
Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce 
 

V Ý Z VA 
NA PREDKLADANIE  CENOVEJ PONUKY  

 

spracovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene                 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)  

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:  

             Názov a adresa organizácie: Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce 
             IČO: 17080789 
             Zastúpená:  Mgr. Ružena Saboviková – riaditeľka 
             Telefón: 056/6421591 
             E- mail: szsi@stonline.sk 
             Kontaktná osoba: Ing. Ľudmila Kováčová 
             Telefón: 056/6882082 
             E- mail: szsi@stonline.sk 

 
2. Názov zákazky: ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné 

povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budov Spojená škola 
internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce “ .  

3. Miesto plnenia zákazky:  Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce. 
4. Spoločný slovník obstarávania (CPV): Kódy podľa hlavného slovníka verejného 

obstarávania: 71320000-7 – inžinierske projektovanie.  
5. Predpokladaná hodnota zákazky spolu:     18 720  € bez DPH . 
6. Opis predmetu zákazky: Budova Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 

Michalovce. Predmetom zákazky je dodanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre 
stavebné povolenie a realizáciu stavby s názvom ,,Vypracovanie projektovej 
dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie 
energetickej náročnosti budov Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 
Michalovce“ realizovaného na základe výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Špecifický 
cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov v zmysle zákona     
o verejnom obstarávaní v rozsahu:  
a) Zabezpečenie vstupných podkladov,  
b) Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozpracovanosti 
pre realizáciu stavby:  
 - Získanie podkladov pre vypracovanie PD, vrátane zohľadnenia požiadaviek investora 
a platných predpisov a noriem,  
- Rozpracovanie návrhu zníženia energetickej náročnosti budovy školy v zmysle 
doporučení z energetického auditu objektu,  
- Návrh zateplenia obvodového plášťa, systému vykurovania, osvetlenia v zmysle 
vypracovaného energetického auditu,  
- Vypracovanie projektu požiarnej bezpečnosti stavby,  



- Vypracovanie statického posúdenia navrhovaných konštrukcií,  
- Vypracovanie výkazu výmer a nákladov stavby,  
- Vytlačená dokumentácia – 5 paré + 1x na CD.  
Cena musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou predmetu zákazky. Cena 
musí byť uvedená v eurách. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto 
skutočnosť upozorní verejného obstarávateľa. 
7. Rozdelenie predmetu zákazky na časti: Nie.  
8. Variantné riešenie: Neumožňuje sa predložiť variantné riešenie. Ak súčasťou ponuky 
bude aj variantné riešenie, variantné riešenie nebude zaradené do vyhodnotenia          
a bude sa naň hľadieť, akoby nebolo predložené.  
9. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponuky:   
Ponuky je potrebné doručiť v lehote do 25.5.2017 do 15:00 hod, na adresu 
obstarávateľa - Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce : 
- elektronicky, na e-mailovú adresu: szsi@stonline.sk, do predmetu je potrebné uviesť: 
„Súťaž - Vypracovanie projektovej dokumentácie“.  
- poštou, na adresu verejného obstarávateľa ( za deň doručenia sa považuje  deň 
podania na poštovú prepravu ), poštovú obálku označiť:  Neotvárať „Súťaž - 
Vypracovanie projektovej dokumentácie“, 
- osobne, na adresu obstarávateľa, v zalepenej obálke do kancelárie kontaktnej osoby 
s označením: Neotvárať „Súťaž - Vypracovanie projektovej dokumentácie“. 
Každý uchádzač môže predložiť ponuku iba raz.  
10. Obsah cenovej ponuky: Doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti – doklad 
o oprávnení podnikať ( výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného 
registra - originál, resp. scan originálu). Označenie kontaktnej osoby (s uvedením 
mailovej adresy a telefónneho čísla, na ktorú sa môže verejný obstarávateľ obrátiť        
v prípade potreby získať vysvetlenie k obsahu predloženej cenovej ponuky). Cenová 
ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore           
s požiadavkami a podmienkami uvedenými verejným obstarávateľom v tejto výzve.  
11. Obsah ponuky: Uchádzač predloží vypracovanú cenovú ponuku na základe prílohy 
č. 1 – Návrh na plnenie kritéria ,,Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu 
pre stavebné povolenie a realizáciu stavby - Zníženie energetickej náročnosti budov 
Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce“. Vypracovanú prílohu č. 1 je 
potrebné potvrdiť štatutárnym zástupcom uchádzača, resp. osobou oprávnenou konať 
za uchádzača v záväzkových vzťahoch, následne vyhotoviť jej naskenovanú podobu     
vo formáte PDF a doručiť verejnému obstarávateľovi. 
12. Kritéria na vyhodnotenie ponúk: Jediným kritériom na vyhodnotenie ponúk bude 
najnižšia cena v EUR s DPH. V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto 
skutočnosť upozorní.  
13. Obchodné a platobné podmienky: Výsledkom verejného obstarávania bude Zmluva 
o dielo na dodanie predmetu zákazky - Príloha č. 2. výzvy na predkladanie ponúk. 
Lehota na dodanie predmetu zákazky je najneskôr do 40 kalendárnych dní od 
účinnosti zmluvy o dielo. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. 
Predmet zákazky bude financovaný formou bezhotovostného platobného styku, bez 
zálohovej platby. Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia 



