
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Z M L U V A   O   D I E L O   Č. ........ 
    

          uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. -  Obchodný zákonník v znení                          
                                        neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Článok I.  
Zmluvné strany  

 
1. Objednávateľ:   

Obchodné meno:  Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach  
Sídlo:  Šrobárova č. 2, 041 80 Košice 
Štatutárny orgán:  prof. MUDr. Daniel Pella, PhD. -  dekan LF   
IČO:    
 IČ DPH:      
Zástupcovia na rokovanie  
vo veciach zmluvných:             Ing. Libuša Sabolová  
                                                JUDr. Monika Kajla   
technických:    Ľudmila Turčianska 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
IBAN:     
SWIFT:                              
Tel. č.:                                         
E-mail:                                      

         (ďalej „objednávateľ") 

 
 

2. Zhotoviteľ:               
Obchodné meno:                     LDanTech s.r.o.     
Sídlo:                                                            
Štatutárny orgán:                     Ing. Peter Dančišin - konateľ 
IČO:                                       
DIČ:                          
IČ DPH:                 
Zástupcovia na rokovanie         
vo veciach zmluvných:             Ing. Peter Dančišin 
technických:                             Ing. Peter Dančišin  
Bankové spojenie:                    Československá obchodná banka, a.s. 
IBAN:                                                          
SWIFT:                                                                    

  Tel. č.:                                                                                                               
          E-mail:                                      
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
  
(ďalej len „zmluvné strany“) 
 

 
 



Článok II. 
Podklady pre uzavretie zmluvy 

 
Táto zmluva je uzatvorená ako výsledok zadávania zákazky s nízkou hodnotou postupom 
podľa ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov s názvom predmetu: „Modernizácia 
umyvární a spŕch pre študentov“. 
 

Článok III. 
Právne predpisy 

 
Vzájomné vzťahy oboch zmluvných strán sa riadia ust. zákona č. 513/1991 Zb. – Obchodný 
zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), ust. zákona 
č. 18/1996    Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií SR 
č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a ust. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov  v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
a ďalšími všeobecne právne záväznými predpismi, ktoré upravujú oblasť predmetu tejto 
zmluvy. 
 

Článok IV. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela, a to modernizácia umyvární a spŕch pre 

študentov v objekte Teoretických ústavov UPJŠ LF IV. sekcia, Trieda SNP 1, 040 11 
Košice a to v špecifikácii a v rozsahu dodávok a prác uvedených v Prílohe č. 1 a Prílohe 
č. 2 tejto zmluvy, (ďalej len „dielo“ alebo „predmet zmluvy“).  

2. Predmet tejto zmluvy zahŕňa i vybudovanie, prevádzku a  vypratanie zariadenia 
staveniska.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na vlastnú 
zodpovednosť v súlade s touto zmluvou, v rozsahu a kvalite podľa tejto zmluvy, prípadne 
s jej dohodnutými zmenami, všeobecne záväznými právnymi predpismi, platnými 
technickými normami, ako aj v súlade so záujmami a pokynmi objednávateľa, s ktorými 
bol zhotoviteľ oboznámený. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme na základe písomného 
zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je podpísaný poverenými zástupcami zhotoviteľa 
a objednávateľa s odtlačkom pečiatky oboch zmluvných strán a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu v zmysle tejto zmluvy. Písomný zápis o odovzdaní a prebratí diela je 
súčasťou následne zhotoviteľom vystavenej a objednávateľovi riadne (na adresu sídla 
uvedenú v čl. I  tejto zmluvy) doručenej faktúry.  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet tejto zmluvy v bezchybnom stave a v kvalite 
I. akostnej triedy. Predmet zmluvy musí byť dodaný a vyhotovený podľa platných STN, 
EN a všeobecne záväzných technických požiadaviek na predmet zmluvy, platných 
právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov. 

 
Článok V. 

