
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Objednávateľ: Základná škola s materskou školou Babín 

so sídlom Babín 37, 029 52 

IČO: 37810278     

  

 

osoba oprávnená zastupovať  pri rokovaní: PaedDr. Anna Kurčinová 

Kontaktné údaje: 

Telefón: 0911 130 368 

e-mail: zsmsbabin@gmail.com 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ: Igor Orčík 

 

so sídlom  

IČO: 32278438 

DIČ:  1021398774  

IČ DPH:  SK1021398774 

Bankové spojenie:   

 

stavby vedúci:  Igor Orčík 

 

Kontaktné údaje: Igor Orčík, Babín 14, 029 52 

Telefón:  0907178887 

email:  

(ďalej ako „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ môžu byť jednotlivo označení aj ako „Zmluvná strana“ a spolu aj 

ako „Zmluvné strany“ 

 

uzatvorili túto 

 

Zmluvu o dielo  

(ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I. 

Úvodné ustanovenia 

 

1.1 Pod pojmom „Stavba“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie  

a) stavba, ktorá je v Projektovej dokumentácii označovaná ako „Úprava vstupu do 

budovy ZŠ s prístavbou“ 

   

1.2 Pod pojmom „Projektová dokumentácia“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie nasledovná 

projektová dokumentácia: 

Názov projektu:  Úprava vstupu do budovy ZŠ s prístavbou 

Spracovateľ projektu:   Ing. Kisková Ľubica 



 

 

 Projektová dokumentácia je Objednávateľom Zhotoviteľovi  odovzdaná v deň účinnosti 

tejto Zmluvy. 

 

 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy vyhlasuje, že: 

a) sa s celou Projektovou dokumentáciou riadne oboznámil pred podpisom tejto 

Zmluvy, pričom k nej nemá žiadne pripomienky a výhrady; a 

b) Projektová dokumentácia neobsahuje chyby a je možné v súlade s ňou riadne (najmä 

bez vád a iných nedostatkov) a včas zhotoviť Stavbu podľa tejto Zmluvy; a 

c) nebude požadovať zvýšenie Ceny za Dielo za vady Projektovej dokumentácie, 

zistené po dni účinnosti tejto Zmluvy; a 

d) prípadné vady Projektovej dokumentácie zistené po dni účinnosti tejto Zmluvy 

Zhotoviteľ odstráni na základe písomnej dohody medzi Zhotoviteľom 

a Objednávateľom a na vlastné náklady; a 

e) prípadné práce naviac vyvolané vadami Projektovej dokumentácie vykoná 

Zhotoviteľ na vlastné náklady a Objednávateľ nebude povinný uhradiť 

Zhotoviteľovi žiadnu odplatu za vykonanie takýchto prác (vrátane materiálu); 

f) zhotoví Dielo v súlade s  platnými normami STN a v kvalite podľa STN EN 

9001:2009/ EN ISO 9001:2008 systémom manažérstva kvality.  

 

Projektová dokumentácia v zmysle tejto Zmluvy zodpovedá projektovej dokumentácii, 

ktorá bola priebežne poskytovaná Objednávateľom Zhotoviteľovi počas výberového 

procesu za účelom spracovania ponuky. 

 

1.3 Pod pojmom „Dielo“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie zhotovenie Stavby podľa 

Projektovej dokumentácie, vrátane všetkých jej technických správ, výkresov 

a výpočtov, cenovej ponuky Zhotoviteľa, Stavebného povolenia, Harmonogramu prác 

a podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 

1.4 Pod pojmom „Harmonogram prác“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie harmonogram 

prác, ktorý je Zhotoviteľ povinný dodržiavať pri vykonávaní Diela. Zhotoviteľ je 

povinný zhotoviť dielo najneskôr do 30.júna 2018 

 

1.5 Pod pojmom „Miesto vykonania Diela“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie areál 

Objednávateľa, ktorý sa nachádza na adrese: Základná škola s materskou školou Babín, 

Babín 37, 029 52. 