objednávateľovi. Úhradu ceny predmetu zákazky uskutoční objednávateľ po odovzdaní 
a prevzatí celého predmetu zákazky, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004  
Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra za predmet zákazky 
nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo bude obsahovať 
nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti 
vrátiť zhotoviteľovi. Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví alebo 
vystaví novú faktúru. Na opravenej alebo novej faktúre vyznačí nový dátum splatnosti.  
Zmluva o dielo a faktúra podliehajú povinnému zverejňovaniu podľa § 5a ods. 1 
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších 
predpisov. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť zverejniť zmluvu o dielo, ako aj 
faktúru.  
14. Informácie o výsledku: Výsledok verejného obstarávania zákazky bude oznámený 
len úspešnému uchádzačovi. 
15. Obhliadka miesta dodania 
Verejný obstarávateľ odporúča uchádzačom obhliadky za účelom objektívneho 
stanovenia ceny.  
Termín a čas obhliadky: počas pracovných dní v čase 8:00 – 14:00 hod. Účasť na 
obhliadke je potrebné dohodnúť prostredníctvom kontaktnej osoby verejného 
obstarávateľa – Ing. Ľudmila Kováčová. 
16. Ďalšie informácie: Všetky náklady a výdavky spojené s prípravou a predložením 
ponuky znáša uchádzač bez akéhokoľvek finančného nároku voči verejnému 
obstarávateľovi. Ponuky doručené na adresu uvedenú v bode 9. predložené v lehote 
na predkladanie ponúk podľa bodu 9. sa uchádzačom nevracajú, zostávajú ako súčasť 
dokumentácie tohto verejného obstarávania. Ponuka predložená uchádzačom musí 
obsahovať doklady a dokumenty podľa bodu 10.  
Verejný obstarávateľ môže zrušiť použitý postup zadávania zákazky z nasledovných 
dôvodov:  
● ak ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky účasti,  
● ak ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám                     
vo výzve na predloženie ponuky,  
● ak návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk bude vyšší ako predpokladaná 
hodnota zákazky,  
● ak sa zmenili okolnos , za ktorých sa vyhlásilo toto verejné obstarávanie.  
 
V Michalovciach , dňa 16.5.2017 
 
 
                                                                                          Mgr. Ružena Saboviková 
                                                                                                       riaditeľka  

Prílohy: 

Príloha č. 1 :  Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 :  Návrh Zmluvy o dielo   



Príloha č. 1      k výzve na predkladanie ponuky  

 

Návrh na plnenie kritéria 

Verejný obstarávateľ:  

Spojená škola internátna 
Školská 10  
071 01 Michalovce  
IČO: 17080789  
 

Identifikácia uchádzača:  

Názov:  
Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
E-mail: 
Tel.č. : 

Predmet zákazky: Vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre stavebné povolenie                              
a realizáciu stavby - „Zníženie energetickej náročnosti budov Spojená škola internátna, Školská 10,  
071 01 Michalovce“ . 

Postup: zákazka s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní                  
a o zmene a doplnení niektorých zákonov . 

Druh: Služba . 

