
´   ZMLUVA O DIELO č. 174/2020/AXNV 

 

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

predpisov 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  

obchodné meno: agrokomplex NÁRODNÉ VÝSTAVISKO, štátny podnik  

sídlo:   Výstavná 4, 949 01 Nitra 

IČO:    36 855 642 

DIČ:   2022506651 

IČ DPH:  SK2022506651 

zapísaná v:  obchodný register Okresného súdu Nitra, oddiel Pš, vložka č. 10007/N 

štatutárny orgán: Ing. Róbert Kanás, riaditeľ 

bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

IBAN:   SK81 0200 0000 0030 0759 1353 

Swift/BIC:   SUBASKBX 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  

obchodné meno: 3apes spol. s.r.o.  

sídlo:   Vidlicová 19, 831 01 Bratislava - mestská časť Nové Mesto  

IČO:    46 547 584 

DIČ:   2023522303 

IČ DPH:  SK 2023522303 

zapísaná v: obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 

80937/B 

štatutárny orgán: Martin Vozár, konateľ 

bankové spojenie: 2922875363 / 1100, Tatra banka, a.s. 

IBAN:   SK35 1100 0000 0029 2287 5363 

Swift/BIC:   TATRSKBX 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela spočívajúceho v dodaní a montáži 

konštrukcií a technického vybavenia a dodaní audiovizuálneho obsahu zobraziteľného 

na namontovaných konštrukciách a prostredníctvom dodaného technického vybavenia 

(ďalej len „dielo“), ako i poskytnutie licencie k vytvorenému audiovizuálneho obsahu, 

a to podľa cenovej ponuky zo dňa 23.09.2020. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo v súlade s podmienkami ustanovenými 

touto zmluvou prevezme a zaplatí za jeho dodanie dohodnutú cenu. 

 

 

 

 



Čl. III 

Čas a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo objednávateľovi najneskôr dňa 03.11.2020 na 

mieste dodania diela – výstavisko agrokomplex, Nitra, pavilón C (ďalej len „miesto 

dodania“). Zhotoviteľ výslovne prehlasuje, že takéto určenie miesta dodania diela je 

dostatočne určité, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo na objednávateľom 

určené konkrétne miesto v pavilóne C. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s realizačnými prácami najneskôr do termínu 15.10.2020. 

Objednávateľ sa zaväzuje miesto dodania zhotoviteľovi sprístupniť za účelom 

realizácie diela, a to v pracovných dňoch a tiež počas víkendov v čase od 7,00 hod. do 

22,00 hod.  

 

Čl. IV 

Cena diela 

 

1.  Cena za zhotovenie diela je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v 

znení neskorších predpisov, podľa predloženej cenovej ponuky a to vo výške  

200.845,- Eur bez DPH. K uvedenej cene bude pripočítaná DPH v zmysle platných 

právnych predpisov. Celková cena diela vrátane DPH tak predstavuje sumu      

241.014,- Eur. 

 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že cela diela nezahŕňa kabeláž a montážny materiál, 

ktorý bude na inštaláciu diela potrebné vynaložiť, nakoľko spotreba týchto súčastí 

závisí od podmienok miesta dodania diela. Výpočet a ocenenie reálne spotrebovanej 

kabeláž a montážneho materiálu sa zhotoviteľ zaväzuje predložiť na odsúhlasenie 

objednávateľovi. V prípade, ak bude výpočet a ocenenie zodpovedať dodanému dielu, 

objednávateľ na základe samostatnej faktúry uhradí náklady na kabeláž a montážny 

materiál, nie však vo výške prevyšujúcej sumu 10.000,00 Eur bez DPH.  

 

Čl. V 

Platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady ceny za dielo nasledovne: 

 

- prvá časť ceny za dielo vo výške 30% z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej 

v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy bude uhradená zhotoviteľovi na základe zálohovej faktúry, 

ktorú zhotoviteľ do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy vystaví a doručí 

objednávateľovi so splatnosťou 3 dni od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ 

sa zaväzuje takto vystavenú zálohovú faktúru v lehote jej splatnosti uhradiť; 

 

- druhá časť ceny za dielo vo výške 70% z celkovej ceny diela vrátane DPH uvedenej 

v čl. IV ods. 1 tejto zmluvy bude uhradená zhotoviteľovi na základe riadnej faktúry, 

v ktorej dôjde k vyúčtovaniu prvej časti ceny za dielo, ktorú zhotoviteľ do 5 dní odo 

dňa prevzatia diela bez vád na základe podpísaného preberacieho protokolu, ktorý bude 

súčasťou faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a doručí objednávateľovi so splatnosťou 30 

dní od jej doručenia objednávateľovi. Objednávateľ sa zaväzuje takto vystavenú 

faktúru v lehote jej splatnosti uhradiť. 

