ZMLUVA O DIELO

v

l

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov (ďalej ako "Obchodný zákonník") a zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov
(ďalej

ako "zákon o verejnom obstarávaní")

Článok 1.

Zmluvné strany
Objednávateľ:

Mesto Žilina

Sídlo:

Námestie obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina

IČO:

00 321 796

DIČ:

2021339474

Štatutárny orgán:

Mgr. Peter Fiabáne, primátor

Bankové spojenie:

Prima Banka Slovensko, a.s., Žilina

IBAN:

SK37 5600 0000 0003 3035 3001

telefón:

041/ 7063 104

e-mail:

(ďalej

ako „objednávatel"')

a

Zhotoviteľ

:

MAPA Slovakia Digital s.r.o.

Sídlo:

Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava

IČO:

45 325 600

DIČ:

2022951260

IČ DPH:

SK2022951260

štatutárny orgán:

Mgr. Ján Gašpárek, konateľ

Bankové spojenie:
Registrácia:
Číslo účtu:

IBAN:

telefón:
e-mail:
(ďalej

ako „zhotovíte!'")

Článok II.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovného diela - ,,Technická evidencia detských
ihrísk, pieskovísk, športových ihrísk a lavičiek v meste Žilina" a to v súlade s predmetom
a rozsahom riešenia uvedeným vo výzve na predloženie ponuky zo dňa 10.01.2020, s cenovou
ponukou zhotoviteľa zo dňa 24.01.2020 a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v kvalite
podľa príslušných platných technických noriem, schválených technologických postupov, a
platných právnych, prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov (ďalej ako „dielo").
Rozsah a špecifikácia diela:
Názov diela:
Technická evidencia detských ihrísk, pieskovísk, športových ihrísk a lavičiek v
meste Žilina

1.

2.

Miesto evidencie detských ihrísk. pieskovísk. športových ihrísk a lavičiek :
Mesto Žilina, sídliská a všetky mestské časti

Dielo bude vypracované v slovenskom jazyku a v súlade s bodom č. 1 tohto článku.
Lokality evidencie detských ihrísk, pieskovísk, športových ihrísk a lavičiek podľa volebných
obvodov:
Volebný obvod č.1 (Hliny 1 - IV, Staré mesto)
Volebný obvod č.2 (Bôrik, Hliny V - VIII, Malá Praha)
Volebný obvod č.3 (Solinky)
Volebný obvod č.4 (Vlčince)
Volebný obvod č.5 (Hájik)
Volebný obvod č.6 (Bytčica, Rosinky, Trnové)
Volebný obvod č.7 (Bánová, Závodie, Žilinská Lehota)
Volebný obvod č.8 (Brodno, Budatín, Mojšová Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Vranie,
Zádubnie, Zástranie)

•
•
•
•
•
•
•
•

Požadované údaje, ktoré musí dielo obsahovať: evidencia detských ihrísk a pieskovísk po
uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých ihrísk a pieskovísk so zameraním GPS
súradníc, popis jednotlivých prvkov ihrísk a pieskovísk, certifikácia prvkov, popis ich
súčasného stavu, materiál dopadovej plochy a vyhotovenia jednotlivých prvkov (asfalt, betón,
umelá tráva, tráva, gumené rohože, drevo, nerez, ... ), určenie výrobcu, ak je to možné,
evidencia športových ihrísk po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých športových
ihrísk so zameraním GPS súradníc, rozmery športových ihrísk, popis ich súčasného stavu,
popis športových prvkov (brány, koše, ... ), materiál povrchu (asfalt, betón, umelá tráva,
tráva, ... ), evidencia lavičiek po uliciach a volebných obvodoch, popis jednotlivých lavičiek so
zameraním GPS súradníc, popis jednotlivých lavičiek, rozmery lavičiek, popis ich súčasného
stavu, použitý materiál (drevo, kov, betón ... ), vyhotovenie lavičky (s operadlom, bez
operadla).
Súčasťou diela musí byť aj identifikácia pozemkov pod plochami detských ihrísk, pieskovísk,
športových ihrísk a lavičiek s uvedením všetkých údajov o pozemku vrátane označenia
vlastníka pozemku s aktualizáciou na ďalšie dva roky.
Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo, pozostávajúce z grafickej a textovej časti

a to:
•
•

v písomnej (tlačenej) forme v 3 vyhotoveniach
v elektronickej forme na CD nosiči - grafickú časť vo formáte súborov DWG alebo DGN
(verzia microstation V8 alebo V8i) v súradnicovom systéme S-JSTK

•

tabuľkovú časť vo formáte XLS (v tabuľke musí byť jednoznačne definovaný identifikátor

•

{ID) podľa výkresu *DGN, *DWG aby bolo možné prepojenie grafickej a dátovej časti podľa
štruktúry dát).
Grafickú časť aj vo výmennom štruktúrovanom GIS formáte *SHP, *MDB.

