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ZMLUVA O DIELO č. 2021/126 

 
uzatvorená podľa § 536 až § 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

 predpisov (ďalej len „zmluva“) 

 

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ:           Slovenská republika 

Sídlo:                            Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

                                                Kutuzovova 8 

                                                832 47 Bratislava 

   Zastúpený:          Ing. Pavol Líška  

           riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR  

           na základe plnomocenstva ministra obrany  

           č. KaMO-1-130/2020 zo dňa 11. mája 2020    
IČO:                              30 845 572 

IČ DPH:                        SK2020947698 

Bankové spojenie:         Štátna pokladnica 

IBAN: SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2. Zhotoviteľ: Servis elektro-zdvíhacie zariadenia, s.r.o. 
 Sídlo: Na bielenisku 2682/4, 902 01 Pezinok 

 Zastúpený: Ing. Michal Baďura - konateľ 

 Tel: +421917870545 

IČO: 46817671 

DIČ: 2023603538 

IČ DPH: SK2023603538 

Bankové spojenie:   

IBAN:   

Zhotoviteľ je zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, Oddiel: Sro, Vložka číslo:83841/B 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej len „zmluvné strany“)   



Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť vykonať pre objednávateľa dielo:  
 

2.1.1. Vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu pre stavebné konanie a realizáciu stavby  vrátane 

zamerania skutkového stavu, vypracovania plánu užívania verejnej práce (ďalej len „PUVP“), plánu 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „plán BOZP“), plánu požiarnej ochrany (ďalej len 

„PPO“) (ďalej len „projektová dokumentácia“) 
 

2.1.2. vypracovať a odovzdať technickú dokumentáciu k novým výťahom (ďalej len „technická 

dokumentácia“), 
 

2.1.3. vykonať komplexnú rekonštrukciu celkom 2 ks výťahov spočívajúcu v demontáži starých výťahov, 

vykonaní stavebných a montážnych prác vrátane dodávok a vykonaní potrebných skúšok ku spusteniu 

nových výťahov do prevádzky: 

a) podľa projektovej dokumentácie a technickej dokumentácie dodanej zhotoviteľom,   

b) podľa  predloženej cenovej ponuky podľa prílohy č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, 

c) podľa vecného, časového a finančného harmonogramu prác, spracovaného zhotoviteľom v súlade s 

bodom 3.9. tejto zmluvy a schváleného objednávateľom, 

d) podľa odsúhlaseného a podľa potreby doplňovaného kontrolného a skúšobného plánu (ďalej len 

„skúšobný plán“), spracovaného zhotoviteľom v zmysle § 12 ods. 1 písm. a) bod 3 zákona č. 254/1998 

Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 

e) podľa technických parametrov výťahov uvedených v prílohe č. 3, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou 

tejto zmluvy, 

(ďalej len „rekonštrukcia výťahov“). 

(spolu ďalej len „dielo“) 
 

2.2. Názov diela: „Bratislava, Kutuzovove kasárne, budova č. 151 – modernizácia výťahov – PD + 

realizácia“ 
 

2.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas v súlade s 

ustanoveniami tejto zmluvy. 
 

2.4. Súčasťou diela je vykonanie komplexných skúšok predpísaných normami a  projektovou 

dokumentáciou stavby, vypracovanie a dodanie príslušnej dokumentácie potrebnej k riadnemu 

užívaniu diela podľa článku VII. bodu 7.4. tejto zmluvy.   
 

2.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo vykonané v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne 

dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a prílohy č. 1 k tejto zmluve, ktorá tvorí jej 

neoddeliteľnú súčasť a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy. 
 

Článok  III. 

Miesto, čas a spôsob vykonania diela 
 

3.1. Miestom odovzdania projektovej dokumentácie a technickej dokumentácie je Ministerstvo obrany SR, 

Sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava. Miestom vykonania rekonštrukcie 

výťahov je časť budovy číslo 151 blok A, nachádzajúca sa v objekte Kutuzovových kasární v 

Bratislave na adrese Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, v ktorej sú situované výťahy (ďalej len 

„stavenisko“).  
 

3.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná a objednávateľovi odovzdá v lehote: 

- termín dodania projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1.1. – do 1 mesiaca odo dňa nadobudnutia 

účinnosti zmluvy o dielo, 

- termín uskutočnenia rekonštrukcie výťahu podľa bodu 2.1.3. a dodania technickej dokumentácie 

podľa bodu 2.1.2. – do 2 mesiacov odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska podľa bodu 3.4 

tohto článku zmluvy, 

(ďalej len „lehota vykonania diela“) 
 

3.3. Rekonštrukciu výťahov bude možné vykonávať v pracovných dňoch od 7:00 hod. do 17:30 hod. 

Zmenu pracovného času (v prípade prác cez víkend alebo štátnych sviatkov) je potrebné dohodnúť 

písomne s kontaktnou osobou uvedenou v článku XIV. bode 14.1. písm. c) tejto zmluvy. 
 



3.4. O odovzdaní a prevzatí staveniska podľa bodu 3.2. bude spísaný zápis o odovzdaní a prevzatí 

staveniska po odovzdaní a prevzatí projektovej dokumentácie podľa bodu 2.1.1. a vydania príslušných 

povolení na začatie prác (ďalej len „zápis o odovzdaní a prevzatí staveniska“). Zápis o odovzdaní 

a prevzatí staveniska bude podpísaný oprávnenými zástupcami zmluvných strán, v ktorom bude 

uvedený deň odovzdania a prevzatia staveniska a bude vyhotovený v dvoch rovnopisoch, pričom 

každá zmluvná strana dostane po jednom vyhotovení. Dňom odovzdania a prevzatia staveniska 

uvedenom v zápise začína plynúť zhotoviteľovi lehota na vykonanie diela podľa druhého odstavca 

bodu 3.2. tohto článku. Sekcia majetku a infraštruktúry Ministerstva obrany SR vyzve, zhotoviteľa na 

prevzatie staveniska písomnou výzvou, v ktorej bude určený termín odovzdania a prevzatia 

staveniska; pričom zhotoviteľ je povinný túto lehotu určenú objednávateľom bez výhrad akceptovať. 
 

3.5. Vo veci odovzdania a prevzatia staveniska a spísania zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska koná 

za objednávateľa oprávnená osoba, uvedená v článku XIV. v bode 14.1 tejto zmluvy. 
 

3.6. Zhotoviteľ je povinný pred začatím montáže nových výťahov vypracovať a predložiť projektovú 

dokumentáciu na posúdenie Sekcii kontroly, Odboru kontroly, dozorov a inšpekcií Trenčín. 
 

3.7. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a odovzdať projektovú dokumentáciu v dostatočnom predstihu tak, 

aby po vydaní príslušných rozhodnutí bol zabezpečený plynulý priebeh stavebných prác a aby bola 

dodržaná lehota na vykonania diela.  
 

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje v súlade s § 13 zákona č. 254/1998 Z. z.  v znení neskorších predpisov 

o verejných prácach vypracovať skúšobný plán a  predložiť ho objednávateľovi na odsúhlasenie 

najneskôr do desiatich pracovných dní odo dňa prevzatia staveniska. 
 

3.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác, 

a to do desiatich pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy o dielo, pričom tento 

harmonogram prác bude zohľadňovať lehotu na vykonanie diela v zmysle bodu 3.2. tohto článku 

zmluvy. Harmonogram prác bude priebežne vyhodnocovaný a upresňovaný technickým dozorom, po 

dohode medzi oboma zmluvnými stranami. 
 

3.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi do piatich pracovných dní od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy na adresu sídla objednávateľa, konkrétne Sekcii majetku a infraštruktúry, kópiu 

poistnej zmluvy na poistenie škody spôsobenej zhotoviteľom v minimálnej výške 150 000,00 €, ktorá 

musí byť platná a účinná minimálne po dobu vykonávania diela, až do jeho ukončenia. 
 

3.11. Projektová dokumentácia bude spracovaná v rozsahu podľa prílohy č. 2 a 3 sadzobníka pre 

navrhovanie ponukových cien projektových prác a inžinierskych činností UNIKA v platnom znení. 

