok, 10,25 km, katastrálne územie 

Ľubické kúpele  

 

Objekt č.13 Ruskinovský potok nad obcami Ľubica, Keţmarok,1,30 km, katastrálne územie 

Ľubické kúpele 

 

Objekt č.14 Ruskinovský potok nad obcami Ľubica, Keţmarok, 2,40 km, katastrálne 

územie Ľubické kúpele  

 

Objekt č.15 Technické a biotechnické opatrenia na tokoch: Lomnický potok, Kolačkovský 

potok, Lomnická rieka, Jakubianka, Holumnický potok, Škapová, Ľubický 

potok, Ruskinovský potok. 

 

 

 

 

 

5. Objekty č. 1 aţ 14 predstavujú suché hrádze – poldre a realizujú sa prehradením tokov na 

najvhodnejších miestach so zdrţným dvorom hlavne na zamokrených nevyuţívaných 

zaplavovaných plochách. 

6. Objekt č. 15 pozostáva zo sústavy priečnych objektov nad poldrami, t.j. stupňov, prahov 

výšky 100 cm, ktoré odstupňujú a tým zníţia pozdĺţny sklon korýt tokov a tieţ prispejú 

k spomaľovaniu prietoku vody a zadrţiavaniu splavenín hlavne proti rýchlemu zanášaniu 

poldrov splaveninami. 
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Článok č. 2 

ČAS A MIESTO PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať stavebné práce do 14  dní odo dňa podpísania tejto zmluvy 

a Protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi v prípade , ţe budú na to vhodné 

klimatické pomienky. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje ukončiť zhotovovania diela do 30.11.2013. 

3. Miestom odovzdania diela sú VLM SR, š.p. odštep – Lomnický potok, Poľný potok, 

Kolačovský potok, Lomnická rieka, Jakubianka, Holumnický potok, Ihla, Škapová, 

Torysa, Ľubický potok a Rusinovský potok. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe dokončené dielo v dohodnutom termíne na dohodnutom 

mieste prevezme. 

 

Článok č. 3 

CENA DIELA 

 

1. Cena za zhotovenie diela špecifikovaného v čl. 1 tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

ako cena pevná, nemenná, pričom celková cena diela je podloţená Cenovou ponukou 

zhotoviteľa, kalkuláciou podľa Výkazu výmer a Projektovej dokumentácie diela. 

Časť B Lomnický a Holumnický 

 Cena diela (bez DPH):       960 405,93 EUR 

 DPH 19%:         182 477,13 EUR 

 Cena diela spolu s DPH:    1 142 883,06 EUR 

Časť C Ľubica a Ruskinovský 

 Cena diela (bez DPH):    1 422 348,06  EUR 

 DPH 19%:         270 246,13  EUR 

 Cena diela spolu s DPH:    1 692 594,19  EUR 

 

2. Náklady na staveniskovú a mimo staveniskovú dopravu ako aj náklady na vybudovanie, 

prevádzku, údrţbu a vypratanie zariadenia staveniska sú uţ započítané a zahrnuté v cene 

diela v rámci jednotlivých poloţiek Výkazu výmer. 

3. V cene diela sú obsiahnuté všetky náklady súvisiace s predloţenou projektovou 

dokumentáciou a výkazom výmer .V prípade, ţe sa v priebehu výstavby objaví potreba 

vykonania prác , ktoré nie sú riešené v zmluvnej projektovej dokumentácii a ani vo 

výkaze výmer , bude cena diela upravená dohodou zmluvných strán dodatkom k tejto 

zmluve. 

4. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez zadania alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia sa 

od tejto zmluvy, nie je objednávateľ povinný uhradiť. Prípadný nárok objednávateľa voči 

zhotoviteľovi na náhradu škody tým nie je dotknutý. 