 

Pod pojmom „Cena za Dielo“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie cena uvedená v Bode 

6.1 tejto Zmluvy, ktorú je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za vykonanie 

Diela. 

 

1.6 Pod pojmom „Stavebné povolenie“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie stavebné 

povolenie vydané Obcou Hruštín dňa 11.októbra 2017, spisové číslo 

SOcÚ/17/0675/HR-2 

 

1.7 Pod pojmom „Preberací protokol“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie protokol 

o konečnom odovzdaní Diela podľa Bodu 13.1 tejto Zmluvy, ktorý musí byť podpísaný 

obomi Zmluvnými stranami. 

 



1.8 Pod pojmom „Stavenisko“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie priestor, ktorý je počas 

vykonávania Diela určený na vykonávanie stavebných prác na Diele, na uskladňovanie 

stavebných výrobkov a dopravných a iných zariadení potrebných na vykonanie Diela 

a na umiestnenie zariadenia staveniska. 

 

1.9 Pod pojmom „DPH“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie daň z pridanej hodnoty podľa 

zákona č. 222/2004 Z.z. Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov. 

 

1.10 Pod pojmom „Obchodný zákonník“ sa na účely tejto Zmluvy rozumie zákon č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov platný na území Slovenskej republiky. 

 

 

Článok II. 

Rozhodné právo a rozhodná právomoc 

 

2.1 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva, právne vzťahy upravené touto Zmluvou 

(vrátane práv a povinností Zmluvných strán), nároky vyplývajúce z tejto Zmluvy ako aj 

výklad tejto Zmluvy sa v celom rozsahu riadia výlučne právnym poriadkom Slovenskej 

republiky, s výnimkou jeho kolíznych ustanovení. 

 

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že výlučnú právomoc na riešenie sporov, ktoré vzniknú 

alebo môžu vzniknúť z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nárokov na 

náhradu škody, majú súdy Slovenskej republiky.  

 

 

Článok III. 

Predmet Zmluvy 

 

3.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vykoná pre Objednávateľa Dielo za 

podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a Objednávateľ za vykonanie tohto Diela 

zaplatí Zhotoviteľovi Cenu za Dielo za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. 

 

 

Článok IV. 

Termín a miesto vykonania 

 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že riadne vykoná pre Objednávateľa Dielo v Mieste vykonania 

Diela podľa Harmonogramu prác. Termín začatia vykonávania Diela je Zmluvnými 

stranami dohodnutý na 16.10.2017 

 

4.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ odovzdá Objednávateľovi Dielo v Mieste 

vykonania Diela najneskôr do 30.06.2018 

 

4.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo na posunutie termínu začatia vykonávania diela. 

V prípade že sa posunie termín začatia vykonávania diela, posunie sa o taký istý počet 

dní aj termín odovzdania diela Zhotoviteľom Objednávateľovi.  

Na inom čase odovzdania Diela sa môžu Zmluvné strany písomne dohodnúť. 

 



 

Článok V. 

Vlastnícke právo 
 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom vykonávaného Diela je Objednávateľ. 

 

5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že nebezpečenstvo škody na vykonávanom Diele počas 

celého času vykonávania Diela znáša Zhotoviteľ. 

 

 

Článok VI. 

Cena za Dielo a platobné podmienky 

 

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi za 

vykonanie celého Diela podľa tejto Zmluvy Cenu za Dielo v celkovej výške  35 878,25 

EUR bez DPH (slovom: tridsaťpäťtisíc osemstosedemdesiatosem eur dvadsaťpäť 

centov bez DPH). Cena s DPH je 43 053,90 € 

 

6.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo bude vyúčtovaná v dvoch faktúrach, prvá 

faktúra bude vystavená v sume 30 000 € po uskutočnení stavebných prác pred 

dokončením diela   a konečnej faktúry vystavenej Zhotoviteľom po podpise 

Preberacieho protokolu podľa Bodu 13.1 tejto Zmluvy. Faktúra je splatná 60-ty 

(slovom: šesťdesiaty) deň nasledujúci po dni doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo zahŕňa všetky priame a nepriame náklady, 

ktoré Zhotoviteľovi pri plnení Zmluvy o dielo vzniknú, je konečná a pre Zmluvné 

strany záväzná. 