Termín a miesto plnenia 
 

1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je objekt Teoretických ústavov UPJŠ LF na Tr. SNP 1 
v Košiciach. 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch: 
Etapa č.1: (platí pre šatňu č. 1) 
a) termín prevzatia staveniska: najneskôr do 3 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti 

tejto zmluvy,  
b) termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 11.02.2019, 

 



Etapa č.2: (platí pre šatňu č. 4) 
       a) termín prevzatia staveniska: najneskôr dňa 8.07.2019,  
       b) termín ukončenia a odovzdania diela: najneskôr do 31.07.2019.  
 
3. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi na základe písomného zápisu podľa IV ods. 4 tejto zmluvy. Termín 
ukončenia diela oznámi zhotoviteľ objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku 3 dni 
vopred.  

4. Za splnenie termínu, špecifikovaného v ods. 2 písm. b) tohto článku sa považuje 
odovzdanie a prevzatie diela, na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, 
ktorý bude podpísaný obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne v prípade, ak zhotoviteľ 
riadne ukončí dielo pred dohodnutým termínom, bez nároku na finančné zvýhodnenie 
zhotoviteľa. O splnení predmetu tejto zmluvy v skoršom termíne je zhotoviteľ povinný 
informovať objednávateľa minimálne 3 pracovné dni vopred zápisom v stavebnom 
denníku.  

6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o akejkoľvek 
skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela a môže 
spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov podľa tejto zmluvy. 

7. V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako vyššia 
moc, v takom prípade sa táto doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy 
a počas trvania týchto skutočností zhotoviteľ nie je v omeškaní, pričom zmluvné strany 
uzavrú dodatok k tejto zmluve, ktorým upravia termín ukončenia a odovzdania diela. 

 
Článok VI. 

Cena za predmet zmluvy 
 

1. Cena za vykonanie diela podľa podmienok tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 
strán v súlade s ust. zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, vyhláškou 
č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov, podľa rozpočtu tvoreného jednotlivými 
položkami podľa Prílohy č. 1 a Prílohy č.2, ktoré tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy, 
v nasledovnej výške:  

Celková cena bez DPH:  29.658,54,-€  
Slovom: Dvadsaťdeväťtisícšesťstopäťdesiatosem eur a päťdesiatštyri centov 

Zhotoviteľ bude fakturovať cenu diela bez DPH a vo faktúre uvedie 0 € DPH. Zároveň 
zhotoviteľ na faktúru uvedie text: „prenesenie daňovej povinnosti podľa § 69 ods. 12 
písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH  v znení neskorších predpisov.“ 
 

2. V cene diela sú obsiahnuté aj dopravné náklady a všetky náklady súvisiace 
s uskutočnením predmetu zmluvy, najmä náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu, 
vypratanie a vyčistenie zariadenia staveniska a nákladov spojených s likvidáciou 
ostatných vzniknutých odpadov. 

 
Článok VII. 

Financovanie 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že úhrada ceny diela bude realizovaná na základe faktúr za 
dodávky a práce osobitne za Etapu č.1 a za Etapu č.2, ktoré boli reálne vykonané po 
ukončení a odovzdaní diela. Podkladom pre vystavenie faktúr bude súpis vykonaných 
dodávok a prác potvrdený objednávateľom.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy 
neposkytuje zhotoviteľovi žiadne preddavky, zálohové platby, ani iné  plnenia na realizáciu 
diela.  

3. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti 
daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 



neskorších predpisov. Zhotoviteľ predkladá faktúry a položkovitý súpis vykonaných 
dodávok a prác podpísané zhotoviteľom písomne doručenou poštovou zásielkou alebo 
osobne na adresu objednávateľa. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vrátiť faktúru, ktorá nebude obsahovať potrebné 
náležitosti, resp. bude obsahovať nesprávne údaje. Nová lehota splatnosti faktúry začína 
plynúť po doručení novej opravenej faktúry objednávateľovi na adresu sídla uvedenú 
v čl. I tejto zmluvy.  

5.    Lehota  splatnosti  faktúry  je  30  dní   odo  dňa   jej doručenia  objednávateľovi  na  adresu    
       uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. 

 
Článok VIII. 