 

 

Článok č. 4 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cenu za zhotovenie diela určenú v  čl. 3 bod 1 tejto zmluvy je objednávateľ povinný 

zaplatiť nasledovne: 
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- 70 % z celkovej ceny diela je objednávateľ povinný zaplatiť na základe 

čiastkových mesačných faktúr vystavených zhotoviteľom. Zmluvné strany sa 

výslovne dohodli, ţe čiastkové faktúry nepresiahnu 70 % z celkovej ceny diela. 

- 30 % z celkovej ceny diela je objednávateľ povinný zaplatiť na základe Konečnej 

faktúry podľa čl. 5 tejto zmluvy. 

 

2. Všetky faktúry podľa bodu 1 tohto článku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi. 

Faktúra sa povaţuje za doručenú, ak bola doručená ako doporučená zásielka na adresu 

objednávateľa, alebo bola podaná do podateľne objednávateľa VLM SR, š.p., Lesnícka 

23, 962 63 Pliešovce. 

3. Lehota splatnosti faktúry je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 

objednávateľovi. 

4. Počas plynutia lehoty splatnosti je objednávateľ povinný skontrolovať údaje uvedené vo 

faktúre a v prípade zistených nedostatkov objednávateľ vráti faktúru zhotoviteľovi 

k prepracovaniu a lehota splatnosti faktúry podľa bodu 3 tohto článku v tomto prípade 

nezačne plynúť. Lehota splatnosti faktúry začne plynúť aţ dňom, v ktorom bude 

objednávateľovi doručená opravená faktúra so všetkými náleţitosťami a prílohami 

uvedenými v bode 6 tohto článku. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, ţe objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi ţiadne zálohové 

platby. 

6. Faktúra musí obsahovať náleţitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov a Súpis vykonaných prác mesačne po objektoch, 

potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa. V prípade, ţe faktúra nebude 

obsahovať tieto náleţitosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na prepracovanie. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, ţe úhrada jednotlivých čiastkových faktúr objednávateľom 

neznamená prevzatie časti diela uvedenej v Súpise vykonaných prác jednotlivých faktúr. 

 

 

Článok č. 5 

KONEČNÁ FAKTÚRA 

 

1. Konečnú faktúru na 30 % z celkovej ceny diela podľa čl. 4 bod 1 tejto zmluvy je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť a doručiť objednávateľovi aţ po podpísaní Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela podľa čl. 14 tejto zmluvy. 

2. Prílohou konečnej faktúry bude rozpis všetkých doteraz fakturovaných čiastok podľa čl. 4 

bod 1 tejto zmluvy a celková fakturovaná cena za zhotovenie diela. 

 

 

 Článok č. 6 

VYKONANIE DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

2. Inţiniersku činnosť, činnosť stavebného dozoru, zastupovanie objednávateľa pri 

preberaní a odovzdávaní prác a dodávok a odstraňovaní vád a zastupovanie 

objednávateľa pri kolaudačnom konaní zabezpečuje v mene objednávateľa Ing.Miroslav 

Petras .Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko uvoľnené tak, aby zhotoviteľ 

mohol začať práce na diele v súlade s Projektovou dokumentáciou a s touto zmluvou 

a súčasne mu odovzdá kópiu právoplatného Stavebného povolenia, ktorého podmienky je 

povinný zhotoviteľ dodrţať. 
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3. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie všetkých podzemných vedení a inţinierskych sietí na 

stavenisku. 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za poškodenie podzemných vedení a inţinierskych sietí, ktoré 

nebudú vytýčené pri odovzdávaní staveniska. 

5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pri odovzdávaní staveniska vytýčené základné 

smerové a výškové body a vymedzí hranice staveniska. 

6. Objednávateľ pri odovzdávaní staveniska určí zhotoviteľovi vymedzené plochy pre 

zariadenia staveniska a skládky. 

7. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 

stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na 

stavenisko. 

8. Zhotoviteľ v prípade, ţe to bude potrebné, zabezpečí osvetlenie staveniska alebo jeho 

časti. 