 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný vyúčtovať Cenu za Dielo faktúrou, 

ktorá bude mať všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi. Pokiaľ nebude mať 

faktúra všetky náležitosti, lehota splatnosti začína plynúť od doručenia opravenej 

faktúry obsahujúcej všetky náležitosti vyžadované právnymi predpismi. 

 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu 

za Dielo (ako aj DPH) bezhotovostne na bankový účet Zhotoviteľa, uvedený v záhlaví 

tejto Zmluvy. 

 

 

Článok VII. 

Povinnosti Zhotoviteľa 

 

7.1 Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto Zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať právne predpisy, príslušné technické 

normy a podmienky tejto Zmluvy a poskytnúť Objednávateľovi všetku súčinnosť podľa 

tejto Zmluvy. 

 

Zhotoviteľ je povinný starať sa o to, aby v súvislosti s vykonaním Diela nevznikla 

škoda Objednávateľovi alebo tretím osobám. 

 



Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyny ohľadne spôsobu vykonávania 

Diela. 

 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela v Mieste 

vykonania Diela v celom rozsahu a na vlastné náklady zabezpečiť úlohy bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci podľa ustanovení zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 

a ochrane zdravia pri práci znení neskorších predpisov a dodržiavať právne predpisy 

týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Zhotoviteľ je povinný najmä 

zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, resp. osoby, prostredníctvom ktorých bude plniť 

Zhotoviteľ svoj záväzok vyplývajúci z tejto Zmluvy v Mieste vykonania Diela, boli 

poučení podľa právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu zdravia pri práci pri 

vykonávaní Diela podľa tejto Zmluvy a spĺňali všetky ostatné požiadavky podľa 

právnych predpisov vzťahujúcich sa na ochranu zdravia pri práci pri vykonávaní Diela 

podľa tejto Zmluvy v Mieste vykonania Diela. 

 

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela v celom 

rozsahu a na vlastné náklady zabezpečiť všetky úlohy ochrany pred požiarmi podľa 

ustanovení zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 

predpisov a dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy týkajúce sa požiarnej 

ochrany. 

 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný Stavenisko udržiavať v čistom 

stave a po vykonaní Diela vyčistiť Stavenisko do 10 dní odo dňa ukončenia Diela. 

 

7.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je na vlastné náklady povinný zabezpečiť 

likvidáciu prebytočného materiálu zo Staveniska, odvoz odpadu zo Staveniska 

a uloženie na skládku do 10 dní odo dňa ukončenia Diela. 

 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je povinný na svoje náklady si zabezpečiť 

proti odcudzeniu a poškodeniu všetky svoje veci nachádzajúce sa na Stavenisku. 

 

7.7 Zmluvné strany sa dohodli, že ak konanie alebo nekonanie Zhotoviteľa bude mať za 

následok porušenie akýchkoľvek predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a takéto porušenie bude mať za následok uloženie pokuty Objednávateľovi zo strany 

orgánov verejnej správy, Zhotoviteľ sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu, ktorá 

mu v dôsledku toho vznikla.  

 

7.8 V prípade, že Zhotoviteľ riadne oznámené vady Diela neodstráni v primeranej lehote, 

Objednávateľ je oprávnený zabezpečiť odstránenie vady Diela prostredníctvom tretej 

osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. Túto tretiu osobu a spôsob odstránenia vád Diela je 

oprávnený vybrať na základe vlastného uváženia Objednávateľ a na tento úkon 

nepotrebuje žiadny súhlas Zhotoviteľa.  