Spolupôsobenie zmluvných strán 
 

1. Zmluvné strany poverujú nasledujúce osoby vo veciach týkajúcich sa vykonávania diela:  
a) za objednávateľa:  

osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru: Ľ. Turčianska 
b) za zhotoviteľa:  

osoba poverená výkonom funkcie technického dozoru:  
Ing. Peter Dančišin,  

2. V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží postup uvedený v ods. 3 alebo 4 tohto článku, nie je    
oprávnený pokračovať v zhotovení diela, objednávateľ vyznačí v stavebnom denníku 
prerušenie prác, pričom zhotoviteľ nesie zodpovednosť za omeškanie termínov so 
zhotovením diela.  

3. Technický dozor zhotoviteľa a ostatné poverené osoby musia byť dostatočne kvalifikovaní 
tak, aby boli kompetentní a kvalifikovaní vykonávať určené povinnosti.  

4. Objednávateľ je oprávnený požiadať zhotoviteľa o výmenu ktorejkoľvek osoby uvedenej 
v tejto zmluve v prípade, ak jej pracovné výsledky alebo správanie je neuspokojivé a 
ohrozuje riadne plnenie zmluvy. Zhotoviteľ vyhovie takejto riadne odôvodnenej žiadosti 
objednávateľa  bezodkladne po oznámení týchto skutočností objednávateľom. 

5. Poverený zástupca vo veciach technických nie je oprávnený dopĺňať alebo meniť akékoľvek 
zmluvné dokumenty prislúchajúce k tejto zmluve včítane tejto zmluvy.  

6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na 
stavenisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia 
zdravia a o postupe v prípade požiaru. 

7. V prípade prerušenia prác z dôvodu na strane objednávateľa bude termín ukončenia 
a odovzdania diela upravený písomným dodatkom k tejto zmluve. 

8. Nebezpečenstvo škody na diele, na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotoviteľ do zápisničného odovzdania diela zhotoviteľom a jeho úplného prevzatia 
objednávateľom bez vád a nedorobkov. 

9. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy potvrdzuje, že sa riadne a detailne oboznámil so všetkými 
podmienkami a požiadavkami od objednávateľa ku dňu podpisu tejto zmluvy, na základe 
ktorých bude dielo zhotovovať. Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah dohodnutých 
plnení, situovanie, stav  a dopravná prístupnosť staveniska. Zhotoviteľ zároveň potvrdzuje, 
že sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie v omyle, prípadne na to, že niektoré 
plnenia nie sú uvedené v dohode, pokiaľ tieto chyby alebo omyly nespôsobil výlučne 
objednávateľ svojim úmyselným konaním. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu 
oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné 
podmienky k realizácii diela a že disponuje takými technickými, materiálnymi a personálnymi 
kapacitami, oprávneniami a odpornými znalosťami, ktoré sú k riadnemu vykonaniu diela 
potrebné. 

 
Článok IX. 



Povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo s náležitou odbornou starostlivosťou v rozsahu 
dodávok a prác podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľom vykonané dielo bude ďalej 
v súlade:  

a) s požiadavkami na najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými i smernými 
STN, pričom za najvyššiu akosť zmluvné strany považujú dielo zhotovené bez 
akýchkoľvek chýb, vád, nedostatkov, ktoré je plne použiteľné na účel plánovaný 
objednávateľom a zároveň je aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle právnych 
predpisov,  

b) s takou úrovňou akosti, ktorá objednávateľovi umožní riadne a nerušené užívanie 
zhotoveného diela minimálne po dohodnutú záručnú dobu,  

c) so všetkými opatreniami na ochranu životného prostredia, ochrany bezpečnosti 
a zdravia pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa k zhotovovanému dielu. 
  

2. Zhotoviteľovi sa zakazuje podľa ust. § 13 písm. a), b) zák. č. 79/2015 Z. z. o odpadoch                               
a o zmene  a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zák. č. 79/2015 Z. z.“) uložiť                      
alebo ponechať odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom, zneškodniť odpad 
alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade s týmto zákonom. 
 