Dielo musí byť spracované v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej
republiky, predovšetkým v súlade so zákonom č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní a
stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej ako „stavebný
zákon"), vyhláškou MŽP SR č. 453/2000 Z. z. ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia
stavebného zákona, vyhláškou MŽP SR 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, zákonom
o verejnom obstarávaní, príslušnými STN EN a všeobecno-technickými požiadavkami na
výstavbu, ostatnými súvisiacimi predpismi (napr. bezpečnostnými predpismi, zákonom
o verejných prácach, požiarnymi predpismi a pod.).
4. Vykonaním diela sa rozumie jeho úplné, riadne a včasné vypracovanie, vrátane vykonania
všetkých súvisiacich činností, a to aj v prípade ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku
komplexnému vykonaniu diela.
5. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na
svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
vykonané dielo odovzdať objednávateľovi riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v
zodpovedajúcej kvalite.
6. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej
špecifikácie, pri dodržaní príslušných technických a technologických noriem, a dohodnutej ceny.
7. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonať dielo v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších
predpisov (ďalej ako „zákon č. 138/1992 Zb.") a že jeho vykonanie zabezpečí výlučne osobami
so zodpovedajúcou kvalifikáciou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb.
8. Zhotoviteľ je povinný na vyžiadanie objednávateľa predložiť mu oprávnenie na vykonanie diela
k nahliadnutiu. V prípade spracovania časti diela v subdodávke, zhotoviteľ zároveň zodpovedá
za to, že subdodávatelia, špecifikovaní v prílohe č. 1 tejto zmluvy, majú rovnako všetky
potrebné oprávnenia na vykonanie diela a je povinný na požiadanie objednávateľa predložiť
mu na nahliadnutie aj oprávnenia na vykonanie diela konkrétnych subdodávateľov.
9. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k vykonaniu diela.
10. Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou
osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám. Zoznam subdodávateľov
zhotoviteľa vrátane ich podielu na objeme prác tvorí prílohu tejto zmluvy. Každý subdodávateľ
3.

musí počas celej doby realizácie diela spÍňať podmienky§ 41 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z. z.
v platnom znení. V prípade, ak zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek zmluvu so subdodávateľom
uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia tejto
zmluvy je zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup,
alebo zmena subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa,
vrátane jeho identifikačných údajov a zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú
v súvislosti so zhotovovaním tohto diela
11. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané dielo prevziať a zaplatiť za dielo zhotoviteľovi
dohodnutú cenu za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

Článok III.
Čas plnenia a odovzdanie diela

1.

Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela

objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie osobné odovzdanie diela objednávateľovi v jeho

sídle s potvrdením o jeho prevzatí na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná a objednávateľovi odovzdá riadne zhotovené dielo, v súlade

3.

s touto zmluvou do 31.03.2020.
Dodržanie lehoty, špecifikovanej v bode 2. tohto článku, je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v článku Vl. tejto zmluvy. Po dobu
preukázateľného omeškania objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je
zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať dielo v lehote, špecifikovanej v bode 2.

4.

S.

tohto článku.
Kompletným dokončením celého diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela bez
závad a nedokončených prác, t.j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela
zmluvnými stranami bez závad a nedokončených prác. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané
dielo má vady alebo nedorobky(aj také, ktoré nebránia užívaniu), môže ho objednávateľ
odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami a nedokončenými prácami sa za
kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, čo bolo oboma
zmluvnými stranami potvrdené.
Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu objednávateľ a zhotoviteľ protokol o odovzdaní a prevzatí
diela, ktorý musí obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a
lehotách na ich odstránenie, prípadne uplatnenie iných právach zo zodpovednosti za vady, ako
aj vyhlásenie objednávateľa, že odovzdanú dodávku preberá. V prípade, že medzi stranami
nedôjde k dohode o lehote na odstránenie vady, platí, že lehota je primeraná. Ak objednávateľ
odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje stanoviská a ich
odôvodnenie.
Článok IV.

Cena diela
1.

Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej cenovej ponuky zhotoviteľa zo
dňa 24.01.2020 a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších

predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87 /1996 Z. z. ktorou sa
vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá
daň

z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia

zdaniteľného

plnenia. Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 9 480 € s DPH.