 

 

 

 

 



Článok VIII. 

Povinnosti Objednávateľa 
 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi 

súčinnosť podľa tejto Zmluvy, Dielo po riadnom vykonaní prevziať a zaplatiť 

Zhotoviteľovi Cenu za Dielo. 

 

 

Článok IX. 

Stavebný denník 

 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú odo dňa začatia vykonávania Diela až do jeho úplného 

odovzdania (podľa Bodu 13.1 tejto Zmluvy) viesť stavebný denník. Do stavebného 

denníka sa budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre vykonávanie Diela, najmä 

dátum, údaje o počasí, osobách vykonávajúcich Dielo, pracovnej dobe, strojoch 

nachádzajúcich sa na Stavenisku, použitom materiály, vykonaných prácach, 

kontrolných dňoch, prerušeniach prác a ich dôvodoch, stave rozpracovanosti Diela, 

rozhodnutia vyplývajúce z výkonu stavebného alebo autorského dozoru. Do stavebného 

denníka sa vykoná záznam vždy, ak to určuje táto Zmluva. 

 

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že údaje sa do stavebného denníka budú zaznamenávať 

denne.  Denné záznamy v stavebnom denníku sa budú zapisovať do knihy s pevnými 

očíslovanými listami na dva oddeliteľné priepisy (originál a kópia), pričom originál je 

určený pre Objednávateľa a kópia pre Zhotoviteľa. Denné záznamy čitateľne zapisuje 

a podpisuje stavbyvedúci zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali, alebo keď nastali 

okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, a to v poradí, tak ako v skutočnosti nastali, bez 

vynechávania voľného miesta. Údaje zaznamenané v stavebnom denníku v kontrolný 

deň podpisuje aj Objednávateľ. 

 

9.3 Zmluvné strany týmto prehlasujú, že stavebný denník bude považovaný za základný 

dokument o priebehu stavebných prác pri vykonávaní Diela, na ktorý je možné sa 

odvolať v ďalšom konaní. 

 

 

 

 

 

Článok X. 

Vady Diela a nároky z vád Diela 

 

10.1 Dielo má vady ak nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve o dielo. Za vady, ktoré 

má Dielo v čase jeho odovzdania, zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ rovnako 

zodpovedá za vady Diela vzniknuté po čase odovzdania Diela podľa predchádzajúcej 

vety, ak boli spôsobené porušením povinnosti Zhotoviteľa.  

 

10.2 Objednávateľ je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku pri odovzdávaní 

Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. Zmluvné strany spíšu o odovzdaní Diela 

Preberací protokol podľa Bodu 13.1 tejto Zmluvy. 

 



10.3 V prípade, že Dielo má vady, ktoré boli zistené Objednávateľom pri jeho odovzdávaní, 

ktoré bránia uvedeniu Diela do prevádzky, Dielo sa nebude považovať za riadne a včas 

vykonané. O tejto skutočnosti spíšu Zmluvné strany záznam, v ktorom zistené vady 

popíšu a stanovia primeranú lehotu nie dlhšiu ako 10 pracovných dní na ich odstránenie 

Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je povinný podpísať Preberací protokol a to až do času, 

kedy Zhotoviteľ vady Diela v lehote stanovenej podľa tohto Bodu neodstráni. Ostatné 

nároky Objednávateľa z vád Diela týmto nie sú dotknuté. 

 

10.4 V prípade, že Dielo má drobné vady a nedorobky, ktoré boli zistené Objednávateľom 

pri jeho odovzdávaní, a ktoré nebránia uvedeniu Diela do prevádzky, spíšu Zmluvné 

strany tieto drobné vady a nedorobky v Preberacom protokole a stanovia lehotu, nie 

dlhšiu ako 5 pracovných dní na ich odstránenie Zhotoviteľom. Existencia drobných vád 

a nedorobkov, ktoré nebránia uvedeniu Diela do prevádzky nie je prekážkou 

v podpísaní Preberacieho protokolu zo strany Objednávateľa. Ostatné nároky 

Objednávateľa z vád Diela týmto nie sú dotknuté.  