3. Zhotoviteľ ako držiteľ odpadu je povinný podľa ust. § 14 ods. 1 písm. e) zák. č. 79/2015 
Z. z. odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa tohto zákona  a 
dodržiavať ustanovenie § 25 zák. č. 79/2015 Z. z., a to na vlastné náklady.  

4. Zhotoviteľ je povinný: 

a) iný recyklovateľný stavebný odpad znečistený škodlivinami odovzdať na recykláciu, 
b) nerecyklovateľný a nevyužitý stavebný odpad ukladať na riadenú skládku odpadov. 
 

5. Zhotoviteľ zabezpečí pri udržiavacích prácach okamžitý odvoz vybúraného materiálu na 
riadenú skládku odpadov alebo na zberné dvory odpadov. 

6. Zhotoviteľ je povinný pri uskutočňovaní udržiavacích prác dbať na to, aby svojou 
činnosťou nezasahoval do práv a právom chránených záujmov vlastníkov susedných 
nehnuteľností. 

7. Zhotoviteľovi sa zakazuje uskladňovať stavebný materiál na verejnom priestranstve. 

8. Zhotoviteľ zabezpečí podľa ust. § 44 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 
stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) primerané 
technické vybavenie a odborné vedenie uskutočňovania udržiavacích prác kvalifikovanou 
osobou. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje k utajovaniu informácií voči tretím osobám, ktorými by spôsobil 
ujmu objednávateľovi.  
 

10. Objednávateľ preškolí pred nástupom na práce zamestnancov zhotoviteľa o predpisoch 
BOZP a o ochrane pred požiarmi platných v čase vykonávania diela.  
 

11. Objednávateľ je povinný zhotoviteľa informovať o nebezpečenstvách a ohrozeniach na 
stavenisku, o preventívnych opatreniach a o opatreniach a postupe v prípade poškodenia 
zdravia a o postupe v prípade požiaru.  

 
12. Zhotoviteľ zabezpečí, že jeho zamestnanci a osoby sa pri zhotovovaní diela budú 

pohybovať len vo vyznačenom priestore.  
 

13. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť dielo proti krádeži, poškodeniu alebo zničeniu. 



14. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých zamestnancov, ktorí 
budú vykonávať práce na zhotovovanom diele, a to pri odovzdaní staveniska.  

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť ochranu svojich zamestnancov, v plnom rozsahu 
dodržiavať zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.  

16. Zhotoviteľ diela vyznačí priestor so zvýšeným nebezpečenstvom vhodnými výstražnými 
označeniami, tento ohradí a zabezpečí tak, aby zabránil vstupu nepovolaným osobám, 
tak aby pri zhotovení diela nebolo ohrozené zdravie zamestnancov a ostatných osôb, 
majetok objednávateľa ani riadny chod práce. Zhotoviteľ zabezpečí a uskladní stavebný 
materiál tak, aby tento neprekážal a neohrozoval riadny chod prevádzky.  

17. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela vykonávať všetky práce a používať materiály 
v kvalite a v súlade s platnými STN, EN, platnými právnymi predpismi a touto zmluvou.  

18. Zhotoviteľ nesmie zadať tretím osobám vyhotovenie celého diela. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený previesť práva  a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, 
na inú osobu. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť ani založiť akékoľvek svoje 
pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou 
alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne 
započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek 
dôvodu proti pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo 
v súvislosti s touto zmluvou.  

19. Objednávateľ dielo v rozsahu podľa čl. IV ods. 1 tejto zmluvy prevezme ako celok. 

20. Pre odovzdanie diela zabezpečí zhotoviteľ nasledovnú dokumentáciu:  
a) časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené fakturované práce a dodávky,  
b) fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované,  
c) doklady o uložení odpadu. 

 
21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými 

subdodávateľmi nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré 
by stanovovalo, že zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného 
zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy priamo 
prechádzať do vlastníctva objednávateľa podľa tejto zmluvy. 
 

22. Počas realizácie diela sa zhotoviteľ zaväzuje v plnej miere dodržiavať ust. zák. č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, zák. č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi 
v znení neskorších predpisov a ust. Vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny 
Slovenskej republiky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok X. 