9. Zhotoviteľ v prípade, ţe to bude potrebné, na svoje náklady zabezpečí stráţenie 

staveniska. Na stavenisko môţu okrem pracovníkov zhotoviteľa vstupovať len poverení 

pracovníci objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi najneskôr 

v deň odovzdania staveniska objednávateľom osobné a kontaktné údaje všetkých 

fyzických osôb, ktoré sa budú spolupodieľať na vykonávaní diela a budú vykonávať 

práce na stavenisku. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi osobné a kontaktné údaje 

 poverených pracovníkov. 

10. Funkciou koordinátora bezpečnosti na stavenisku sa poveruje zhotoviteľ. Koordinátor 

bezpečnosti sa zaväzuje zabezpečiť všetky povinnosti stanovené v Nariadení vlády SR č. 

396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných poţiadavkách na stavenisko. 

V prípade porušenia týchto povinností a vzniku škody v príčinnej súvislosti s ich 

porušením je spôsobenú škodu povinný nahradiť a znášať koordinátor bezpečnosti. 

11. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

12. Zhotoviteľ dodrţí všetky podmienky vyplývajúce z ustanovení právnych predpisov na 

úseku ochrany prírody a krajiny a podmienky určené v stavebnom povolení. 

13. Zhotoviteľ nesmie uskladňovať na stavenisku akékoľvek materiály a zariadenia 

nesúvisiace s prácami podľa tejto zmluvy. 

14. Stavebné látky a dielce, ktoré nezodpovedajú platným právnym predpisom 

a poţiadavkám kvality, musí zhotoviteľ zo staveniska odstrániť. 

15. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník. Pokyny k vedeniu stavebného denníka 

budú prejednané na spoločnom rokovaní zmluvných strán pri preberaní staveniska, 

z ktorého sa vyhotoví písomná zápisnica. 

16. Stavebný denník musí byť vţdy k dispozícii na stavenisku u vedúceho stavby, kde sa 

doňho budú zapisovať všetky záznamy. 

17. Oprávnený zástupca objednávateľa je oprávnený a povinný sledovať obsah stavebného 

denníka a k zápisom v denníku pripájať svoje stanovisko v lehote najneskôr do 3 

pracovných dní odo dňa oboznámenia sa so zápisom v stavebnom denníku. 

18. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Po kontrole prác 

objednávateľom môţe zhotoviteľ pokračovať v prácach na diele. V prípade, ak sa 

objednávateľ na výzvu zhotoviteľa na kontrolu nedostaví a nevykoná kontrolu týchto 

prác, zhotoviteľ môţe pokračovať v prácach. Objednávateľ môţe dodatočne poţadovať 

odkrytie týchto prác, ale na svoje náklady, ibaţe sa pri dodatočnej kontrole zistí, ţe práce 

neboli riadne vykonané. V takomto prípade budú práce na odkrytí vykonané na náklady 

zhotoviteľa. 
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19. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred k účasti 

na všetkých predpísaných skúškach diela. 

20. Zmeny v Projektovej dokumentácii môţe uskutočniť len objednávateľ, a to písomne, 

zápisom v stavebnom denníku. 

21. Na zmeny Projektovej dokumentácie, ktoré sú vyvolané zhotovením diela, je zhotoviteľ 

povinný upozorniť objednávateľa ihneď ako ich zistil. Objednávateľ je povinný do 3 

pracovných dní odo dňa oznámenia rozhodnúť o prípadnej zmene Projektovej 

dokumentácie. 

22. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie Projektovej 

dokumentácie, v ktorom budú zakreslené prípadné zmeny, schválené objednávateľom. 

Všetky zmeny v dokumentácii budú zaznačené podľa skutočného stavu. 

23. Ak zhotoviteľ zistí vadu v Projektovej dokumentácii, je povinný okamţite prerušiť práce 

na diele, zabezpečiť, aby nedošlo k akejkoľvek realizácii prác na diele podľa vadnej 

Projektovej dokumentácie a dielo zabezpečiť v takom rozsahu, aby sa zamedzilo vzniku 

prípadnej škody a zároveň okamţite upozorniť objednávateľa a projektanta na zistenú 

vadu. 

24. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie poţiarnej ochrany v zmysle zákona NR SR č. 

314/2001 Z.z. o ochrane pred poţiarmi v platnom znení a vyhlášky MV SR č. 288/2000 

Z.z. 

25. Zhotoviteľ je povinný vykonať na vlastné náklady skúšky diela a predloţiť ich výsledky 

a atesty v súlade s plánom riadenia kvality objednávateľovi. 

26. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sú oprávnené zdrţiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č.330/1996 

Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov a Vyhlášky 

Slovenského bezpečnostného úradu práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. 

o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. 

27. Zhotoviteľ je povinný udrţiavať dielo, starať sa o jeho bezchybný stav aţ do odovzdania 

a prevzatia diela podľa čl. 14 tejto zmluvy. 

28. Ďalšie podmienky realizácie stavby sú nasledovné: 

- práce budú vykonávané v súlade so Všeobecnými technickými poţiadavkami na 

výstavbu - Vyhláška č. 532/2002 Z.z., 

- dielo bude realizované tak, aby nedochádzalo k majetkovej ujme a aby neboli 

poškodzované záujmy objednávateľa, 

- všetky plochy a priestory objednávateľa vyuţívané zhotoviteľom v súvislosti so 

zhotovením diela je zhotoviteľ povinný uviesť ihneď po ukončení ich uţívania do 

pôvodného stavu na vlastné náklady. 

 

 

Článok č. 7 

PODKLADY PRE ZHOTOVENIA DIELA 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, ţe poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu potrebnú 

súčinnosť, spočívajúcu najmä v priebeţných konzultáciách počas priebehu zhotovovania 

diela. 

2. Objednávateľ zodpovedá za to, ţe podklady a doklady odovzdané zhotoviteľovi sú bez 

právnych vád. 

3. Podklady, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi 

bezodplatne. 
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Článok č. 8 

ZÁRUKA A ZÁRUČNÁ DOBA 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet zmluvy bude zhotovený podľa podmienok tejto 

zmluvy, Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia, Výkazu výmer a v súlade 

s technickými poţiadavkami v zmysle platných právnych predpisov, a ţe v čase 

odovzdania ako aj počas záručnej doby bude mať dielo poţadované vlastnosti. 

2. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 

objednávateľom a trvá 24 mesiacov. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo počas zhotovovania diela, ako aj počas 

záručnej doby. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť všetky vady diela, ktoré sa vyskytnú počas jeho 

zhotovovania, ako aj v záručnej dobe, a to na vlastné náklady, najneskôr do 15 

kalendárnych dní odo dňa uplatnenia reklamácie objednávateľom. Spôsob uplatnenia 

reklamácie je nasledovný: objednávateľ je povinný uplatňovať reklamáciu písomne, 

pričom je oprávnený najskôr uplatniť reklamáciu telefonicky u zhotoviteľa a túto neskôr 

potvrdiť aj písomnou reklamáciou. Písomnú reklamáciu je objednávateľ povinný odoslať 

na adresu sídla zhotoviteľa. 

5. Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôţe uţívať dielo pre jeho 

vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ a tieţ neplynie  po dobu, po ktorú sú na diele 

odstraňované reklamované vady. 

 

 

Článok č. 9 

SANKCIE 

 

1. Zhotoviteľ je povinný v prípade nedodrţania termínu odovzdania diela podľa čl. 2 bod 2 

tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela, 

uvedenej čl. 3 tejto zmluvy, a to za kaţdý začatý deň omeškania. Zaplatenie zmluvnej 

pokuty zhotoviteľa nezbavuje splnenia povinnosti zhotoviť a odovzdať dielo. Zaplatením 

zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu vzniknutej 

škody voči zhotoviteľovi. 