Projektová dokumentácia bude odovzdaná v šiestich vyhotoveniach (vyhotovenia budú v tlačenej 

podobe). Projektová dokumentácia bude zároveň odovzdaná v troch vyhotoveniach v elektronickej 

podobe na CD nosiči vo formáte PDF. 
 

3.12. Zameranie skutkového stavu bude vykonané v rozsahu potrebnom pre vypracovanie projektovej 

dokumentácie. 
 

3.13. Súhrnný rozpočet s rekapituláciou nákladov a položkový rozpočet stavby, bude spracovaný v dvoch 

výtlačkoch v písomnej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči. Výkaz výmer, bez udania cien, 

bude vyhotovený v štyroch výtlačkoch a v dvoch vyhotoveniach v elektronickej podobe na CD nosiči 

vo formáte PDF aj XLS (Excel). Výkaz výmer a rozpočet musia byť spracované formou figúr, ktoré 

zahŕňajú všetky dôležité aritmetické výrazy a výmery, ktoré sa počas tvorby rozpočtu vyskytnú. 

Rozpočet musí byť spracovaný podľa objektovej skladby, pričom jednotlivé profesie nebudú 

oceňované v súboroch, ale budú rozpísané položkovite a to v matematickom slede. Poradové čísla 

položiek sa v tej istej profesii nebudú opakovať. Všetky položky v rozpočte musia obsahovať poradové 

číslo, kód, popis, množstvo, mernú jednotku, jednotkovú cenu, náklady spolu, hmotnosť v tonách, suť 

v tonách. Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia z akejkoľvek časti diela v 

požadovanom počte. 
 

3.14. PUVP bude spracovaný podľa § 12 ods. 1 písm. a) bod 6. zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných  prácach 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejných prácach“) tak, aby počas jej užívania 

nedošlo k ohrozeniu osôb, majetku alebo k jej poškodeniu, prípadne k predčasnému opotrebovaniu. 

PUVP bude obsahovať pravidlá užívania, technických prehliadok, údržby a opráv. PUVP bude 

odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči vo 

formáte PDF aj DOC (Word). 



 

3.15. Plán BOZP bude spracovaný podľa § 13 ods. 1 až 3 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 

124/2006 Z. z.“) a podľa § 3 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z. z. o 

minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko (ďalej len „nariadenie vlády 

SR č. 396/2006 Z. z.“). Plán BOZP bude odovzdaný v šiestich  vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 

elektronickej podobe na CD nosiči vo formáte PDF aj DOC (Word). Hlavný inžinier projektu stavby 

bude poverený na koordináciu projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP. 
 

3.16. PPO bude spracovaný podľa § 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., 

ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní 

stavieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z.“). PPO bude 

odovzdaný v šiestich vyhotoveniach v tlačenej podobe a v elektronickej podobe na CD nosiči vo 

formáte PDF aj DOC (Word). 
 

3.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje demontovať staré osobné výťahy, ktoré sú v havarijnom stave za účelom ich 

nahradenia novými výťahmi s kvalitatívne vyššími parametrami ako sú nosnosť, rýchlosť,  ovládanie, 

bezpečnostné prvky. 
 

3.18. Rekonštrukcia výťahov zahŕňa aj súvisiace a nevyhnutné stavebné práce ako búracie, murárske, 

maliarske, natieračské práce, vrátane odvozu stavebnej sute, upratanie a likvidáciu demontovaného 

materiálu v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky SR 

č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 
 

3.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať a namontovať nové osobné výťahy, ktoré budú spĺňať parametre 

podrobne uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. Nové výťahy je potrebné namontovať do už existujúcich 

výťahových šácht bez úpravy ich rozmeru.  
 

3.20. Dodané a namontované nové výťahy musia spĺňať požiadavky stanovené Nariadením vlády SR č. 

235/2015 Z. z. o uvádzaní výťahov na trh a sprístupňovaní bezpečnostných častí do výťahov na trhu 

v platnom znení. 
 

3.21. Zhotoviteľ je povinný vykonať inštaláciu a montáž výťahov v súlade s požiadavkami noriem STN 

EN81-80:20041-10, EN 81-20, STN EN12015:2014-09 a STN EN 12016+A1:2009-02 a v súlade s 

vyhláškou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 532/2002 Z. z. ktorou sa 

ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných 

technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu 

a orientácie, pričom sa pred odovzdaním diela zaväzuje vykonať všetky potrebné úradné skúšky 

a získať potrebné certifikáty na uvedenie výťahov do prevádzky. 
 

3.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť pracovníka objednávateľa, ktorý bude po vykonaní a odovzdaní diela 

plniť funkciu dozorcu výťahu. 
 

3.23. V prípade nejasností v projektovej dokumentácii, a/alebo v prípade, že stav vykonaných stavebných 

prác a/alebo stav akýchkoľvek vykonaných činností v rámci rekonštrukcie výťahov nezodpovedá 

zmluvným podmienkam, a/alebo nie je v súlade s projektovou a/alebo technickou dokumentáciou, je 

zhotoviteľ povinný spolupracovať s osobou zabezpečujúcou technický dozor za účelom vysvetlenia 

nejasností/nezrovnalostí, a/alebo odstránenia vád pri realizácií diela. 
 

3.24. V prípade prekážok alebo iných skutočností, ktoré bránia riadnemu vykonaniu diela, a to najmä 

rekonštrukcie výťahov, je zhotoviteľ povinný dodať svoje stanovisko objednávateľovi bezodkladne 

písomne na adresu Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Za kasárňou 3, 832 47 

Bratislava najneskôr do troch pracovných dní od doby, kedy sa o nich dozvedel, alebo kedy sa pri 

vynaložení odbornej starostlivosti o nich mohol dozvedieť. 
 

3.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prostredníctvom na to poverenej osoby sa bude zúčastňovať kontrolných 

dní stavby, resp. diela, ktoré bude organizovať objednávateľ. Objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa 

na účasť na kontrolnom dni. 
 

3.26. V prípade, ak pri vykonávaní diela dôjde k zmenám oproti projektovej dokumentácií, je tieto zmeny 

zhotoviteľ povinný zakresliť do projektovej dokumentácie a do ďalších dokumentov, ktorých sa táto 

zmena týka. 
 



3.27. Zhotoviteľ je povinný predložiť pred podpisom tejto zmluvy oprávnenie vydané orgánom dozoru 

objednávateľa (Odbor kontroly, dozorov a inšpekcií Trenčín, sekcia kontroly Ministerstva obrany SR) 

pri realizácií montáže vyhradených technických zariadení - preukázanie splnenia požiadaviek 

bezpečnosti technických zariadení podľa § 15 alebo § 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  
 

3.28. Zhotoviteľ je povinný pred uzavretím zmluvy podať vyplnenú žiadosť o vydanie oprávnenia na 

činnosť na vyhradených technických zariadeniach na pracoviskách Ministerstva obrany SR 

a Ozbrojených síl Slovenskej republiky v súlade s § 6 ods. 3 písm. i) zákona č. 321/2002 Z. z. 

o ozbrojených silách Slovenskej republiky, v súlade s § 14 ods. 1 písm. a) a ods. 2 zákona č. 124/2006 

Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov., Nariadením 

ministra obrany SR č. 46/2009 o inšpekcii práce, energetickej inšpekcii a požiarnom dozore v znení 

Nariadenia ministra obrany SR č. 71/2013. 
 

3.29. Zhotoviteľ je povinný doručiť do piatich pracovných dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

osvedčenie podľa § 18 ods. 1 písm. c) Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 

Slovenskej republiky č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a 

plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška č. 508/2009 Z. z.“) na Odbor kontroly, 

dozorov a inšpekcií Trenčín, sekcia kontroly Ministerstva obrany SR. 
 

3.30. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť, za účelom vypracovania projektovej dokumentácie primeranú 

súčinnosť a zapožičať zhotoviteľovi na základe jeho vyžiadania za týmto účelom príslušnú sprievodnú 

dokumentáciu. 
 

3.31. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa bodu 3.4. tohto článku.  
 