Stavebný denník 
 

1. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník (ďalej len „SD“) 
o prácach, ktoré vykonáva, až do dňa odovzdania a prevzatia diela na základe písomného 
zápisu v zmysle čl. IV ods. 4 tejto zmluvy.  

2. V SD musia byt' zapísané nasledovné údaje:  
- dátum,  
- čas začiatku a skončenia prác na stavbe;  
- počet pracovníkov zhotoviteľa podľa remesiel, zúčastňujúcich sa na zhotovení diela.  



3. Objednávateľ je povinný obsah SD sledovať a k zápisom zhotoviteľa sa vyjadrovať 
v lehote do 5 pracovných dní odo dňa zápisu zhotoviteľa do SD.  

4. Zápisy v SD sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako podklad pre vyhotovenie 
prípadných dodatkov k tejto zmluve.  

5. SD je vedený v 3 vyhotoveniach, pričom originál záznamov zostáva zhotoviteľovi, prvá 
a druhá kópia objednávateľovi.  

 
Článok Xl. 

Záručné podmienky 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všeobecná záručná doba na vykonané dielo je 
24 mesiacov, pričom táto záručná doba začína plynúť dňom riadneho odovzdania diela 
objednávateľovi a jeho prevzatím objednávateľom bez vád a nedorobkov. Pre vylúčenie 
pochybností platí, že pokiaľ sa v texte zmluvy, jej prílohách používa pojem „záručná doba“ 
myslí sa tým všeobecná záručná doba tohto odseku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou 
a bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných právnych 
predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby. Záručná doba sa predlžuje 
o dobu, počas ktorej objednávateľ nemohol pre vady, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, dielo 
alebo jeho časť riadne užívať. 

2. Dielo bude odovzdané, len ak objednávateľ v písomnom zápise o odovzdaní a prevzatí 
diela v zmysle čl. V ods. 4 tejto zmluvy vyhlási, že dielo preberá. Prípadné vady 
a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela budú uvedené v zápise 
z odovzdania a prevzatia diela s uvedením termínu ich odstránenia, pričom tento zápis 
bude zároveň považovaný za reklamáciu vád a nedorobkov.  

3. Objednávateľ môže odmietnuť prevzatie diela pre vady a nedorobky v závislosti od ich 
charakteru a rozsahu až do doby, kým ich zhotoviteľ neodstráni. V prípade rozporu 
stanovísk zmluvných strán k zisteným vadám bude rozhodujúce stanovisko 
objednávateľa. 

4. Vadou sa rozumie, ak dielo nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, technickými 
normami alebo ak nie je vyhotovené v súlade s touto zmluvou, prípadne ak vykazuje vady, 
ktoré znižujú jeho hodnotu alebo schopnosť užívania k v zmluve určenému účelu, najmä 
odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou, platnými 
technickými normami a platnými právnymi predpismi. Záruka sa vzťahuje aj na vady diela 
spôsobené vadou materiálu, nesprávnou funkčnosťou diela alebo jeho časti, nesprávnym 
poučením o použití diela alebo dodaním nesprávnej dokumentácie. 

5. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti technickému zadaniu. Na účely 
uplatňovania nárokov zo záruky za dielo sa nedorobky považujú za vady diela.  

6. Skryté vady má objednávateľ právo reklamovať bez zbytočného odkladu, najneskôr do 
konca záručnej lehoty.  

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vady v záručnej dobe odstrániť v dohodnutých lehotách. 
Reklamácia vád bude vykonaná písomne. Doba odstránenia vád bude dohodnutá pri 
reklamačnom konaní. Ak sa zmluvné strany nedohodnú na lehote odstránenia vád, bude 
rozhodujúce stanovisko objednávateľa. S odstraňovaním vád predmetu plnenia sa 
zhotoviteľ zaväzuje začať bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady 
objednávateľom, pri vadách ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich podľa 
názoru objednávateľa nebezpečenstvo hrozby vzniku škody v prípade ich okamžitého 
neodstránenia, do 24 hodín. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vady v čo najkratšom 
technicky možnom čase. 