 

Predmet zákazky  
 

Celková cena 
bez DPH za 
predmet 
zákazky  
 

DPH 20%  
 

Celková cena s DPH 
za predmet zákazky 
 

Vypracovanie projektovej dokumentácie     
v rozsahu pre stavebné povolenie                
a realizáciu stavby - „Zníženie energetickej 
náročnosti budov Spojená škola internátna, 
Školská 10, 071 01 Michalovce“ 

   

 

V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní. 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                  Podpis uchádzača 



Príloha č. 2      k výzve na predkladanie ponuky – Návrh zmluvy o dielo  

 

Návrh zmluvy o dielo č. .../...../......... 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len "Zmluva") 

 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

l . OBJEDNÁVATEĽ:  Spojená škola internátna 

Sídlo:  Školská 10, 071 01 Michalovce 
Štatutárny zástupca: Mgr. Ružena Saboviková, riaditeľka  
IČO:  17080789 
DIČ:   
Bankové spojenie:   
Číslo účtu:   
(ďalej len "Objednávateľ") 
 

2. ZHOTOVITEĽ:  

Sídlo:  
Štatutárny zástupca:  
IČO:  
DIČ:  
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
(ďalej len "Zhotoviteľ")  

 
 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
l. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo špecifikované v bode 3. tohto článku 
zmluvy (ďalej ako „Dielo“) – a to konkrétne vypracovanie projektovej dokumentácie v rozsahu pre 
stavebné povolenie a realizáciu stavby „Zníženie energetickej náročnosti budovy Spojená škola 
internátna, Školská 10, 071 01 Michalovce “ realizovaného na základe výzvy na predkladanie žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z Operačného programu Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4 
– Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 – 
Podpora energetickej efektívnosti, inteligentného riadenia energie a využívania energie                           
z obnoviteľných zdrojov vo verejných infraštruktúrach, vrátane verejných budov a v sektore bývania, 
Špecifický cieľ 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov, v zmysle zákona           
č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.  
2. Predmet diela rieši:  Rekonštrukciu budovy školy – Spojená škola internátna, Školská 10, 071 01 
Michalovce  
 



3. Dielo pozostáva z:  
 Vypracovanie PD pre stavebné povolenie v rozsahu (sprievodná správa, súhrnná technická správa, 
celková situácia stavby, stavebno-architektonická časť, statické posúdenie, energetické posúdenia 
stavby /tepelno-technický výpočet/, posúdenie protipožiarneho zabezpečenia stavby).  
 Vypracovanie PD pre realizáciu stavby v rozsahu dopracovania PD (výkresová časť PD stavby              
a technická správa pre jednotlivé stavebné objekty vrátane jednotlivých profesií ako sú vykurovanie, 
elektroinštalácia, bleskozvod a rekuperácia pričom výkresová časť bude obsahovať pôdorysy, rezy, 
pohľady, kompletný výpis výplňových prvkov, zámočníckych, stolárskych a klampiarskych výrobkov, 
konštrukčné detaily, statický výpočet, vrátane výkresovej dokumentácie a výkazov materiálov, 
rozpočet a výkaz výmer).  
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa Dielo podľa podmienok dohodnutých v tejto 
Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať Objednávateľovi v súlade so špecifikáciou 
uvedenou v predchádzajúcom bode.  
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky Diela v súlade s príslušnými 
právnymi predpismi a technickými normami, vo vlastnom mene, na svoje náklady a vlastnú 
zodpovednosť a s vybavením, ktoré si na tento účel zabezpečí.  
6. Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať v súlade s touto Zmluvou a zaplatiť za Dielo 
dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.  
 

Článok III. 
Spôsob vykonania Diela 

 
l. Dielo bude vypracované a dodané Objednávateľovi písomne v 5 vyhotoveniach a v elektronickej 
forme na CD/DVD nosiči - l x. Pokiaľ bude chcieť Objednávateľ ďalšie vyhotovenia, osobitnou 
objednávkou dohodne planografické rozmnoženie.  
2. Pri vypracovaní Diela bude Zhotoviteľ dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy 
STN, vyhlášky, ostatné všeobecne záväzné predpisy a podmienky tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť východiskovými podkladmi Objednávateľa odovzdanými ku dňu uzavretia tejto Zmluvy, zápismi 
a dohodami zmluvných strán a vyjadreniami a/alebo rozhodnutiami dotknutých orgánov                       
a organizácií.  
3. Dokončené Dielo v rozsahu tejto Zmluvy preberie Objednávateľ zápisom o odovzdaní a prevzatí 
Diela. Užívanie Diela bude možné iba po jeho odovzdaní a prevzatí a uhradení ceny Diela.  
 