3.32. Objednávateľ sa zaväzuje určiť zhotoviteľovi odberné miesto vody a elektrickej energie, pričom v 

zápise o odovzdaní a prevzatí staveniska budú dohodnuté podmienky odberu médií. 
 

3.33. Objednávateľ sa zaväzuje odsúhlasiť a odovzdať zhotoviteľovi skúšobný plán, spracovaný podľa bodu 

3.8 tohto článku, najneskôr do desiatich pracovných dní od jeho prevzatia od zhotoviteľa. 
 

Článok IV. 

Cena 
 

4.1. Cena za dielo je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona NR SR                   

č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka 

zhotoviteľa uvedená v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktorá obsahuje ocenený popis rozsahu prác a dodávok. 

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela je konečná a nemenná a zahŕňa akékoľvek a 

všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonaním vznikli, vrátane nákladov na dopravu, 

vypracovania príslušnej dokumentácie k dielu podľa tejto zmluvy, pomocné práce a materiál, 

likvidácie a odvozu odpadu a primeraný zisk zhotoviteľa s výnimkou nákladov na spotrebu energiií 

podľa článku III bod 3.32. 
 

4.2. Zmluvné strany dohodli celkovú cenu za dielo nasledovne:  

Modernizácia 2ks výťahov. 

 

Cena  

bez DPH 

v EUR 

 

Výška 20% 

DPH 

v EUR 

 

Cena s 

DPH 

v EUR 

1. 
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie 

podľa článku II bod 2.1.1 tejto zmluvy. 
2.500,00 500,00 3.000,00 

2. 
Cena za vypracovanie technickej dokumentácie 

podľa článku II bod 2.1.2 tejto zmluvy. 
1.000,00 200,00 1.200,00 

3. 

Cena za kompletnú rekonštrukciu celkom 2 ks 

výťahov demontáž, stavebné a montážne práce 

vrátane dodávok a vykonania potrebných skúšok 

ku spusteniu výťahov do prevádzky podľa článku II 

bod 2.1.3 tejto zmluvy. 

74.700,00 14.940,00 89.640,00 

CENA CELKOM v EUR 78.200,00 15.640,00 93.840,00 



          Slovom: Sedemdesiatosemtisíc dvesto EUR bez DPH. 
 

4.3. Daň z pridanej hodnoty v zákonom stanovenej výške odvedie objednávateľ správcovi dane v zmysle          

§ 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „zákon č. 222/2004 Z. z.“). 
 

4.4. Náklady na úkony, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez písomného dodatku k tejto zmluve (naviac 

práce) alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. V prípade, že 

zhotoviteľ vykoná určité náklady, ktoré sa budú považovať za úkony nad rámec diela alebo budú to 

úkony rozdielne od týchto zmluvných podmienok, tak tieto náklady objednávateľ neuhradí.  
 

Článok  V. 

Fakturácia a platobné podmienky 
 

5.1. Úhrada za dielo bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku prostredníctvom 

finančného úradu objednávateľa po riadnom vykonaní a odovzdaní diela. K faktúre zhotoviteľ predkladá 

aj doklad o likvidácii stavebného odpadu vystavený a potvrdený prevádzkovateľom skládky s uvedením 

dátumu a miesta uloženia odpadu, množstva odpadu a ďaľších údajov v súlade so zákonom č. 79/2015 

Z. z. o odpadoch a o zmene a doplní niektoých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti 

a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov.  
 

5.2. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za riadne vykonané dielo podľa článku II. zaplatí objednávateľ 

zhotoviteľovi na základe faktúr. Objednávateľ neposkytuje preddavky ani zálohové platby.  
 

5.3 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi 1 faktúru za riadne odovzdanie časti diela podľa bodu 2.1.1. a 2.1.2. 

tejto zmluvy.  
 

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúry 1-krát mesačne v rozsahu vykonaných prác podľa bodu 2.1.3. 

tejto zmluvy,  po ich odsúhlasení technickým dozorom objednávateľa. Podkladom pre vyhotovenie 

každej faktúry a jej neoddeliteľnou súčasťou bude súpis vykonaných prác. V prípade potreby je na výzvu 

objednávateľa zhotoviteľ povinný predložiť k faktúre aj fotodokumentáciu zakrytých konštrukcií v 

podrobnosti jednotlivých technologických postupov, ktoré budú pre následnú kontrolu neprístupné. 

 

5.5 Súpis vykonaných stavebných prác bude odsúhlasený a potvrdený podpisom technického dozoru  

objednávateľa. Ak má súpis prác vady, technický dozor ho do siedmich pracovných dní odo dňa kedy 

mu bol doručený, vráti zhotoviteľovi na prepracovanie.  
 

5.6 Faktúra bude vyhotovená v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o DPH“) a bude obsahovať údaje podľa § 74 ods. 1 tohto zákona: 

a) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, IČ DPH - objednávateľa a zhotoviteľa, 

b) miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby,  

c) dátum a rozsah vykonaných prác a dodávok uvedených v súpise vykonaných prác a dodávok, 

ktorý bude odsúhlasený technickým dozorom objednávateľa a bude neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry, 

d) číslo tejto zmluvy, 

e) číslo faktúry, 

f) dátum vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 

g) fakturovanú základnú sumu bez DPH, 

h) odtlačok pečiatky a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,  

i) označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 

j) slovná informácia „prenesenie daňovej povinnosti“. 
 

5.7. Zhotoviteľ vyhotoví faktúry v súlade s § 73 zákona č. 222/2004 Z. z. najneskôr do 15 kalendárnych dní 

odo dňa odsúhlasenia a potvrdenia súpisu vykonaných stavebných prác v zmysle bodu 5.4. tohto článku. 

Faktúru je potrebné doručiť v troch vyhotoveniach na adresu: Ministerstvo obrany SR, sekcia majetku 

a infraštruktúry, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava. Splatnosť faktúry zhotoviteľa je do 30 kalendárnych 

dní od jej doručenia objednávateľovi.  
 

5.8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti alebo bude inak nesprávna alebo neúplná, 

objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi najneskôr v posledný deň lehoty splatnosti na prepracovanie. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová tridsaťdňová lehota splatnosti 

začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.  



5.9. Zhotoviteľ bude predkladať faktúru za dielo maximálne do výšky 90% z celkovej ceny diela. Na zvyšok 

ceny (10%) predloží zhotoviteľ konečnú  faktúru až na základe vykonania komplexných úradných 

skúšok, po úplnom odstránení vád a nedorobkov, ktoré by bránili riadnemu a bezpečnému užívaniu 

diela, zistených pri preberacom konaní a po spustení výťahu do prevádzky v prípade, že tieto podmienky 

zhotoviteľ nesplnil už pri preberacom konaní. Vystavenie konečnej faktúry vylučuje dodatočné nároky 

na úpravu celkovej ceny diela. 
 

Článok  VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

6.1. Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi SR a technickými normami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa. Ak 

objednávateľ obstará nevhodné veci na vykonanie diela a odovzdá ich zhotoviteľovi za týmto účelom 

alebo ak je pokyn objednávateľa nevhodný, je v zmysle § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) zhotoviteľ pri vynaložení 

odbornej starostlivosti povinný na túto skutočnosť upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu 

preukázateľným spôsobom (napr. zápis v stavebnom denníku), inak zodpovedá za vady diela spôsobené 

vykonaním nevhodného pokynu alebo použitím nevhodných vecí. Zhotoviteľ pri vykonávaní diela bude 

postupovať s odbornou starostlivosťou a dodržiavať platnú legislatívu, najmä ustanovenia zákona             

č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). Zhotoviteľ použije stavebné výrobky, ktoré spĺňajú podmienky 

a požiadavky uvedené v zákone č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť 

pri výstavbe podľa vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 94/2004 Z. z., ktorou sa 

ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení 

neskorších predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe podľa smernice 

Ministerstva obrany SR č. 3/2003 o technických požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

a pri užívaní stavieb vojenskej správy (ďalej len „smernica“). Zhotoviteľ zároveň podpisom tejto zmluvy 

vyhlasuje, že bol oboznámený s obsahom smernice pred podpisom tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

dodržiavať ustanovenia zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v platnom znení (ďalej len „Autorský 

zákon“).  
 