 

 

 



2. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Faktúra bude obsahovať 

náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: označenie obchodného mena, adresy a sídla 

zhotoviteľa, označenie diela, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vyhotovenia a deň 

splatnosti faktúry, označenie peňažného ústavu a čísla účtu, na ktorý sa má platiť 

fakturovaná suma, pečiatka a podpis oprávnenej osoby. V prípade, že faktúra nebude 

obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi do piatich pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ je povinný ju 

doplniť. V takom prípade nová lehota na plnenie začne objednávateľovi plynúť 

doručením opravenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia 

faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v obchodnom registri. 

 

Čl. VI 

Podmienky vykonania a odovzdania diela 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi miesto dodania pre vykonávanie 

diela v zmysle čl. III tejto zmluvy. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh 

zhotovovania diela zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste dodania počnúc dňom jeho 

odovzdania až do odovzdania diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, 

ktoré sú výsledkom jeho činnosti podľa tejto zmluvy. 

 

4. Zhotoviteľ je povinný objednávateľa na prevzatie diela preukázateľne vyzvať tak, aby 

deň prevzatia diela nebol neskorší ako deň uvedený v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy. 

Pokiaľ zhotoviteľ vyzve objednávateľa na prevzatie diela skôr, objednávateľ je 

povinný zúčastniť sa procesu odovzdania diela. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu 

zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí diela, a to v deň odovzdania diela 

objednávateľovi. V zápise sa uvedie najmä položkovitý zoznam odovzdaných súčastí 

diela podľa prílohy č. 1 a ich stav a funkčnosť. V zápise sa tiež uvedie výsledok 

generálnej skúšky diela, ktorá bude pozostávať z predvedenia funkčnosti diela formou 

zobrazenia audiovizuálneho obsahu prostredníctvom technických častí diela. Zápis je 

za objednávateľa oprávnená podpísať osoba zodpovedná za prevzatie diela uvedená 

v čl. I. tejto zmluvy v časti objednávateľ. 

 

5. Ak má dielo také vážne vady, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí objednávateľ 

tieto vady uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením, prečo dielo 

odmieta prevziať. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 

stanovených touto zmluvou a obecne záväznými technickými normami a predpismi, 

a to aj v prípade, ak nemá vplyv na funkčnosť diela. Vady diela označené v zápise 

o odovzdaní a prevzatí diela je zhotoviteľ povinný odstrániť v lehote stanovenej v 

zápise o odovzdaní a prevzatí diela a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až 

po odovzdaní diela, v záručnej dobe. Súčasťou prevzatia je aj zaškolenie 2 – 3 

pracovníkov určených objednávateľom na prevádzku diela. Údaj o zaškolení bude 

uvedený v preberacom protokole. 

 

6. V prípade, ak sú pri odovzdávaní a preberaní diela zistené vady, ktoré bránia jeho 

prevzatiu, pri opätovnom prevzatí diela sa primerane aplikuje ustanovenie ods. 4 a 5 

tohto článku zmluvy. 

 

 



6. Dňom odovzdania diela objednávateľovi prechádza na objednávateľa nebezpečenstvo 

škody na diele a zároveň naň prechádza vlastnícke právo k dielu a všetkým jeho 

súčastiam. 

 

 

Čl. VII 

Záručná doba — zodpovednosť za vady 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa platných technických 

predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mat' žiadne nedostatky, ktoré by bránili jeho 

užívaniu. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v 

tejto zmluve, najmä bude funkčné. 

 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľ a ten na ich použití 

trval. 

 

3. Záručná doba na konštrukcie a technické zaradenia diela je 24 mesiacov. Po uplynutí 

doby záruky zhotoviteľ poskytne základný bezplatný servis jednotlivých technických 

zariadení po dobu 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom riadneho 

odovzdania diela, teda dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 

zmluvnými stranami bez vád. Záručná doba neplynie v čase, kedy objednávateľ 

nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.  

 Záruka zahŕňa: kompletný servis, ktorým sa myslia napr. aj lampy projektorov. 

 

4. V prípade zistenia vady diela počas záručnej doby je objednávateľ oprávnený uplatniť 

nároky z vád tovaru postupom podľa § 436 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. 