8. V prípade výskytu vád diela zmluvné strany dojednali právo objednávateľa požadovať 
a povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vád v mieste vykonania diela 



počas záručnej lehoty. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti 
diela sa zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či 
vymenené časti diela záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie 
diela podľa tejto zmluvy.   

9. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v primeranej dodatočnej lehote alebo ak oznámi pred 
jej uplynutím, že vady neodstráni, objednávateľ sa bude riadiť ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pričom objednávateľ má právo aj bez súhlasu zhotoviteľa odstrániť vady sám 
na náklady zhotoviteľa alebo poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady zhotoviteľa 
s tým, že záruka na dielo tým zostáva nedotknutá; vzniknuté náklady je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi uhradiť v lehote určenej objednávateľom. V prípade reklamácie vád diela 
nie je objednávateľ v omeškaní  s úhradou ceny diela za reklamovanú časť diela. 

10. Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, v ktorých sa majú 
vady diela zistené počas záručnej doby odstraňovať.  

 
 

Článok XII. 
Sankcie 

 
1. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so všetkými 

požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku VII ods. 6 tejto zmluvy, 
je zhotoviteľ oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % 
z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania až do zaplatenia.  

2. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s ukončením a odovzdaním diela objednávateľovi 
v dohodnutom termíne, vzniká objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty zo 
strany zhotoviteľa vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý 
deň omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu 
prevyšujúcom zmluvnú pokutu.  

3. V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutom termíne, 
zhotoviteľ sa zaväzuje, že uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za 
každý aj začatý deň omeškania a vadu.  

4. V prípade opakovaného výskytu tej istej vady diela a v závislosti od jej charakteru 
a rozsahu má objednávateľ právo na:  
a) zľavu z ceny diela vo výške 10 % z celkovej ceny diela alebo, 
b) odstúpenie od zmluvy. 

5. Za každé jednotlivé porušenie povinností zhotoviteľa, ktoré vyplývajú z predpisov a zásad 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, má objednávateľ právo uplatniť a zhotoviteľ 
povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR. Za každé jednotlivé zistenie, 
že niektorý z pracovníkov zhotoviteľa alebo jeho subdodávateľa sa nachádza na 
pracovisku (stavenisku) po vplyvom alkoholu alebo omamných látok, zhotoviteľ je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR.    
   

6. Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody na majetku objednávateľa a na 
živote, zdraví a majetku tretích osôb, spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti pri 
vykonávaní diela. Za škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené 
príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinností, ktoré 
zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa a ktoré boli objednávateľovi uložené po 
vyčerpaní opravných prostriedkov, ak objednávateľ riadne a včas umožnil zhotoviteľovi 
uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, opravné prostriedky a 
námietky. 
 

7. Po zistení škody je zhotoviteľ povinný vznik škody ohlásiť objednávateľovi a bezodkladne 
uviesť vec alebo zariadenie do pôvodného stavu. Pri úplnom zničení musí zhotoviteľ 



zničenú vec alebo zariadenie nahradiť novou vecou toho istého typu. Pri určovaní škody 
bude objednávateľ vychádzať z ceny veci v čase poškodenia. 
 

Článok XIII. 
Odstúpenie od zmluvy  

 
1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená okamžite odstúpiť od tejto zmluvy pri 

podstatnom porušení povinnosti vyplývajúcej z tejto zmluvy a požadovať náhradu škody, 
ktorá jej vznikla zavinením druhej zmluvnej strany. Zmluvné strany sa dohodli, že za 
podstatné porušenie povinnosti budú považovať: 
a) porušenie povinnosti za podmienok uvedených v ust. § 345 ods. 2 Obchodného 

zákonníka, alebo 
b) porušenie povinnosti zakladajúcej niektorý z dôvodov pre okamžité odstúpenie od 

zmluvy uvedený v ods. 2 alebo 3 tohto článku zmluvy.  

2. Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy o dielo, ak:  
a) zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote podľa čl. V ods. 2 písm. a) tejto zmluvy, 
b) zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu objednávateľa nedodržiava kvalitu 

zhotovovania diela a objednávateľom zistené vady  neodstráni v dohodnutých 
termínoch z dôvodov na strane zhotoviteľa,  

c) zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve, 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, technickými normami alebo pokynmi 
objednávateľa, 

d) zhotoviteľ zadá celé dielo ako subdodávku alebo postúpi zákazku inému zhotoviteľovi 
alebo inej osobe bez požadovaného súhlasu objednávateľa, 

e) zhotoviteľ pri vykonávaní diela koná spôsobom, kedy objednávateľovi vzniká škoda 
alebo hrozí vznik škody, 

f) je zrejmé, že dielo nebude hotové včas alebo nebude vykonané riadne, 
g) zhotoviteľ oznámi objednávateľovi, že dielo nebude dokončené riadne alebo včas. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak objednávateľ 
neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú si zhotoviteľ 
vopred vyžiadal písomne,  

4. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne s uvedením 
dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy. 

5. Po odstúpení od zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v lehote 5 pracovných dní odo 
dňa doručenia odstúpenia vypratať a vyčistiť pracovisko (stavenisko), ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. Súčasne je zhotoviteľ povinný, ak sa zmluvné strany nedohodnú 
inak, bez zbytočného odkladu splniť akýkoľvek odôvodnený pokyn objednávateľa 
obsiahnutý v odstúpení od zmluvy, týkajúci sa postúpenia niektorej subdodávky alebo 
ochrany života alebo majetku alebo ak si to vyžaduje bezpečnosť pri realizácii diela. 

 
Článok XIV. 

Zmena zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť iba vzostupne číslovanými písomnými 
dodatkami, ktoré sa po podpísaní zmluvnými stranami stávajú jej nedeliteľnou súčasťou, 
pokiaľ tieto nebudú v rozpore s ust. § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní. 

2. Túto zmluvu je možné počas jej trvania zmeniť bez nového verejného obstarávania 
dodatkom k tejto zmluve, avšak maximálne do 10% hodnoty pôvodnej zmluvnej ceny 
uvedenej v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy. 

3. Túto zmluvu je objednávateľ oprávnený zmeniť vo forme písomného dodatku k tejto 
zmluve počas jej trvania v nasledovných prípadoch, ak: 
a) vznikne dôvodná úprava ceny uvedenej v čl. VI ods. 1 tejto zmluvy smerom nadol 

z dôvodu, že  časť predmetu zmluvy sa počas plnenia zmluvy prejavila ako časť 
predmetu zmluvy, ktorú nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať;  



b) nastane potreba realizácie doplňujúcej časti diela  špecifikovaného v čl. IV tejto zmluvy, 
ktorá je nevyhnutná pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie je zahrnutá v tejto 
zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný dodávateľ a zmena dodávateľa nie je 
možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku 
vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným 
podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú 
duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% 
hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. VI ods. 1 tejto zmluvy, 

c) potreba zmeny zmluvy vyplynie z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení 
náležitej starostlivosti predvídať, 

d) nastane situácia vedúca k nahradeniu pôvodného zhotoviteľa novým zhotoviteľom, za 
podmienky, že tento zhotoviteľ spĺňa pôvodne určené podmienky účasti a je právnym 
nástupcom pôvodného zhotoviteľa v dôsledku jeho reorganizácie, vrátane zlúčenia 
a splynutia alebo úpadku, 

e) nastane potreba vykonať formálne alebo administratívne zmeny zmluvy (napr. zmena 
v osobe štatutárneho orgánu, technického dozoru, zmena čísla bankového účtu 
a pod.),  

f) nastane potreba dojednať medzi zmluvnými stranami zmenu termínu plnenia 
z dôvodov: 
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc, 
- vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa, 
- nepriaznivého počasia počas realizácie predmetu zmluvy. 

 
 

Článok XV. 
 Vyššia moc 

 
1. Za vyššiu moc sa považuje prekážka brániaca riadnemu a včasnému vykonaniu diela, 

ktorá nie je závislá od vôle zmluvných strán, ak nemožno rozumne predpokladať, že by 
povinná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej, že by 
v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala.  