6.2. Zhotoviteľ je povinný zvolávať v priebehu realizácie diela technické rady, na ktorých bude zabezpečená 

kontrola technického riešenia diela v procese rozpracovanosti projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) 

bod 2. zákona o verejných prácach – minimálne v úvode, jeden krát v priebehu a v závere projektových 

prác. Technické rady budú zvolávané písomnou pozvánkou s navrhnutým programom tak, aby ju 

objednávateľ (technický dozor objednávateľa) obdržal minimálne sedem kalendárnych dní pred určenou 

lehotou jej konania. Zhotoviteľ je povinný na technické rady prizývať zamestnancov objednávateľa z 

Odboru kontroly, dozorov a inšpekcií Trenčín, Železničná 3, 911 01 Trenčín. Zhotoviteľ v súhrnnej 

technickej správe určí a presne vyšpecifikuje nutnosť osvedčení pre zamestnancov zhotoviteľa pri 

realizácii diela v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. a vyhlášky č. 508/2009 Z. z.. Komunikácia bude 

prebiehať poštou alebo elektronicky e-mailom, podľa dohody zmluvných strán, v súlade s článkom XIII. 

tejto zmluvy. 
 

6.3. Zhotoviteľ je povinný zohľadniť pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách všeobecné 

zásady  týkajúce sa požiarnej ochrany podľa § 9 a § 11 zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 

v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 121/2002 Z. z. 

o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe 

a pri užívaní stavieb. 
 

6.4. Zhotoviteľ je povinný do technickej správy zahrnúť informácie o zodpovednosti za stavebný odpad v 

zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, predovšetkým povinnosť zhotoviteľa stavby dokladovať nakladanie s odpadmi v zmysle 

vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky SR č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej 

povinnosti a ohlasovacej povinnosti v znení neskorších predpisov. 
 

 

 

 
 

 

 



6.5. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v zmysle článku III. bod 3.4. tejto zmluvy a poskytne 

zhotoviteľovi primeranú ním vyžiadanú súčinnosť počas vykonávania diela. 
 

6.6. Zhotoviteľ je povinný v zmysle § 46d stavebného zákona a § 28 vyhlášky Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

stavebného zákona od prevzatia staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného denníka s dvomi 

prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti vyplývajúce z tejto zmluvy a príslušných právnych predpisov. 
 

6.7. Objednávateľ, prostredníctvom oprávnenej osoby uvedenej v článku XIV. bod 14.1. tejto zmluvy, bude 

vykonávať technický dozor nad vykonávaním diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. 
 

6.8. Technický dozor je povinný sledovať obsah stavebného denníka podľa potreby vyplývajúcej                         

z technológie a typu stavby a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak technický dozor so záznamom 

zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do troch pracovných dní. 
 

6.9. Okrem oprávnených osôb zhotoviteľa a objednávateľa uvedených v článku XIII. tejto zmluvy môžu do 

stavebného denníka vykonávať záznamy aj iné oprávnené osoby objednávateľa a zhotoviteľa, pokiaľ na 

to boli písomne poverení, príslušné orgány štátnej správy a štátneho stavebného dohľadu.  
 

6.10. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu tejto zmluvy.  
 

6.11. Zhotoviteľ bude zabezpečovať vykonávanie stavebných prác v súlade s harmonogramom prác 

spracovaným v súlade s článkom III. bodom 3.9. tejto zmluvy. 
 

6.12. Objednávateľ je oprávnený skontrolovať všetky časti diela, ktoré budú v ďalšom postupe zakryté, alebo 

sa stanú neprístupnými. Na ich kontrolu vyzve zhotoviteľ písomne technický dozor objednávateľa 

(záznamom v stavebnom denníku a následne telefonickým oznámením) najmenej tri pracovné dni 

vopred, v opačnom prípade bude znášať náklady, spojené s dodatočnou kontrolou podľa ustanovenia       

§ 553 ods. 2 Obchodného zákonníka.   
 

6.13. Pre sledovanie postupu vykonávania diela môže objednávateľ organizovať na stavbe kontrolné dni, na 

ktoré bude pozývať účastníkov výstavby, vyhotovovať zápisy o ich priebehu a posielať ich účastníkom 

kontrolných dní. 
 

6.14. Zhotoviteľ poverí na výkon funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má na výkon tejto funkcie vydané 

príslušné osvedčenie. 
 

6.15. Zhotoviteľ zabezpečí vykonávanie prác v priestoroch objednávateľa v súlade so zákonom č. 124/2006 

Z. z., nariadením vlády č. 396/2006 Z. z., a v plnom rozsahu zodpovedá za vytvorenie podmienok 

bezpečnosti a zdravia pracovníkov a bezpečný výkon ich práce podľa zákona č. 311/2001 Z. z. 

Zákonník práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe, alebo iných 

predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“). 
 

6.16. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie odborného výkonu funkcie koordinátora bezpečnosti podľa § 6 

nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
 

6.17. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách je zhotoviteľ povinný zohľadniť všeobecné 

zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 124/2006 Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 4 a § 5 Nariadenia 

vlády SR č. 396/2006 Z. z.. Hlavný inžinier projektovej dokumentácie bude poverený na koordináciu 

projektovej dokumentácie z hľadiska BOZP. 
 

6.18. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté 

porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka. 
 

6.19. Zhotoviteľ sa zaväzuje nevykonávať činnosti, na ktoré nemá požadované platné oprávnenie. V objekte 

Kutuzovových kasární v Bratislave platí zákaz fajčiť mimo miest na to vyhradených. 
 

6.20. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že jeho pracovníci nebudú požívať pred nástupom na stavenisko 

a v priebehu pracovnej doby alkoholické nápoje, návykové a omamné látky. Pri zistení požitia 

alkoholických nápojov bude pracovník vykázaný z pracoviska a toto opatrenie bude bezodkladne 

oznámené zhotoviteľovi. Pracovníkovi, ktorý bude takto vykázaný z pracoviska už nebude umožnené 

pracovať u objednávateľa. V prípade zistenia požitia návykových a omamných látok bude objednávateľ 

postupovať obdobným spôsobom, ako pri zistení požitia alkoholických nápojov. 
 



6.21. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi preškolenie svojich pracovníkov o BOZP a požiarnej ochrane 

predložením osnovy školenia, prezenčnou listinou zo školenia a osvedčením lektora, ktorý školenie 

vykonal a to najneskôr do dňa odovzdania staveniska objednávateľom. 
 

6.22. Zhotoviteľ je prostredníctvom svojich pracovníkov povinný zabezpečovať ochranu priestorov a ochranu 

majetku Slovenskej republiky v správe objednávateľa (ďalej len „majetok objednávateľa“) 

dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade so zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred 

požiarmi pri vykonávaní diela za ich porušenie a vzniknutú škodu v celom rozsahu. 
 

6.23. Zhotoviteľ je povinný každý vznik požiaru ihneď oznámiť ohlasovni požiarov - veliteľovi ochrannej 

zmeny VP, č. t.: 313 344. 
 

6.24. Zhotoviteľ zodpovedá za pracovné úrazy svojich pracovníkov. Zodpovedá za škody spôsobené jeho 

pracovníkmi na majetku objednávateľa a je povinný uhradiť náklady na odstránenie následkov v plnej 

výške, alebo ich odstrániť na vlastné náklady. 
 

6.25. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť kontrolu dodržiavania BOZP, požiarnej ochrany, kvality prác, 

dodržiavania stanovených technických noriem a technologických postupov poverenými zamestnancami 

objednávateľa uvedenými v článku XIV. bode 14.1. tejto zmluvy. 
 

6.26. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na zdraví zamestnancov objednávateľa spôsobených zanedbaním 

svojich povinností, alebo v dôsledku okolností, o ktorých zhotoviteľ vedel, alebo mal vedieť v čase 

plnenia zmluvy, alebo ich mohol predvídať. 
 

6.27. Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa, ktorí budú dielo vykonávať, vstup do všetkých 

priestorov súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto zmluvy. 
 