Článok IV. 
Termíny zhotovenia a odovzdania Diela 

 
l. Zhotoviteľ zhotoví a Objednávateľovi odovzdá Dielo v rozsahu a spôsobom stanoveným v tejto 
Zmluve do: 40 kalendárnych dní od účinnosti tejto zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi existenciu dôvodov, ktoré bránia alebo 
sťažujú vykonanie Diela, ktorého následkom bude omeškanie s vykonaním Diela. 
 3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy,           
v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne.  
4. Zhotoviteľ nezodpovedá za nedodržanie termínu dohodnutého v tomto článku, ak omeškanie bolo 
spôsobené zavinením na strane Objednávateľa.  
5. Objednávateľ súhlasí s prevzatím dokončeného Diela i pred uplynutím dohodnutého termínu 
plnenia.  
6. Zhotoviteľ súhlasí s použitím elektronickej verzie dokumentácie ako súčasti súťažných podkladov 
pre potreby verejného obstarávania.  
 
 
 
 



Článok V. 
Súčinnosť 

 
1.Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovania Diela poskytne Zhotoviteľovi v rozsahu 
nevyhnutnom potrebnú súčinnosť, spočívajúcu najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy. Toto 
spolupôsobenie poskytne Zhotoviteľovi najneskôr do 2 pracovných dní od jeho vyžiadania. V prípade 
neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa sa termín zhotovenia a odovzdania diela posúva       
o počet dní, kedy objednávateľ zhotoviteľovi neposkytol súčinnosť v súlade s touto zmluvou.  
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po zhotovení a odovzdaní diela poskytne objednávateľovi súčinnosť pri 
príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku a príslušných príloh týkajúcich     
sa zhotoveného diela.  
 

Článok VI. 
Cena diela 

 
l. Cena za vyhotovenie Diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách              
v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 
predpisov.  
2. Celková cena diela bez DPH: ......................... EUR Celková cena diela s DPH: ......................... EUR 
(slovom celková cena diela vrátane DPH: .................................. EUR, ..................... centov)  
3. Objednávateľ prehlasuje, že má zabezpečené finančné prostriedky na zaplatenie Diela. Vlastnícke 
právo k Dielu prejde na Objednávateľa po prevzatí Diela a jeho následnom zaplatení.  

 
Článok VII. 

Platobné podmienky 
 
l . Úhrada za Dielo bude zrealizovaná na základe faktúry vyhotovenej Zhotoviteľom, ktorej 
neoddeliteľnou prílohou musí byť doklad o prevzatí a odovzdaní vykonaného Diela v zmysle čl. III. 
ods. 3. tejto Zmluvy.  
2. Faktúra je splatná do 30 dní od jej preukázateľného doručenia Objednávateľovi.  
3. Faktúra musí obsahovať údaje v súlade s údajmi uvedenými v Zmluve a v súlade s platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
4. Pokiaľ vystavená faktúra nebude obsahovať všetky predpísané náležitosti, prípadne nebude po 
obsahovej stránke úplná alebo ak nebude v súlade s touto Zmluvou, Objednávateľ si vyhradzuje 
právo takúto faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Zhotoviteľovi za účelom jej doplnenia a opravy. 
Lehota splatnosti faktúry začína v takom prípade Objednávateľovi plynúť až po doručení opravenej, 
resp. doplnenej faktúry.  
5. Fakturovaná čiastka bude hradená Objednávateľom bezhotovostným prevodom na účet 
Zhotoviteľa. 
 6. Objednávateľ nebude uhrádzať Zhotoviteľovi žiadnu zálohu ani iný preddavok. 
 

Článok VIII. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
l. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude zhotovené v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo,         
v požadovanej kvalite a v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú 
objednávateľovi pri realizácii stavby zhotovenej v rozsahu a v kvalite podľa predmetu zmluvy o dielo, 
a to za vady diela, ktoré sa pri realizácii stavby prejavili ako technicky nemožné. Tejto zodpovednosti 
sa Zhotoviteľ nezbaví ani odstránením vady Diela v zmysle ustanovení tohto článku. Na základe 
uvedeného uhradí zhotoviteľ všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi.  