2. Ak niektorej zo strán bráni v plnení jej povinností podľa tejto zmluvy prekážka vyššej moci, 
je táto zmluvná strana povinná podať písomné oznámenie o takejto prekážke druhej 
zmluvnej strane a špecifikovať povinnosti, ktoré nemôže plniť z dôvodu vyššej moci. 
Oznámenie musí byť podané písomne a bezodkladne, najneskôr do 5 pracovných  dní po 
tom, čo zmluvná strana získala vedomosť o prekážke vyššej moci. Zmluvná strana bude 
ospravedlnená z plnenia tých povinností, ktoré uviedla v predmetnom oznámení, a to 
počas doby trvania prekážky tvoriacej vyššiu moc. 

3. Zmluvná strana, ktorá nemohla plniť svoje povinnosti z dôvodu prekážky vyššej moci, je 
povinná s prihliadnutím na okolnosti prípadu vykonať potrebné opatrenia na zmiernenie 
dôsledkov pôsobenia prekážky vyššej moci na výkon povinností tejto zmluvnej strany 
podľa zmluvy, a to najmä vyvinúť potrebné úsilie na minimalizáciu omeškania s plnením 
zmluvných povinností dotknutých prekážkou vyššej moci. 

4. Bezodkladne po skončení trvania prekážky vyššej moci je zmluvná strana, ktorej táto 
prekážka bránila v plnení povinností, povinná oznámiť druhej zmluvnej strane skončenie 
jej trvania.  

 
Čl. XVI. 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť odo 

dňa nasledujúceho po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády 
Slovenskej republiky.  



2. Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom a účinnom znení a ustanoveniami 
platných a účinných právnych predpisov v oblasti nakladania s odpadmi. 

3. Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo 
nevymáhateľným, nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a  vymáhateľnosť zostávajúcej 
časti tejto zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť neplatné alebo 
nevymáhateľné ustanovenia tejto zmluvy novými ustanoveniami, platnými 
a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako ustanovenie, 
ktoré má byť nahradené. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vznikli na základe tejto zmluvy 
sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými 
stranami. Prípadne, že takto nedôjde k urovnaniu sporu bude spor postúpený na riešenie 
príslušnému súdu SR. 

5. Zmluvné strany sú povinné sa vzájomne písomne informovať o zmenách vo všetkých 
skutočnostiach, ktoré sú rozhodujúce pre plnenie povinností vyplývajúce z tejto zmluvy, 
najmä zmenu obchodného mena, právnej formy, bankového spojenia, adresy sídla 
a korešpondenčnej adresy. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti vyplývajúce z právneho vzťahu 
založeného touto zmluvou (napríklad faktúry, uplatnenie náhrady škody, uplatnenie úroku 
z omeškania, výpoveď alebo  odstúpenie od tejto zmluvy) sa budú považovať za doručené 
aj v prípade, ak sa doporučená zásielka adresovaná na adresu sídla jednej zmluvnej 
strany vráti druhej zmluvnej strane ako neprevzatá (napríklad z dôvodu odopretia 
prevzatia písomnosti alebo neprevzatia písomnosti v odbernej lehote, prípadne z dôvodu 
neznámeho adresáta); v uvedenom prípade sa písomnosť považuje za doručenú dňom, 
keď bola odosielateľovi listová zásielka vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

7. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej podpise 
objednávateľ obdrží 3 rovnopisy a zhotoviteľ 1 rovnopis. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju 
v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, pod psychickým, či fyzickým nátlakom, 
zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, považujú ho za jednoznačný, určitý 
a zrozumiteľný a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

9. Prílohy: 
Príloha č. 1 – Špecifikácia a rozsah prác a dodávok. 
Príloha č. 2 – Špecifikácia a rozsah prác a dodávok. 
 
 
 

  

V Košiciach, dňa ............................                       V Košiciach, dňa ............................ 

Za zhotoviteľa:              Za objednávateľa:  

 

 

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

       Ing. Peter Dančišin                                                      prof. MUDr. Daniel Pella, PhD.                                              
    konateľ                                                                 dekan 
 
 


