6.28. Zhotoviteľ pre tento účel predloží na adresu sídla SPO Bratislava uvedenú v článku XIV. bode 14.1. 

tejto zmluvy zoznam pracovníkov s ich osobnými údajmi v rozsahu, meno, priezvisko a číslo 

občianskeho preukazu, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam  automobilovej 

techniky a objednávateľ zabezpečí vystavenie preukazov ku vstupu pre pracovníkov a pre vjazd, resp. 

parkovanie používanej techniky. V prípade akejkoľvek zmeny je zhotoviteľ povinný o tom bezodkladne 

informovať kontaktnú osobu SPO Bratislava uvedenú v článku XIV. bode 14.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

poučí svojich pracovníkov o tom, že poskytol predmetné osobné údaje objednávateľovi za uvedeným 

účelom. Objednávateľ sa zaväzuje, že osobné údaje, ktoré mu zhotoviteľ poskytne, bude náležite chrániť 

a spracúvať výlučne len za účelom plnenia svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve a v súlade so 

zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.   
 

6.29. Zhotoviteľ sa zaväzuje prepraviť vzniknutý odpad podľa druhu a kategórií na miesto zhodnotenia alebo 

zneškodnenia v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov, pričom túto prepravu bude vykonávať na základe registrácie (odpady 

kategórie O alebo na základe súhlasu – odpady kategórie N vydaného príslušným Okresným úradom). 

Prepravu môže zhotoviteľ zabezpečiť aj treťou osobou, ktorá vlastní príslušnú registráciu alebo súhlas 

na prepravu odpadov. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady (vážne lístky, 

sprievodný list NO) zo skládky – zariadenia, kde bol odpad odovzdaný. Odpad zhotoviteľ odovzdá v 

mene objednávateľa. Za súčasť diela sa budú považovať tiež hmoty, zariadenia a stavebné dielce, ktoré 

boli zhotovené pre vykonanie diela zhotoviteľom, alebo jeho subdodávateľmi. 
 

6.30. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania a prevzatia diela objednávateľom, uzatvorí s 

objednávateľom servisnú zmluvu na dielo v trvaní šesťdesiat mesiacov od odovzdania a prevzatia 

diela. Sevisnou zmluvou sa zhotoviteľ zaviaže zabezpečiť najmä komplexný servis nových výťahov za 

účelom udržovania ich bezchybného technického stavu, bezpečnosti a prevádzky schopnosti počas 

záručnej doby v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 

elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené 

technické zariadenia a príslušnými STN a to najmä: odborné prehliadky, odstránenie bežných 

prevádzkových porúch, odborné skúšky, opakovaná úradná skúška, technická asistencia, pohotovosť, 

vyslobodenie zaseknutých osôb, vedenie záznamov, poskytovanie poradenstva, a  to všetko za zmluvnú 

cenu za servisné služby v súlade s prílohou č. 1 tejto zmluvy, tabuľka s označením Odborné servisné 

činnosti na 2ks výťahov počas záručnej doby šesťdesiat mesiacov. 
 



Článok VII. 

Odovzdanie a prevzatie diela 
 

7.1. Zhotoviteľ splní povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním. Časť diela podľa 

článku II. bodu 2.1.3. sa bude odovzdávať a preberať ako celok v mieste staveniska, pričom sa požaduje 

dodávka „NA KĽÚČ“, t.j. najneskôr pri odovzdaní diela bude výťah spustený do riadnej prevádzky. 
 

7.2. Projektovú dokumentáciu a technickú dokumentáciu zhotoviteľ odovzdá v zmysle článku III. bodu 3.1. 

tejto zmluvy na sekcii majetku a infraštruktúry osobe na to oprávnenej, uvedenej v článku XIV. v bode 

14.1 tejto zmluvy. 
 

7.3. Zhotoviteľ je povinný pred začatím preberacieho konania písomne oznámiť dokončenie diela osobe 

oprávnenej na prevzatie diela uvedenej v článku XIV. v bode 14.1. tejto zmluvy najneskôr  tri dni 

vopred.  
 

7.4. Podmienkou odovzdania a prevzatia častí diela podľa článku II. bodu 2.1.3. je úspešné vykonanie 

komplexných úradných skúšok predpísaných normami a vyhotovenie a odovzdanie kompletnej 

technickej dokumentácie v zmysle článku II. bod 2.1.2. tejto zmluvy. Ak bude vykonanie skúšok 

neúspešné zavinením zhotoviteľa, budú tieto v plnom rozsahu opakované po odstránení vád 

v dohodnutej lehote na jeho náklady. 
 

7.5. Tri dni pred začatím preberacieho konania diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi revízne správy 

k zariadeniam, ktoré boli vykonaním diela dotknuté, záručné listy dodávok, ako aj ďalšiu technickú 

dokumentáciu. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany spíšu preberací protokol o odovzdaní a 

prevzatí verejnej práce (ďalej len „preberací protokol“), kde sa zhodnotí kvalita vykonaných prác, súpis 

vád a nedorobkov diela zistených pri preberacom konaní s určením lehoty na ich odstránenie. Obsahom 

preberacieho protokolu je vyhlásenie objednávateľa, že odovzdané dielo preberá a ak nie, uvedie 

dôvody. Zhotoviteľ odstráni zistené vady a nedorobky na vlastné náklady (§ 12 zákona č. 254/1998 Z. 

z. o verejných prácach). Zmluvné strany tejto zmluvy sa výslovne dohodli, že dôvodom na neprevzatie 

diela zo strany objednávateľa je zistenie takých vád a nedorobkov diela v priebehu preberacieho 

konania, ktoré bránia jeho riademu a bezpečnému užívaniu. 
 

7.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým 

normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musí byť v súlade so všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev 

a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske 

normy. 
 

7.7. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ odovzdá jeden výtlačok skúšobného plánu a zápisy zo stavebného 

denníka. 
 

7.8. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko v lehote, ktorú určí objednávateľ v preberacom protokole. 
 

7.9. Dielo je považované za vykonané, ak je riadne ukončené a odovzdané objednávateľovi v súlade s touto 

zmluvou, projektovou a technickou dokumentáciou. 
 

7.10. Dňom odovzdania diela zhotoviteľom a jeho prevzatia objednávateľom prechádza nebezpečenstvo 

škody na veci na objednávateľa. 
 

Článok VIII. 

Dohoda o licencii a práva k autorskému dielu 
 

8.1. V prípade, že zhotoviteľ na základe tejto zmluvy vytvorí autorské dielo udeľuje objednávateľovi 

v zmysle § 65 a nasl. Autorského zákona výhradnú licenciu – licenčnú zmluvu v neobmedzenom 

rozsahu na použitie autorského diela (projektová dokumentácia a technická dokumentácia resp. jej časť) 

podľa tohto článku. 
 

8.2. Objednávateľ je oprávnený na všestranné použitie autorského diela vytvoreného podľa tejto zmluvy na 

území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí bez časového obmedzenia, a to najmä, no nielen na: 

a) právo autorské dielo alebo jeho časti použiť na účel, na ktorý bolo vytvorené, 

b) právo vyhotovovať rozmnoženiny,   

c) právo autorské dielo spracovať, 

d) právo na zaradenie autorského diela do databázy, 

e) právo na spojenie diela s iným dielom, 



f) verejným prenosom autorského diela, 

g) právo naložiť s autorským dielom akýmkoľvek iným spôsobom, ktoré prislúcha zhotoviteľovi v 

zmysle ustanovení Autorského zákona a ktoré je možné zmluvne previesť na tretiu osobu. 
 

8.3. Objednávateľ je oprávnený používať autorské dielo kedykoľvek počas trvania autorskoprávnej ochrany 

zhotoviteľa a tretích osôb (subdodávateľov) spôsobom, ktorý neznižuje hodnotu autorského diela a s 

ohľadom na dobré meno zhotoviteľa. 
 

8.4. Zhotoviteľ touto zmluvou dáva objednávateľovi neobmedzený súhlas na udeľovanie sublicencie 

(prevod oprávnení k autorskému dielu nadobudnutých touto zmluvou na tretiu osobu), a to či už v celosti 

alebo len jednotlivých čiastkových oprávnení. 
 