2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy o dielo bude zhotovený a odovzdaný 
objednávateľovi podľa ustanovení zmluvy o dielo a bez vád, zároveň sa zaväzuje uhradiť 
objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú porušením tejto povinnosti vyplývajúcich mu            
zo zmluvy o dielo.  
3. Záručná doba za Dielo je 36 mesiacov a začína plynúť dňom prevzatia ukončeného Diela 
Objednávateľom, t.j. odo dňa podpísania preberacieho protokolu tak ako je uvedené v čl. III. ods. 3. 
tejto Zmluvy.  
4. Doba záručnej prevádzky sa predĺži o dobu, počas ktorej Dielo neplnilo svoju funkciu z dôvodu vady 
spôsobenej konaním Zhotoviteľa.  
5. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré Dielo má v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. Za vadu 
Diela sa považuje aj jeho akýkoľvek nedostatok a/alebo osobitná požiadavka, ktorého odstránenie /       
zapracovanie požaduje stavebný úrad, príp. iná dotknutá inštitúcia v súvislosti s účelom použitia Diela 
podľa tejto Zmluvy.  
6. Pre prípad výskytu vady dodaného Diela podľa predchádzajúceho bodu má Objednávateľ právo 
požadovať a Zhotoviteľ povinnosť poskytnúť bezplatné odstránenie vady (ďalej len "reklamácia").  
7. Prípadnú reklamáciu vady Diela je Objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady          
v písomnej forme.  
8. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 
pracovných dní od prevzatia oprávnenej písomnej reklamácie diela.  
9. Ak Zhotoviteľ svoju povinnosť odstrániť vadu riadne a včas v zmysle tejto Zmluvy nesplní, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť odstránenie vady u iného dodávateľa na náklady Zhotoviteľa.  
10. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady vzniknuté zmenou parametrov oproti zadaniu.  
11. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela a vzniknuté škody, ktoré boli spôsobené použitím 
podkladov a informácií poskytnutých Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 
starostlivosti nemohol zistiť ich chyby, resp. nespôsobilosť alebo ak Zhotoviteľ na tieto chyby 
písomne upozornil a Objednávateľ na ich použití napriek tomu trval.  
 
 
 

Článok IX. 
Odstúpenie od Zmluvy 

 
 l. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ odstránil chyby vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo 
vykonával riadnym spôsobom. Ak tak však Zhotoviteľ Diela neurobí ani v lehote na to mu 
Objednávateľom poskytnutej, Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy.  
2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi potrebnú 
súčinnosť podľa čl. V. Zmluvy, a tým sa vykonanie Diela Zhotoviteľovi stane neuskutočniteľné i cez 
objektívne vynaložené jeho odborné úsilie.  
3. Zákonné prípady, kedy je možné od Zmluvy odstúpiť nie sú ustanoveniami tohto článku dotknuté. 
 4. Odstúpenie od Zmluvy musí byt' oznámené písomne. V odstúpení musí byt' uvedený dôvod, pre 
ktorý strana od Zmluvy odstupuje.  
5. Zmluvné strany môžu skončiť Zmluvu i vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán za 
podmienok stanovených v tejto dohode. 
 6. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa z dôvodov na strane 
Objednávateľa je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za rozpracované Dielo; táto cena 
sa určí pomerom podľa stavu rozpracovanosti Diela pričom Zhotoviteľ je Objednávateľovi spolu           
s odstúpením od Zmluvy povinný predložiť i rozpracované Dielo pre posúdenie oprávnenosti 
uplatnenej ceny; inak jeho nárok zaniká. Objednávateľ je oprávnený rozpracované Dielo použiť.         
Za platné odstúpenie od Zmluvy podľa prvej vety tohto bodu sa v prípade, ak Objednávateľ podá          
v lehote 1 mesiaca odo dňa odstúpenia od Zmluvy Zhotoviteľom podnet na príslušný súd na určenie 



neplatnosti odstúpenia, považuje až právoplatné rozhodnutie súdu v danej veci, okrem prípadu, ak 
zoberie Objednávateľ svoj návrh späť alebo dôjde k mimosúdnej dohode.  
7. V prípade platného odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa, Zhotoviteľovi neprináleží úhrada akejkoľvek časti ceny a/alebo nákladov, ktoré mu           
v súvislosti so zhotovovaním Diela podľa Zmluvy vznikli.  
8. Odstúpením od Zmluvy nie sú dotknuté nároky na zmluvné sankcie uvedené v článku X. Zmluvy.  
 