2. Zhotoviteľ je povinný v prípade nedodrţania povinnosti odstrániť vady diela v lehote 

uvedenej v čl. 8 bod 4 tejto zmluvy zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,05 % z ceny diela, uvedenej čl. 3 tejto zmluvy, a to za kaţdý začatý deň omeškania. 

Zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľa nezbavuje splnenia povinnosti odstrániť vady 

diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na 

náhradu vzniknutej škody voči zhotoviteľovi. 

3. Objednávateľ je povinný v prípade omeškania s úhradou čiastkových (mesačných) platieb 

podľa čl. 4 tejto zmluvy alebo konečnej faktúry podľa čl. 5 tejto zmluvy zaplatiť 

zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlţnej sumy za kaţdý začatý deň 

 omeškania. 

 

Článok č. 10 

PRACOVNÍCI ZHOTOVITEĽA A KOMUNIKÁCIA 

 

1. Zodpovední pracovníci zhotoviteľa: 

 

MENO:    FUNKCIA: 
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Ing.Milan Burčík                               obchodný riaditeľ 

Ing.Vladimír Šajánek,PhD.               výrobný riaditeľ 

Ing.Rastislav Hutta    projektový manaţér 

 

 

2. Písomná korešpondencia medzi zhotoviteľom a objednávateľom bude v jazyku 

slovenskom. 

3. Zmluvné strany sú povinné navzájom sa informovať o prípadných zmenách týkajúcich sa 

identifikačných údajov zmluvných strán. 

 

 

Článok č. 11 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi v súvislosti s vykonávanými 

prácami na diele, ako aj za škody spôsobené tretej osobe, ktoré vzniknú v súvislosti 

s činnosťou zhotoviteľa na diele podľa tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ nenesie ţiadnu zodpovednosť za škodu spôsobenú počas zhotovovania 

diela, a to aţ do protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

 

Článok č. 12 

VYŠŠIA MOC 

 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc povaţujú: vojna, mobilizácia, prírodná 

katastrofa, škody spôsobené vojenskou činnosťou. 

2. Štrajk pracovníkov zhotoviteľa ako aj jeho subdodávateľov sa pre účely tejto zmluvy za 

vyššiu moc nepovaţuje. 

 

Článok č. 13 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, ţe objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto 

zmluvy v prípade neschválenia projektu a neuzavretia zmluvy s Riadiacim 

orgánom pre OP ŢP – Ministerstvo ţivotného prostredia SR pre Prioritnú os: 2 – 

Ochrana pre povodňami, Opatrenie: 2.1 Ochrana pred povodňami. 

2. V súlade s ustanovením § 344 a nasl. Obchodného zákonníka má objednávateľ právo 

odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia ustanovení tejto zmluvy 

zhotoviteľom. 

3. Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie: 

- nedodrţanie termínu zhotovenia diela podľa čl. 2 bod 2 tejto zmluvy, 

- nedodrţanie podmienok Projektovej dokumentácie, Stavebného povolenia 

a Výkazu výmer, 

- strata oprávnenia zhotoviteľa vykonávať predmetnú činnosť. 

4. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej 

zmluvnej strane. Zmluvné strany sa dohodli, ţe preukázateľné odopretie prevzatia, 

resp. neprevzatia, akejkoľvek písomnosti jednej zo zmluvných strán určenej druhej 

zmluvnej strane, má účinky doručenia takejto písomnosti. Písomnosti budú 

doručované na adresu sídla zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 
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5. Pri odstúpení od zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa má objednávateľ právo na 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením zmluvného záväzku 

zhotoviteľom. 

 

 

Článok č. 14 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady vykonať pred odovzdaním a prevzatím diela 

predpísané individuálne a funkčné skúšky diela. 

2. K výkonu jednotlivých individuálnych skúšok sa zhotoviteľ zaväzuje prizvať 

objednávateľa, a to písomne, v lehote minimálne 2 pracovné dni vopred. O priebehu 

kaţdej individuálnej skúšky zhotoviteľ vyhotoví písomnú zápisnicu. 