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bezodkladne po 

tom, ako mu boli zo strany objednávateľa oznámené, najneskôr však do 3 pracovných 

dní odo dňa ich oznámenia.  

 

 

Čl. VIII 

Autorské práva 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pre prípad, ak dielo zhotovené na základe tejto zmluvy 

je zároveň (čo i len sčasti) autorským dielom v zmysle autorského zákona č. 185/2015 

Z.z., zhotoviteľ dňom nadobudnutia vlastníckeho práva objednávateľa k dielu  udeľuje 

objednávateľovi súhlas (licenciu) na použitie tohto autorského diela v celom a 

maximálnom rozsahu podľa autorského zákona. V rámci licencie je objednávateľ 

oprávnený najmä v neobmedzenom rozsahu autorské dielo rozmnožovať, rozširovať, 

prenajímať, požičiavať, vystavovať, zdieľať verejnosti, pretvoriť či spracovať spojením 

s inými autorskými materiálmi či ich zaradením do súboru a ich využitia v takto 

pretvorenej podobe, upraviť a meniť autorské dielo či jeho názov a navrhnúť alebo 

previesť akúkoľvek zmenu autorského diela v takej miere, ktorá bude podľa názoru 

objednávateľa nutná k realizácii jeho zámerov. Zhotoviteľ týmto udeľuje 

objednávateľovi povolenie k tomu, aby so svojimi vyššie uvedenými právami 

akýmkoľvek spôsobom zaobchádzal, najmä súhlasí s postúpením a prevodom (úplným) 



na akékoľvek tretie osoby. Zároveň zhotoviteľ vyhlasuje, že pred uzavretím tejto 

zmluvy neudelil akejkoľvek tretej osobe akékoľvek majetkové práva k dielu alebo jeho 

časti. 

 

2. Zhotoviteľ dňom nadobudnutia vlastníckeho práva k dielu zároveň udeľuje 

objednávateľovi výhradný a neobmedzený súhlas na použitie diela, resp. jeho 

príslušnej časti na neurčitý čas a v celom a maximálnom rozsahu podľa autorského 

zákona, čo zahŕňa najmä, nie však výlučne: použitie alebo nepoužitie diela 

akýmkoľvek spôsobom, vyhotovovanie rozmnoženín diela, verejné vystavovanie a 

verejná prezentácia diela, prevod diela a s ním súvisiacich autorských práv v súlade s 

touto zmluvou  a akékoľvek zmeny a spracovanie diela, ktoré je oprávnený uskutočniť 

akýkoľvek tretí subjekt so zodpovedajúcimi oprávneniami, a to bez ďalšieho súhlasu 

zhotoviteľa. 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že licenciu podľa tohto článku zmluvy udeľuje zhotoviteľ 

objednávateľovi bezodplatne. 

 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na 

použitie diela (sublicencia) a/alebo je oprávnený výkon práv z licencie v uvedenom 

rozsahu zmluvou postúpiť na tretiu osobu. Zhotoviteľ podpisom na tejto zmluve 

udeľuje svoj súhlas so sublicenciou alebo postúpením výkonu práv z licencie podľa 

tohto odseku  a v prípade, ak o to objednávateľ v budúcnosti požiada, zaväzuje sa 

potvrdiť tento súhlas a podpísať a všetky súvisiace dokumenty.  

 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek použitia diela alebo jeho časti pre 

vlastné potreby, s výnimkou jeho použitia ako referencie alebo prezentovania svojej 

činnosti na marketingové účely. Zhotoviteľ sa zaväzuje neudeliť inej osobe súhlas na 

použitie diela bez písomného súhlasu zhotoviteľa. 

 

6. Zmluvné strany potvrdzujú, že na autorské dielo zhotoviteľ poskytol objednávateľovi 

licenciu za účelom vyplývajúcim z tejto zmluvy. Pre účely užívania diela nad rámec 

účelov zmluvy zhotoviteľ ako subjekt vykonávajúci majetkové právo k autorskému 

dielu a/alebo držiteľ licencie k autorskému dielu udeľuje týmto objednávateľovi 

licenciu/sublicenciu, ktorou zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi právo v celom a 

maximálnom možnom rozsahu dovolenému slovenskými zákonmi využívať autorské 

dielo alebo akúkoľvek jeho časť, najmä, ale bez obmedzení, vystavovať dielo, 

vyhotovovať kópie a iné reprodukcie autorského diela, prevádzať v ňom zmeny alebo 

doplnky k nemu pre akýkoľvek účel, vrátane zmien a úprav. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby počas trvania tejto zmluvy a v okamihu zániku tejto zmluvy bol 

oprávnený vykonávať majetkové práva autora k dielu alebo bol oprávnený na základe 

osobitnej zmluvy s autorom alebo spoluautorom diela udeliť objednávateľovi súhlas na 

použitie diela podľa tejto Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa podľa 

predchádzajúcej vety je objednávateľ oprávnený získať súhlas priamo od autora resp. 