 

 

Článok XI. 

Záruka za akosť  

 

11.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude spôsobilé na použitie na stanovený účel 

a zodpovedá za technickú správnosť a odborné vykonanie Diela v súlade s príslušnými 

normami a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 

11.2 Záručná doba je 36 mesiacov začne plynúť odo dňa podpisu Preberacieho protokolu.  

 

 

11.3 Zmluvné strany sa dohodli, že nároky z vád Diela je Objednávateľ povinný 

u Zhotoviteľa uplatniť písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná forma je 

zachovaná aj v prípade doručenia oznámenia o vadách  na emailovú adresu Zhotoviteľa, 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 

 

11.4 Zhotoviteľ vykoná odstránenie nahlásených vád v pracovných dňoch najneskôr  do 48 

hodín od písomného nahlásenia e-mailom podľa Bodu 11.3 tejto Zmluvy.  

 

11.5 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upovedomiť Objednávateľa o zmene emailovej 

adresy uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy a to písomne poštou na adresu Objednávateľa 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. Adresa sa považuje za zmenenú až od doručenia tohto 

oznámenie Objednávateľovi. 

 

 

Článok XII. 

Zmluvná pokuta 

 

12.1 V prípade, že sa Objednávateľ dostane do omeškania s úhradou Ceny za Dielo podľa 

Bodu 6.2 tejto Zmluvy, Objednávateľ je povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok 

z omeškania podľa § 369 Obchodného zákonníka. 

 

12.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním Diela podľa Bodu 4.2 tejto Zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z Ceny 



za Dielo (uvedenej v Bode 6.1 tejto Zmluvy) za každý, čo i len začatý deň omeškania 

Zhotoviteľa s odovzdaním Diela (akejkoľvek jeho časti).  

 

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvná pokuta sa stáva splatnou v deň nasledujúci po 

dni porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou zo strany Zhotoviteľa. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 

náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

 

 

Článok XIII. 

Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že o konečnom odovzdaní riadne a včas vykonaného Diela 

spíšu Preberací protokol, ktorý podpíšu obidve Zmluvné strany. Dielo sa považuje za 

odovzdané podpisom Preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami. Zhotoviteľ 

je povinný informovať Objednávateľa o vykonaní Diela a jeho pripravenosti na konečné 

odovzdanie minimálne 3 dni vopred pred samotným podpisom Preberacieho protokolu. 

 

 

Článok XIV. 

Doručovanie 
 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluvná strana, ktorá sa rozhodla doručiť svoj písomný 

prejav vôle, ktorý sa týka vzniku, zmenu alebo zánik práv a povinností vyplývajúcich 

z tejto Zmluvy druhej Zmluvnej strane, je povinná odovzdať svoj písomný prejav vôle 

druhej Zmluvnej strane alebo zaslať svoj písomný prejav vôle na sídlo druhej Zmluvnej 

strany. Sídlom Zmluvnej strany sa rozumie adresa, ktorá je uvedená v záhlaví tejto 

Zmluvy, pokiaľ nie je zmena sídla Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane písomne 

oznámená a preukázaná originálom alebo overenou fotokópiou výpisu z Obchodného 

registra. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak adresát nebude zastihnutý v mieste 

svojho sídla alebo zásielku v mieste svojho sídla odmietne prevziať, alebo jej doručenie 

inak zmarí, za deň doručenia sa považuje deň, keď bol pokus o doručenie vykonaný. 

V ostatných prípadoch vzájomnej komunikácie medzi Zmluvnými stranami, sa Zmluvné 

strany dohodli, že si budú vzájomne doručovať písomné prejavy vôle emailom na 

emailové adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a to tak, že podpísané podanie, ktoré 

obsahuje písomný prejav vôle bude v naskenovanej forme tvoriť prílohu emailu. 