8.5. Zhotoviteľ sa podpisom tejto zmluvy zaväzuje zabezpečiť, že jedinou osobou oprávnenou používať 

autorské dielo je objednávateľ. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že s výnimkou rekonštrukcie výťahov 

nebude sám autorské dielo používať, ani neumožní jeho používanie tretím osobám. Ďalej sa zaväzuje, 

že neprevedie a ani nepostúpi práva udelené touto zmluvou objednávateľovi na tretiu osobu. 
 

8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje autorskoprávne vysporiadať všetky výkony a majetkové nároky autorov, ktorých 

použije pri/na vytvorenie autorského diela tak, aby rozsah práv k predmetným dielam prevedených na 

zhotoviteľa nebol menší ako rozsah práv prevádzaných na objednávateľa podľa tohto článku zmluvy.  
 

8.7. Zhotoviteľ týmto tiež vyhlasuje, že v zmysle § 164 ods. 5 Autorského zákona vylučuje kolektívnu 

správu jeho práv podľa tejto zmluvy a vyhlasuje, že písomne informoval organizáciu kolektívnej správy 

o vylúčení kolektívnej správy svojich majetkových práv pred uzavretím tejto zmluvy. 
 

8.8. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu v zmysle bodov 8.1. až 8.7. tohto článku zmluvy 

bezodplatne.  
 

Článok IX. 

Zodpovednosť za vady, záruka a reklamácie  
 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok tejto zmluvy a v súlade 

s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, právnymi aktmi ES/EÚ a technickými predpismi 

a normami SR/EÚ. 
 

9.2. Počas vykonávania diela, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škody spôsobené svojou činnosťou 

na majetku objednávateľa. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný uviesť vec na vlastné náklady do 

pôvodného stavu bez zbytočného odkladu. Pri určovaní výšky spôsobenej škody bude objednávateľ 

vychádzať z ceny veci v čase jej poškodenia. 
 

9.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy v súlade s platnými 

slovenskými technickými normami (ďalej len „STN“).  
 

9.4. Zhotoviteľ poskytuje na dielo v súlade § 12 ods. 1 písm. b) bod 4 zákona o verejných prácach, záruku 

60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, pokiaľ bolo 

odovzdané bez vád a nedorobkov, ktoré bránia bezpečnému a riadnemu užívaniu. Plynutie záručnej 

doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie vád doručením oznámenia 

o vadách (ďalej len „reklamácia“). Za vadu diela prípadne jeho časti sa považuje najmä odchýlka diela 

alebo jeho časti od projektovaných a/alebo technických parametrov, parametrov v projektovej 

dokumentácii, alebo nesplnenia parametrov vyžadovaných stavebným povolením alebo legislatívou 

platnou v čase podpisu tejto zmluvy. 
 

9.5. Zjavné vady diela sa uvedú v preberacom protokole. Vady diela uvedené v preberacom protokole 

zmluvné strany nepovažujú za konečnú možnosť reklamácie zjavných vád zo strany objednávateľa a 

odovzdanie diela sa nepovažuje za prehliadku diela v zmysle ustanovenia § 562 Obchodného zákonníka. 

Objednávateľ môže zjavné vady písomne reklamovať do desiatich dní od dňa prevzatia diela. 
 

9.6. Materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré nezodpovedajú zmluve a požadovaným skúškam, musí 

zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými. 
 

9.7. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené 

počas záručnej doby odstraňovať. 
 

 

 
 



9.8. Reklamáciu vád je objednávateľ povinný uplatňovať písomne najneskôr do uplynutia záručnej doby 

u osoby uvedenej v článku XIV. bode 14.2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať 

do 48 hodín od jej uplatnenia a vady bezplatne odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, 

najneskôr do tridsiatich kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie. Havarijné stavy je zhotoviteľ 

povinný začať odstraňovať do 24 hodín po ich nahlásení (telefonicky, faxom, e-mailom, poštou) a vady 

odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase, najneskôr do desiatich dní od ich nahlásenia. 

Odstránenie vád zhotoviteľ vykoná na svoje vlastné náklady.   
 

9.9. Vady diela budú zmluvné strany riešiť podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. Nároky 

objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka. 
 

Článok X. 

Sankcie a ukončenie zmluvy 
 

10.1. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela v zmysle článku III. bodu 3.2. tejto zmluvy, je 

povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela bez DPH, uvedenej v článku 

IV. bode 4.2. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania, až do jeho prevzatia objednávateľom, 

pričom za prvý deň omeškania s vykonaním diela je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 500,- 

EUR. Zmluvná pokuta sa nezapočítava do náhrady škody. 
 

10.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov, uvedených v preberacom protokole  

a/alebo s vyprataním staveniska  v dohodnutej lehote, zaplatí zhotoviteľ zmluvnú pokutu vo výške 

0,05% z celkovej ceny diela bez DPH denne, až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov a/alebo 

vypratania staveniska. 
 

10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním diela po dobu, po ktorú 

nemohol svoju povinnosť, súvisiacu s vykonaním diela plniť následkom okolností, ktoré vznikli 

preukázateľne na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty pre 

vykonanie diela o dobu, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s dobou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne 

a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti vzniknuté na strane objednávateľa a tiež na 

úhradu preukázateľných a vydokladovaných nákladov, ktoré mu do tej doby vznikli. 
 

10.4. Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady diela počas záručnej doby v lehote podľa článku IX. bodu 9.8. 

tejto zmluvy, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela bez DPH za každú vadu, 

ktorá bráni riadnemu užívaniu diela, a to za každý začatý deň omeškania. 
 

10.5. Ak bude objednávateľ v omeškaní s úhradou bezchybnej faktúry je zhotoviteľ oprávnený si od 

objednávateľa nárokovať zaplatenie úroku z omeškania vo výške podľa § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy 

v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne poskytnúť potrebné spolupôsobenie a plnenie jeho 

povinností z tejto zmluvy, ktoré by podstatným spôsobom znemožňovalo zhotoviteľovi plniť si svoje 

záväzky/povinnosti uvedené v tejto zmluve. Tieto okolnosti musí zhotoviteľ preukázať a písomne 

dokladovať. 
 

10.6. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje najmä porušenie povinnosti 

postupovať pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou a/alebo nevykonanie diela v lehote 

uvedenej v článku III., bode 3.2. tejto zmluvy a/alebo neprevzatie staveniska v lehote určenej v článku 

III. bode 3.4. tejto zmluvy a/alebo porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa článku III. bodu 3.10. tejto 

zmluvy a/alebo nedodržanie predpísaných noriem uvedených v článku VI. bode 6.1. tejto zmluvy, 

pričom zhotoviteľ nezjedná zodpovedajúcu nápravu ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej 

mu za týmto účelom zo strany objednávateľa. 
 

10.7. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom v ňom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 

zmluvná strana od zmluvy odstupuje. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou 

stranou si zmluvné strany vysporiadajú vzájomné nároky z už vykonaného plnenia v súlade 

s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Objednávateľ a zhotoviteľ sú oprávnení 

odstúpiť od tejto zmluvy v prípadoch a za podmienok uvedených v tejto zmluve, Obchodnom 

zákonníku a objednávateľ aj v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“). Odstúpenie môže byť 

obmedzené aj na určitú časť zmluvne dohodnutého rozsahu prác. 

  
 



10.8. Ak dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu pred dokončením diela, inak ako odstúpením od zmluvy zo 

strany objednávateľa, uhradí objednávateľ zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby 

preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene diela a položkovom rozpočte uvedenom v 

Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou. 
 

10.9. Na účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť prijíma právna úprava podľa § 374 

Obchodného zákonníka. 
 

10.10. Ak sa vykonanie zmluvných záväzkov stane nemožným je zhotoviteľ povinný zaslať objednávateľovi 

písomné oznámenie o tejto skutočnosti bez zbytočného odkladu. 
 