spoluautora diela na použitie diela podľa tejto zmluvy, a to na náklady zhotoviteľa. V 

prípade uvedenom v predchádzajúcej vete sa objednávateľ zaväzuje bezodkladne 

informovať zhotoviteľa o akomkoľvek nároku vznesenom voči objednávateľovi 

akoukoľvek osobou, ktorý (mysliac tým nárok) vyplýva z porušenia autorských práv 

dotknutej osoby vo vzťahu k dielu, a to ešte pred tým, než dotknutej osobe 

objednávateľ poskytne akékoľvek plnenie, a súčasne na požiadanie zhotoviteľa 

poskytne zhotoviteľovi dodatočnú lehotu v trvaní šesťdesiat (60) dní, v rámci ktorej sa 

zhotoviteľ zaväzuje na vlastné náklady nároky dotknutej osoby vysporiadať. V súlade s 

autorským zákonom a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi je 



licencia/sublicencia udelená ako výhradná licencia/sublicencia v neobmedzenom 

rozsahu (vrátane neobmedzeného miestneho rozsahu). Objednávateľ ako nadobúdateľ 

licencie/sublicencie, má právo upraviť alebo zmeniť autorské dielo aj bez 

predchádzajúceho súhlasu zhotoviteľa ako poskytovateľa licencie/ sublicencie a/alebo 

autora autorského diela. Objednávateľ je oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe a 

postúpiť práva a previesť povinnosti z licencie/ sublicencie tretej osobe. Za týmto 

účelom zhotoviteľ ako poskytovateľ licencie/ sublicencie a/alebo autor autorského 

diela udeľuje súhlas s vyššie uvedeným a v prípade, že o to objednávateľ kedykoľvek v 

budúcnosti požiada, zaväzuje sa potvrdiť takýto súhlas a podpísať dokumenty 

požadované v tejto veci v budúcnosti. Licencia/sublicencia je udelená na maximálnu 

dobu ochrany autorských práv poskytovaných podľa autorského zákona.  

 

7. Zhotoviteľ je povinný, pokiaľ ho o to objednávateľ kedykoľvek požiada, podpísať 

dokumenty a previesť také úkony, ktoré môžu byť požadované za účelom úplného a 

účinného zabezpečenia práv objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  

 

8. Objednávateľ nie je povinný práva vyplývajúce z tohto článku zmluvy využiť, pričom 

zhotoviteľ nie je oprávnený odstúpiť od licenčnej zmluvy z dôvodu nevyužívania 

licencie objednávateľom. 

 

Čl. IX 

Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy 

 

1.  Pri nedodržaní termínu plnenia zhotoviteľom vzniká objednávateľovi nárok na úhradu 

zmluvnej pokuty vo výške 10% z celkovej ceny diela bez DPH.  

 

2.  Ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti, je zhotoviteľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania v zmysle § 369a Obchodného zákonníka. 

 

3.  V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po 

tom, čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné. 

 

4.  Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. Zmluvné strany si v takom prípade vydajú dovtedy poskytnuté 

plnenia, a to v lehote 30 dní odo dňa doručenia odstúpenia. 

 

Čl. X 

Ostatné ustanovenia 

 

1.  Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, 

pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 

strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy, ak budú 

v súvislosti s plnením tejto zmluvy vydané alebo ak ich na plnenie tejto zmluvy bude 

potrebné aplikovať. 

 

 

 

 



Čl. XI 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, prejav ich vôle je 

slobodný a vážny, určitý a zrozumiteľný a je plne v súlade s obsahom tejto zmluvy, 

ktorú zmluvné strany na znak súhlasu vlastnoručne podpísali. 

 

2. Zmluva je platná dňom podpísania oboma zmluvnými stranami, pričom je rozhodujúci 

deň, kedy zmluvu podpísala posledná zmluvná strana. Zmluva je účinná nasledujúci 

deň po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej 

republiky. Zhotoviteľ berie na vedomie a bez výhrad súhlasí s tým, že táto zmluva bude 

v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v celom rozsahu zverejnená 

v Centrálnom registri zmlúv. 