 

Článok XV. 

Odstúpenie od Zmluvy 

 

15.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy, ak 

a) Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vykonať Dielo podľa Bodu 3.1 tejto Zmluvy 

v lehote stanovenej v Bode 4.2 tejto Zmluvy; alebo  

b) Zhotoviteľ i napriek upozorneniu Objednávateľa vykonáva Dielo v rozpore s touto 

Zmluvou; alebo 

c) Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v lehote stanovenej podľa Bodu 10.3 tejto Zmluvy; 

alebo   



d) Zhotoviteľ, akýkoľvek veriteľ Zhotoviteľa, alebo akákoľvek tretia osoba oprávnená 

na to podľa právnych predpisov podala návrh na vyhlásenie konkurzu na Zhotoviteľa 

alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie Zhotoviteľa. 

 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej 

v tomto Bode zo strany Zhotoviteľa sa bude považovať za podstatné porušenie tejto 

Zmluvy. 

 

15.2 Odstúpením od Zmluvy táto Zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle 

Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy Zhotoviteľovi. 

 

 

Článok XVI. 

Osobitné ustanovenia v zmysle zákona o DPH 

 

16.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ vystaví Objednávateľovi faktúru obsahujúcu 

DPH iba za predpokladu, že bol v čase vzniku daňovej povinnosti platiteľom DPH. 

Zhotoviteľ sa zároveň zaväzuje v čase trvania zmluvného vzťahu písomne oznámiť 

Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie za platiteľa DPH, a to bezodkladne po 

tomto dátume.  

 

 

 

Článok XVII. 

Vyhlásenie Zhotoviteľa 

 

17.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 

a) u neho nie sú dôvody na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) zákona č. 

222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov; a 

b) mu nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by mu bránili zaplateniu DPH alebo jej 

časti, alebo inak nasvedčovali tomu, že DPH alebo jej časť ním nebude zaplatená 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov; a 

c) voči nemu nie je vedené exekučné konanie, nebol podaný návrh na vyhlásenie 

konkurzu alebo návrh na povolenie reštrukturalizácie; a 

d) riadne vykonáva svoju podnikateľskú činnosť; 

e) adresa sídla (miesta podnikania, prevádzkarne) uvedená v obchodnom registri alebo 

inom registri je aktuálna a na tejto adrese je zastihnuteľný.  

 

17.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa ukáže ktorékoľvek z vyhlásení 

Zhotoviteľa uvedené v Bode 16.1 tohto článku nepravdivým, Zhotoviteľ zodpovedá 

Objednávateľovi za vzniknutú škodu, ktorá Objednávateľovi vznikla v dôsledku tejto 

skutočnosti.  

 

 

Článok XVIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

18.1 Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené touto Zmluvou sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalších všeobecne záväzných právnych 

predpisov Slovenskej republiky. 



 

18.2 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzkový vzťah založený touto Zmluvou sa spravuje 

Obchodným zákonníkom. 

 

18.3 Túto Zmluvu je možné zmeniť, doplniť alebo zrušiť len na základe vzájomnej dohody 

Zmluvných strán, a to vo forme písomných očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve. 

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo Zmluvných strán odstúpiť od tejto Zmluvy 

podľa tejto Zmluvy alebo podľa príslušných zákonných ustanovení. 

 

18.4 Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva predstavuje slobodný a vážny prejav ich 

vôle, je pre ne určitá a zrozumiteľná, neuzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. 

 

18.5 Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej 

podpisu obidvoma Zmluvnými  stranami. 

 

18.6 Táto Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží jeden 

rovnopis.  

 

18.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

 

a) Príloha č. 1: projektová dokumentácia  

 

 

 

V Babíne dňa  16.10.2017  V Babíne dňa 16.10.2017 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 
 

 

 

______________________________________ __________________________________ 

 

 