10.11. V prípade prerušenia, alebo zastavenia prác na diele je zhotoviteľ povinný obratom vykonať také 

opatrenia na zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu, poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej 

škode. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu v súvislosti s tým vznikli v prípade, ak 

prerušenie alebo zastavenie prác zavinil objednávateľ. Výška týchto nákladov bude vopred písomne 

dohodnutá zmluvnými stranami v súlade s položkovým rozpočtom uvedeným v Prílohe č. 1 tejto 

zmluvy. 
 

10.12. Uplatnenie sankcií bude vykonané písomnou formou. Vyúčtované sankcie uhradí povinná strana 

oprávnenej strane do tridsiatich kalendárnych dní odo dňa ich uplatnenia nezávisle na tom, či a v akej 

výške vznikne druhej strane škoda. 
 

Článok  XI. 

Vyššia moc 

11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s lehotou riadneho ukončenia a odovzdania 

diela uvedeným v článku III. bode 3.2. tejto zmluvy, ako aj s lehotou odstraňovania vád alebo 

havarijného stavu po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť vykonávať dielo v súlade s touto 

zmluvou následkom okolností, ktoré vznikli na strane objednávateľa alebo z dôvodu pôsobenia vyššej 

moci. Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci považujú aj opatrenia štátnych orgánov 

súvisiace so zabránením šírenia ochorenia COVID-19, ak tieto opatrenia majú vplyv na plnenie 

povinností jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 

šesťdesiat dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

pričom lehota na plnenie sa predĺži o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej moci budú trvať 

dlhšie ako šesťdesiat dní, zmluvné strany sa zaväzujú zúčastniť rokovania, na ktorom dohodnú ďalší 

postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. Zvolať rokovanie bude oprávnená 

ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde, 

zmluvná strana, ktorej sa malo plniť, je oprávnená odstúpiť od zmluvy. 
 

11.2 V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 11.1. tohto článku, sú zmluvné strany povinné sa 

navzájom písomne informovať, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do dvoch kalendárnych dní 

od vzniku takýchto udalostí. 
       

Článok XII. 

Subdodávatelia 
 

12.1.    Zhotoviteľ nemá v úmysle zadať podiel zákazky subdodávateľom, resp. v čase uzavretia tejto zmluvy 

mu subdodávatelia nie sú známi.  
 

12.2.   Pre účely tejto zmluvy sa subdodávateľom rozumie taký hospodársky subjekt, ktorý uzavrel alebo  

uzavrie so zhotoviteľom písomnú odplatnú zmluvu na plnenie určitej časti zákazky, t.j. za 

subdodávateľa je považovaný ten, kto sa priamo bude podieľať na plnení zmluvy, t.j. hospodársky 

subjekt bude plniť časť záväzku zhotoviteľa a to na základe zmluvy so subdodávateľom. 
 

12.3.     Zhotoviteľ je povinný bezodkladne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov uvedených              

v bode 12.4. u subdodávateľov a v prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
 

12.4 V prípade, ak sa zhotoviteľ počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy rozhodne zadať časť zákazky 

subdodávateľom, bude povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr desať 

pracovných dní pred dňom, kedy má subdodávateľ začať realizovať časť plnenia podľa tejto zmluvy 

nasledovné údaje: 

a) podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať navrhovanému subdodávateľovi, 

b) predmet subdodávky, 



c) informácie o navrhovanom subdodávateľovi v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto 

podnikania a IČO subdodávateľa,  

d) údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu 

a dátum narodenia, 

e) informáciu, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa, alebo najneskôr v čase plnenia zmluvy bude spĺňať 

podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) a f) ZVO a neexistujú 

u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 ZVO. Objednávateľ si splnenie 

týchto podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z. z. u navrhovaného subdodávateľa overí na Úrade 

pre verejné obstarávanie, prípadne si vyžiada relevantné doklady od zhotoviteľa resp. 

navrhovaného subdodávateľa. Ak navrhovaný subdodávateľ v stanovenej lehote nebude spĺňať 

podmienky podľa ZVO, objednávateľ nebude akceptovať tohto subdodávateľa, 

f) informáciu, že navrhovaný subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov 

verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 315/2016 Z. z.“), spĺňa, alebo najneskôr v čase 

plnenia bude spĺňať, podmienku zápisu do registra partnerov verejného sektora podľa zákona           

č. 315/2016 Z. z. Objednávateľ si splnenie podmienky podľa tohto zákona u navrhovaného 

subdodávateľa overí v Registri partnerov verejného sektora. Ak navrhovaný subdodávateľ 

v stanovenej lehote nebude spĺňať túto podmienku, objednávateľ nebude akceptovať tohto 

subdodávateľa.  

       Uvedené sa vzťahuje aj na subdodávateľa, ktorý nebol známy v čase uzavretia zmluvy.  
 

12.5. Informáciu o akceptovaní/neakceptovaní zmeny subdodávateľa v zmysle bodu 11.4. tejto zmluvy zašle 

objednávateľ zhotoviteľovi do siedmich pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti o zmenu 

subdodávateľa. 
 

12.6. Zmluvné strany sa dohodli, že do zmluvy budú formou dodatku doplnené údaje o všetkých nových 

subdodávateľoch, ktorých objednávateľ akceptoval pri zmene alebo pri doplnení nových 

subdodávateľov v rozsahu obchodné meno alebo názov, sídlo, miesto podnikania a IČO subdodávateľa, 

údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum 

narodenia. 
 

12.7. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie tejto zmluvy tak, ako keby plnenie realizované na základe tejto zmluvy 

realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za 

výsledok činnosti/plnenia vykonanej/vykonaného na základe zmluvy o subdodávke. 
 

Článok XIII. 

Doručovanie 
      

13.1. Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za deň doručenia 

písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka s doručenkou sa považuje takisto 

deň, 

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t.j. kedy zamestnanec pošty na odbernom lístku 

vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol zásielku prevziať) alebo 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa odsťahoval“, „adresát 

je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového poriadku znamená nedoručiteľnosť 

zásielky. 
 

13.2. Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného odoslania na príslušnú 

e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. Zmluvné strany sú povinné za účelom 

elektronického doručovania písomností ako aj ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných 

e-mailových adresách automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie 

nemá vplyv na  dohodnutý okamih doručenia. 
 

13.3. Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie a zmenu 

elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana v stanovenej lehote druhú 

stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností za riadne vykonané na poslednú známu 

adresu. 
 
 

 



Článok  XIV. 

Záverečné ustanovenia 
 

14.1. Oprávnené osoby objednávateľa: 
 

a) osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných, technických úkonov a reklamácií: 

Ing. Igor Achberger, igor.achberger@mod.gov.sk, tel.: 0960 322 823,  
 

b) Výkonom technického dozoru a osoba oprávnená na prevzatie diela: Ing. Ľuboš Džugan, 

Lubos.DZUGAN@mod.gov.sk, 0960 317 104 
 

c) Kontaktná osoba za SPO: riaditeľ SPO Bratislava, Mgr. Ján Kšiňan, Jan.KSINAN@mil.sk,  

0960 317 111 
 

d) Výkonom hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku objednávateľ poverí osobu určenú 

zhotoviteľom uvedenú v bode 14.2 písm. c) 
 

e) osoba oprávnená konať vo veciach kontroly technického riešenia diela v procese rozpracovanosti 

projektu v súlade s § 12 ods.1 písm. a) bod 2. zákona o verejných prácach (technické rady): Ing. 

Ľuboš Džugan, Lubos.DZUGAN@mod.gov.sk, 0960 317 104 
 

14.2.   Oprávnené osoby zhotoviteľa:  
 

a) Osoba oprávnená konať vo veciach objednávania, fakturačných a technických úkonov a reklamácií: 

Ing. Michal Baďura,  

b) Osoba oprávnená na odovzdanie diela: Ing. Michal Baďura,  
 

c) Osoba určená na výkon hlavného koordinátora zaistenia BOZP na stavenisku: Boris Ledecký 
 

d) Zhotoviteľ poveruje zodpovednosťou za plnenie skúšobného plánu: Ing. arch. Martin Šipoš, číslo 

oprávnenia: 1313AA. 
 

e) Osoba určená na zabezpečenie odborného dozoru a projektových činností spojených s realizáciou 

stavby a po dokončení stavby: Ing. arch. Martin Šipoš, číslo oprávnenia: 1313AA. 
 