 

2 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byt' uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

 

3. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 

Obchodného zákonníka 

 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

 

5. Doručovanie: Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti, ktoré má doručiť/bude 

doručovať v zmysle tejto zmluvy ako aj po skončení tejto zmluvy jedna zmluvná strana 

druhej zmluvnej strane, budú doručované osobne alebo prostredníctvom pošty 

doporučene na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, pričom 

zásielka (písomnosť) sa bude považovať za doručenú dňom jej prevzatia adresátom – 

zmluvnou stranou, dňom, kedy zmluvná strana odmietne osobne doručovanú alebo 

poštou doručovanú zásielku prevziať, alebo dňom, kedy pošta vráti doručovanú 

zásielku odosielajúcej zmluvnej strane ako nevyžiadaná v odbernej (úložnej) lehote 

alebo s oznámením adresát neznámy, prípadne ako zásielku nedoručenú. Pre vylúčenie 

pochybností sa fikcia doručenia nevzťahuje na doručovanie faktúry vystavenej 

Zhotoviteľom Objednávateľovi. 

 

6.  Oddeliteľnosť: Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy budú zmluvné strany, súd alebo 

iné kompetentné orgány považovať za neplatné, neúčinné, protiprávne alebo 

nevymáhateľné, potom takéto ustanovenie bude neplatné iba v dotknutom a v najužšom 

možnom rozsahu, pričom jeho zvyšná časť, význam a dopady ako aj ostatné 

ustanovenia tejto zmluvy  zostávajú v platnosti a táto zmluva sa bude vykladať tak, ako 

keby v nej nebolo neplatné, protiprávne, neúčinné alebo nevymáhateľné ustanovenie 

nikdy obsiahnuté. Tie ustanovenia, ktoré boli považované za nevymáhateľné, 

protiprávne, neúčinné alebo neplatné, budú znova prerokované a nahradené zmluvnými 

stranami v dobrej viere podporiť pôvodný zámer a účel sledovaný oboma zmluvnými 

stranami takými ustanoveniami, o ktorých by bolo možné predpokladať, že by ich 

zmluvné strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti, neúčinnosti alebo  

nevymáhateľnosti nahradzovaných ustanovení. 

 

7.  Výklad zmluvy: Slová uvedené len v jednotnom čísle znamenajú tiež množné číslo 

a opačne tam, kde to súvislosti vyžadujú. Nadpisy článkov a/alebo bodov zmluvy sú 

vložené len pre lepšiu orientáciu a neovplyvňujú výklad zmluvy. Odkazy na právne 



predpisy sa budú vykladať ako odkazy na tieto právne predpisy účinné v čase podpisu 

zmluvy, vrátane ich prípadných následných zmien, dodatkov, úprav alebo noviel.  Ak 

táto zmluva ako celok v znení jej príloh, obsahuje vzájomne si odporujúce ustanovenia, 

majú ustanovenia dohodnuté v zmluve prednosť pred ustanoveniami dohodnutými v 

jej prílohách. Jednotné a množné čísla, ako aj mužský a ženský rod v tejto zmluve sú 

vzájomne zastupiteľné a vykladané logickým výkladom. 

 

8.  Osoby, ktoré podpisujú túto zmluvu ako zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú 

oprávnené konať v mene zmluvnej strany a zaväzovať ju svojim podpisom. 

Podpisujúce osoby sú si zároveň vedomé všetkých následkov, vrátane povinnosti 

náhrady škody, ak by sa ich vyhlásenie podľa predchádzajúcej vety  ukázalo ako 

nepravdivé. 

 

9. Súhlas so spracovaním osobných údajov: Zhotoviteľ  súhlasí s tým, že Objednávateľ  

môže uchovávať a spracúvať informácie vzťahujúce sa k Zhotoviteľovi a k tejto 

zmluve, v dôsledku čoho Zhotoviteľ týmto udeľuje svoj súhlas s uvedeným v súlade 

s právnym poriadkom Slovenskej republiky a to najmä s nasledovnými právnymi 

predpismi: 

- Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení (§ 9); 

- Zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení (§ 11 a nasl.); 

- Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 

o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie 

o ochrane údajov) a Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 

 

 

V Nitre, dňa ________________   V Nitre, dňa ________________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________    _______________________ 

Ing. Róbert Kanás, riaditeľ    Martin Vozár, konateľ 