Cena za zhotovenie diela je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti úprav počas
trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou prípadov uvedených v bode
4. tohto článku zmluvy.
Rozpis ceny diela:

Názov

Cena bez DPH

Cena s DPH

Technická evidencia detských ihrísk, pieskovísk a
športových ihrísk v meste Žilina

3 500 €

4 200 €

Technická evidencia lavičiek v meste Žilina

4 400 €

5 280€

Som/Aie sem

platiteľom

DPH (nehodiace sa preškrtnite)

2.

Zhotoviteľ

3.

v dohodnutej cene.
Cena za dielo, uvedená v bode 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením
záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym

súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela

4.

vykonaním a odovzdaním diela objednávateľovi a zahŕňa aj odmenu za udelenie licencie v zmysle
článku Vl. bod 6. tejto zmluvy.
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na
obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť len cenu primerane
zníženú.
Článok V.
Platobné podmienky

1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu diela zhotoviteľovi na základe faktúry
vystavenej zhotoviteľom po jeho riadnom vykonaní a odovzdaní objednávateľovi v zmysle tejto
zmluvy. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
Vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy
a číslo tejto zmluvy. Prílohou faktúry musí byť protokol o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený
objednávateľom.

3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo nebude
obsahovať potrebné prílohy alebo bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ
má právo vrátiť faktúru zhotoviteľovi na opravu alebo doplnenie. V takomto prípade začne plynúť
nová lehota splatnosti faktúry po doručení opravenej alebo doplnenej faktúry objednávateľovi.

Článok Vl.

Spolupôosbenie a vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán

1.

2.

3.

4.

5.
6.

Zmluvné strany sa dohodli, že východiskové podklady objednávateľa pre zhotoviteľa predstavuje:
•
výzva na predloženie ponuky zo dňa 10.01.2020
V prípade, že sa v priebehu zhotovenia diela vyskytne potreba ďalšej spolupráce, objednávateľ sa
zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie na základe písomnej výzvy
zhotoviteľa tak, aby mohol zhotoviteľ dodržať čas plnenia podľa čl. III. tejto zmluvy. Objednávateľ
nie je povinný zabezpečiť zhotoviteľovi podklady k vykonaniu diela, ktoré nemá k dispozícii.
Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všetky ustanovenia tejto zmluvy a riadiť sa
východiskovými podkladmi objednávateľa odovzdanými ku dňu uzatvorenia tejto zmluvy, jeho
pokynmi a záznamami z kontrolných porád.
Zhotoviteľ

sa zaväzuje, že oprávnené pripomienky objednávateľa zapracuje do diela po
prerokovaní s objednávateľom do 10 dní po tom, čo sa o nich dozvedel, najneskôr však v lehote
dodania diela, špecifikovanej v článku III. bod 2. tejto zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený použiť dielo aj na iný účel ako vyplýva z tejto zmluvy.
Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradnú, časovo a priestorovo neobmedzenú licenciu na
použitie diela všetkými známymi spôsobmi, a to najmä spôsobmi podľa ustanovenia § 19 ods. 4
autorského zákona a najmä spôsobom nevyhnutným na účel dosiahnutia zmluvy (dispozícia
s dielom za účelom evidencie, ako aj jeho ďalšie použitie objednávateľom a tretími osobami ako
podkladu pre rôzne stavebné akcie- napr. projektová dokumentácia a iné), pričom odmena za
udelenie licencie je v plnom rozsahu zahrnutá v cene diela. Zhotoviteľ zároveň súhlasí, aby
objednávateľ udelil súhlas na použitie diela v rovnakom rozsahu aj tretím osobám.

Článok VII.
Záručná doba, zodpovednosť za vady diela

1.

2.
3.

4.

S.
6.

7.