 
 

Článok X. 
Sankcie 

 
1. V prípade, že Zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín odovzdania vypracovaného Diela podľa čl. IV. 
tejto Zmluvy, Objednávateľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny 
Diela vrátane DPH podľa čl. VI. bodu 2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.  
2. V prípade, že Objednávateľ nedodrží dohodnutý termín splatnosti faktúry podľa čl. VII. tejto 
Zmluvy, Zhotoviteľ má nárok požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny Diela 
vrátane DPH podľa čl. VI. bodu 2. Zmluvy za každý začatý deň omeškania.  
3. Právo na náhradu škody podľa ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nie je vznikom nároku 
podľa vyššie uvedeného dotknuté.  
4. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy výslovne prehlasujú, že zmluvné sankcie v nej dohodnuté 
nepovažujú a ani v budúcnosti nebudú považovať za neprimerane vysoké, nakoľko sú dohodnuté        
v dôsledku nutnosti zabezpečenia dodržania termínov dohodnutých v tejto Zmluve a zároveň nakoľko 
najmä Objednávateľ vzhľadom na naplánovanie a odsúhlasenie projektu stavby má eminentný 
záujem na dodržaní všetkých termínov v Zmluve dohodnutých.  
 

 
 Článok XI. 

Autorské práva 
 
l. Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udeľuje Objednávateľovi výhradnú licenciu na použitie Diela, a to 
najmä verejné rozširovanie Diela, sprístupňovanie Diela tretím osobám, vyhotovenie rozmnoženiny 
Diela, úpravy a zmeny Diela. Zhotoviteľ udeľuje túto licenciu ako výhradnú s neobmedzeným 
rozsahom na neobmedzený čas a to bezodplatne.  
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať práva k Dielu vo svojom mene a na svoj účet, je 
oprávnený s týmto Dielom nakladať a udeliť súhlas na jeho použitie a za týmto účelom má 
usporiadané všetky vzťahy s jednotlivými autormi Diela bez ohľadu na to, či sa jedná o zamestnancov, 
alebo zmluvných partnerov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že Dielo nie je zaťažené právami 
tretích osôb.  
3. Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej licencie 
(sublicencia).  
4. Zánik tejto Zmluvy nemá vplyv na trvanie licencie udelenej/postúpenej touto Zmluvou 
Objednávateľovi. 
 

 
Článok XII. 

Ostatné ustanovenia 
 
1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to 
oprávnenými osobami na výkon kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.  
 



Článok XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
 l. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  
2. Akékoľvek zmeny Zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme 
očíslovaných písomných dodatkov podpísaných štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 
3. Právne vzťahy výslovne neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  
4. Zmluvné strany sa dohodli, že nezhody vyplývajúce zo Zmluvy budú riešiť prednostne dohodou. To 
však žiadnu zo zmluvných strán neobmedzuje obrátiť sa kedykoľvek so žiadosťou o rozhodnutie na 
príslušný súd.  
5. Ak Zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce zo Zmluvy musia byť voči druhej strane 
uplatnené písomne, a to doporučeným listom alebo odovzdané osobne. V prípade poštového styku 
sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia doporučeného listu poštovým úradom na 
adresu uvedenú v tejto Zmluve a v prípade, že v budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, 
tak na adresu, ktorú zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej strane. V prípade, ak zmluvná 
strana na tejto adrese nebude zastihnutá, adresát bude na danej adrese neznámy alebo zásielku 
odmietne prevziať alebo inak zmarí jej doručenie, za deň doručenia sa považuje deň, keď bol pokus    
o doručenie vykonaný.  
6. Zmluvné strany sú si povinné oznámiť bez zbytočného odkladu preukázateľným spôsobom zmeny   
v kontaktných údajoch uvedených v čl. l. Zmluvy. Takéto oznámenie je možné uskutočniť 
jednostranne bez nutnosti zmeny Zmluvy vo forme dodatku. Zmena sa považuje za účinnú jej 
doručením druhej zmluvnej strane. Strana, ktorá zmenu oznamuje, znáša následky konania druhej 
zmluvnej strany, ktorá koná v dobrej viere v aktuálnosť kontaktných údajov v každom okamihu 
platnosti Zmluvy.  
7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) originálnych vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 
tri (3) vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno (1) vyhotovenie.  
8. Zmluvné strany berú na vedomie, že podľa ustanovenia § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z.            
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov ide v prípade tejto zmluvy               
o povinne zverejňovanú zmluvu. Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejňovanie tejto zmluvy 
alebo akýchkoľvek jej prípadných dodatkov v súlade a v rozsahu podľa zákona č. 211/2000 Z. z.           
o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov, nie je porušením alebo ohrozením 
obchodného tajomstva.  
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred podpisom riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, 
uzatvárajú ju slobodne, nie v tiesni, ani nie za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu           
s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú.  
 
 
 
Za Objednávateľa:                                                                        Za Zhotoviteľa:               
 
 
 
                                                            
 
V........................................., dňa ...................                         V ......................................, dňa ................... 
 