14.3. Zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode zmluvných strán len 

formou písomných dodatkov, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a len  v súlade s § 18 

ZVO. Zmenu oprávnených osôb v bode 14.1. a 14.2. tohto článku je možné vykonať na základe 

jednostranného písomného oznámenia doručeného dotknutej zmluvnej strane poštou alebo emailom 

podľa článku XIII. tejto zmluvy. 
 

14.4. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak nie je 

dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a súvisiacimi platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej 

republiky. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 

vzájomnou dohodou. V prípade, že ku vzájomnej dohode nedôjde, tak sa zmluvné strany dohodli na 

príslušnosti všeobecného súdu Slovenskej republiky.  
 

14.5. Všetky články a body tejto zmluvy, vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
 

14.6. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 

vyhlasujú za originál, z ktorých po podpise je päť vyhotovení určených pre objednávateľa a jedno 

vyhotovenie pre zhotoviteľa. 
 

14.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu podpísať, že si ju prečítali a súhlasia s jej 

obsahom, a na znak súhlasu uvedenú zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
 

14.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 

v znení neskorších predpisov.  
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14.9. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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. 
 

14.10. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1: Cenový návrh uchádzača o počte listov: 1 

Príloha č. 2: Technické parametre nových výťahov o počte listov: 2 

 

 

 

 

 

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

 

Za zhotoviteľa: 

V Bratislave, dňa ................. 

 

Za objednávateľa: 
 

 

 

 

 

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

                    Ing. Michal Baďura 

                            konateľ 
 

 

 

 

 

 

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

Ing. Pavol Líška  

riaditeľ 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                               Príloha č. 1 k ZoD č. 202/126 
 

 

Cenový návrh uchádzača 

 

Modernizácia 2ks výťahov. 

 

Cena  

bez DPH 

v EUR 

 

Výška 20% DPH 

v EUR 

 

Cena s 

DPH 

v EUR 

Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie 

podľa článku II bod 2.1.1 tejto zmluvy. 
2.500,00 500,00 3.000,00 

Cena za vypracovanie technickej dokumentácie 

podľa článku II bod 2.1.2 tejto zmluvy. 
1.000,00 200,00 1.200,00 

Cena za kompletnú rekonštrukciu celkom 2 ks 

výťahov demontáž, stavebné a montážne práce 

vrátane dodávok a vykonania potrebných skúšok 

ku spusteniu výťahov do prevádzky podľa článku II 

bod 2.1.3 tejto zmluvy. 

74.700,00 14.940,00 89.640,00 

CENA CELKOM v EUR 78.200,00 15.640,00 93.840,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



     Príloha č. 2 k ZoD č. 2021/126 

 

 

Technické parametre nových výťahov 

Špecifikácia a technický popis výťahov (požadovaných prác a dodávok): 

 

Typ výťahu:    osobný 

Nosnosť:    min. 1050 kg/14 osôb 

Pohon výťahu:    trakčný/frekvenčne riadený bezprevodový stroj 

Rýchlosť:    1,0 m/s 

Počet staníc a nástupíšť:  6/6 

Zdvih:     cca 18 bm (presný rozmer po zameraní pred realizáciou) 

Umiestnenie strojovne:   hore 

Kabína:     nepriechodzia 

Rozmery kabíny: cca 1100x1850 mm, presný rozmer bude stanovený na základe min. 

požiadavky na počet osôb a nosnosť a rozmer šachty,  

Rozmery šachty: cca 1800x2400 mm 

Hlava šachty: cca 3900 mm 

Priehlbeň: cca 1500 mm 

Dvere kabínové:   automatické teleskopické, RAL7032 

Dvere šachtové:   automatické  teleskopické, RAL7032, EW 60 

Ovládanie:    tlačítkové 

  

Elektroinštalácia: 

- Kompletná výmena vodičov vrátane plochých závesných káblov 

- Výmena výťahového rozvádzača za rozvádzač mikroprocesorový s frekvenčným meničom 

- Tlačítko STOP v priehlbni 

- Výmena osvetlenia strojovne a šachty, ovládanie zo strojovne a šachty (východiskovej stanice) 

- Montážne zásuvky 230V 

- Vypracovanie revíznej správy na elektrickú inštaláciu v rozsahu montáže. 

Rám : 

- Nový oceľový 

- Obojsmerné zachytávače 

 

Kabína výťahu : 

- Oceľové, zložená z lamiel, povrchová úprava PLALAM podľa výberu 

- Osvetlenie kabíny – stropný podhľad s LED diódami 

- Núdzové osvetlenie v kabíne( v činnosti po dobu 1 hodiny od výpadku elektrickej energie) 

- Hlásič poschodí – zvuková signalizácia dojazdu do stanice 

- Nerezový držiak na bočnej stene kabíny 

- Zrkadlo na zadnej stene kabíny 

- GSM brána – spojenie s vyslobodzovacou službou 

- Pevná podlaha – protišmyková podlahovina 

- Vetracie mriežky 

- Váženie zaťaženia kabíny 

 

Tlačítka v kabíne 

- Ovládačová kombinácia – panel z nerezovej ocele obsahujúci tieto presvetlovacie tlačítka 

s potvrdením voľby: 

- Tlačítka do jednotlivých podlaží – odosielače s Braillovým písmom v prevedení antivandal 

- Opakované otváranie dverí 

- Núdzové svetlo  

- Smerová signalizácia – ukazovateľ smeru jazdy  

- Polohová signalizácia – digitálny ukazovateľ polohy kabíny (display) 



- Núdzová signalizácia – alarm (spojenie s vyslobodzovacou službou) 

- Signalizácia preťaženia 

- Tlačítko ventilátor ( časové obmedzenie chodu ) 

 

 

 

Kabínové dvere  

- Automatické dvere, š. 900 

- Pre plynulosť chodu musí byť riadenie pohonnej jednotky vybavené frek.meničom 

- Povrchová úprava RAL 

 

Protiváha a montáž pevných vodítiek 

- Montáž nových pevných vodítok 

- Nová oceľová protiváha vrátane vedenia pre pevné vodítka 

 

Pevné vodítka kabíny  

- Nové vodítka kabíny 

 

Obmedzovač rýchlosti  

- Umožňujúci obojstranné vybavenie 

- Nové napínanie, obmedzovač rýchlosti vrátane lanka 

 

Šachtové dvere  

- Automatické teleskopické, š.900 mm 

- Povrchová úprava – RAL 

 

Tlačitka v etážach 

- Tlačítkové „nerez „ tablo/box umiestnené v každom podlaží obsahujúce : 

- Presvetlovacie tlačitka s Braillovým písmom a potvrdením voľby v prevedení antivandal 

- Polohová signalizácia (display) v každej stanici 

- Smerová signalizácia – smerové šípky 

- Privolávače do stanice 

 

Priehlbeň šachty : 

- Je nutné vybúrať betónové dosady (nárazníky) 

- Montáž konštrukcie nárazníkov vrátane polyuretanových dosadov s certifikátom 

- Montáž rebríka 

- Montáž bezpečnostnej prepážky medzi klietkou a protiváhou  

 

Výťahový stroj  

- Nový výťahový stroj – trakčný frekvenčné riadený bezprevodový cca 6 kW 

 

Nosné organy  

- Nové oceľové laná v prevedení podľa STN-EN 

 

Dodávka bude obsahovať : 

- Kompletnú dodávku všetkého materiálu, jeho doprava vrátane naloženia a zloženia materiálu na 

mieste stavby 

- Projekt stavebných prác 

- Technickú dokumentáciu výťahu 

- Všetky montážne práce 

- Všetky potrebné skúšky a certifikáty 

- Režijné náklady, uvedenie výťahu do prevádzky a zaškolenie dozorcu výťahu 

- Všetky stavebné práce ( napr. búracie, murárske a natieračské, odvoz stavebnej sute, upratanie 

a likvidácia demontovaného materiálu v súlade so zákonom o odpadoch) 

- UPS (záložný zdroj ) – v prípade výpadku elektrickej energie, výťah zíde do najbližšej stanice 

a otvorí dvere 