3. Po dokončení diela a vykonaní poţadovaných skúšok zhotoviteľom vyhotovia 

zmluvné strany „Protokol o odovzdaní a prevzatí diela“, ktorý bude obsahovať 

zhodnotenie akosti prevedenia vykonaných prác, prehlásenie zhotoviteľa, ţe dielo 

odovzdáva a prehlásenie objednávateľa, ţe dielo preberá. „Protokol o odovzdaní 

a prevzatí diela“ podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán aţ po úplnom 

odstránení prípadných vád diela. Dňom podpisu „Protokolu o odovzdaní a prevzatí 

diela“ oboma zmluvnými stranami sa dielo povaţuje za protokolárne odovzdané 

a prevzaté. 

4. Zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela najmenej 2 pracovné dni 

vopred. V rámci preberacieho konania zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi najmä 

tieto doklady: 

- obojstranne schválenú Projektovú dokumentáciu diela, 

- stavebný denník, 

- doklady o individuálnom vyskúšaní technologických zariadení diela, 

- revízne správy diela, 

- prípadné certifikáty a osvedčenia pouţitých materiálov, 

- ostatné zápisy a doklady súvisiace s vykonaním diela. 

5. Nebezpečenstvo škody na zhotovenom diele prechádza na objednávateľa dňom 

protokolárneho odovzdania a prevzatia diela. 

 

 

Článok č. 15 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

1. Pohľadávky zhotoviteľa vzniknuté z tejto zmluvy nie je moţné postúpiť bez 

písomného súhlasu objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ môţe vykonať dielo prostredníctvom tretej osoby len s výslovným 

písomným súhlasom objednávateľa. Činnosť takýchto osôb (subdodávateľov) sa 

povaţuje za činnosť zhotoviteľa. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, ţe sa budú bez zbytočného odkladu informovať 

o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy, alebo 

kvalitu prác a budú pristupovať k svojim povinnostiam tak, aby nevznikli ţiadne 

škody a nezníţila sa hodnota diela. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, ţe obchodné, technické a finančné informácie, ktoré im 

boli zverené zmluvným partnerom, alebo ich získali v prípravnom období a počas 

realizácie diela, nesprístupnia tretím osobám. 



 10 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, ţe má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu podľa čl. 1 tejto 

zmluvy. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri realizácii diela s odbornou starostlivosťou 

a profesionalitou a v súlade s platnými právnym predpismi SR. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe nebude prenášať na objednávateľa svoje záväzky voči 

štátnym orgánom, samospráve, daňovým úradom, sociálnej a zdravotnej poisťovni, 

úradu práce a ostatným právnickým a fyzickým osobám. 

8. V prípade, ţe predmet zmluvy bude spolufinancovaný formou nenávratného 

finančného príspevku ES, zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe umoţní oprávneným kontrolným 

zamestnancom vykonať vecnú kontrolu a kontrolu dokumentov v súvislosti so 

zhotovovaním diela, a to počas realizácie diela a po dobu určenú riadiacim orgánom aj 

po zhotovení diela. 

 

 

Článok č. 16 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

1. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa spravujú príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými 

stranami. 

3. Túto zmluvu je moţné zmeniť alebo doplniť len so súhlasom oboch zmluvných strán, 

a to vo forme písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami, inak sú 

neplatné. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Kaţdá zo zmluvných strán obdrţí 

dve vyhotovenia. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, ţe túto zmluvu uzatvárajú slobodne, váţne, bez omylu, nie 

v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, ich zmluvné prejavy sú určité, 

zrozumiteľné a právny úkon je urobený v predpísanej forme. Zmluvné strany 

prehlasujú, ţe si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju 

vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Pliešovciach, dňa     V Liptovskom Mikuláši, dňa 06.12.2010 

 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

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

 Ing. Ján Jurica     František Čenka  

generálny riaditeľ    konateľ  