Zhotoviteľ

zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti,
zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EÚ, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na
seba záväzok, že počas záručnej doby bude dielo spôsobilé na použitie na účel predpokladaný v
tejto zmluve (najmä ale nie výlučne má byť záväzným podkladom pre ďalšie činnosti ako napr.
podklad pre vypracovanie projektových dokumentácií a pod). V rámci tejto zodpovednosti
zhotoviteľ zodpovedá výslovne aj za to, že dielo je zhotovené tak, že na jeho základe bude možné
realizovať ďalšie zákazky objednávateľa (t.j. že bude spôsobilým podkladom pre ďalšie zákazky
alebo diela), a tiež za to, že dielo nemá vady, ktoré by spôsobili zvýšenie ceny pri zákazke
realizovanej treťou osobou, pri ktorej bolo dielo podkladom pri jej realizácii.
Záručná doba na dielo je päť rokov a začína plynúť odo dňa jeho odovzdania objednávateľovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá predstavuje rozdiel v cene ďalšej zákazky, ktorá bude
realizovaná na podklade diela a kde sa cena zákazky zvýši v dôsledku vád diela. Táto
zodpovednosť je dohodnutá ako objektívna zodpovednosť zhotoviteľa.
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich
nevhodnosť, alebo na ne objednávateľa upozornil a objednávateľ trval na ich použití.
Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa bezodkladne
po zistení vady v písomnej forme (aj v elektronickej podobe - email).
Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť najneskôr do 10 pracovných dní
po uplatnení reklamácie objednávateľom, ak nedôjde k dohode o inej lehote vzhľadom na rozsah
zistenej vady diela. Čas od uplatnenia práva zo záruky až do odstránenia vady diela sa do záručnej
doby nepočíta. Zhotoviteľ je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o tom, kedy objednávateľ
práva zo záruky uplatnil, ako aj o odstránení vady diela a čase jej trvania. V prípade, že zhotoviteľ
neodstráni reklamované vady včas, je objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela 3. osobe na
náklady zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že odstránenie vád diela treťou osobou
nepredstavuje zásah do autorských práv zhotoviteľa.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú jeho
činnosťou. Doklad o poistení objednávateľovi na vyžiadanie predloží.
Článok VIII.

Kontrolné porady

1.

2.

Zhotoviteľ

sa zaväzuje informovať objednávateľa o stave rozpracovanosti diela na pravidelných
kontrolných poradách v súlade s§ 12 ods.1 písm. a) bod 2 zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných
prácach v znení neskorších predpisov, ktoré bude zhotoviteľ organizovať podľa potreby minimálne v úvode, lx v priebehu prác a lxv závere prác. Záznamy z porád bude spracovávať
zhotoviteľ, pričom ich musí poverená osoba objednávateľa odsúhlasiť, prípadne doplniť
najneskôr do 3 pracovných dní. Tieto záznamy budú súčasťou dokladovej časti diela. Pozvanie na
kontrolné porady organizuje zhotoviteľ.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho,
aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym
spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup
zhotoviteľa by viedol nepochybne k podstatnému porušeniu zmluvy (§ 345), je objednávateľ
oprávnený odstúpiť od zmluvy.

Článok IX.

Zmluvné pokuty a náhrada škody

1.

V prípade,

ak

zhotoviteľ

bude

v omeškaní

s riadnym

a včasným

odovzdaním

diela

objednávateľovi, je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- €

za každý, aj začatý deň omeškania s odovzdaním riadne vyhotoveného diela alebo jeho časti
objednávateľovi. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške,

2.

3.

ktorú možno vymáhať samostatne.
V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v lehote podľa tejto zmluvy, je
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 30,- € za každý, aj začatý
deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške,
ktorú možno vymáhať samostatne.
V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči
zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania a
to vo výške ustanovenej v nariadení vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré
ustanovenia Obchodného zákonníka.

Článok X.

Odstúpenie od zmluvy

1.
2.

3.

4.

Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok upravených Obchodným
zákonníkom.
Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zhotoviteľa sa považuje, ak strana porušujúca
zmluvu vedela v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s
prihliadnutím na účel zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola
zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení
zmluvy, najmä, ak zhotoviteľ:
a) bude v omeškaní s odovzdaním diela viac ako 15 dní,
b) aj napriek písomnému upozorneniu preukázateľne vykonáva dielo v rozpore so svojimi
povinnosťami alebo podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,
c) v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy prestane vykonávať práce na zhotovení diela,
alebo inak prejaví svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy,
d) bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa prevedie všetky alebo niektoré práva
a záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,
e) nezapracuje pripomienky správcov inžinierskych sietí, dotknutých orgánov štátnej správy
alebo iných dotknutých subjektov alebo pripomienky objednávateľa do diela v lehote
špecifikovanej v článku III. bod 2. tejto zmluvy.
V prípade zastavenia prác na diele zo strany objednávateľa je objednávateľ povinný prevziať
dielo v stave rozpracovanosti a uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonané práce a to podľa
preukázateľného stupňa rozpracovanosti diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Ustanovenia o záručnej dobe a zodpovednosti za vady diela sa vzťahujú aj na prevzaté
rozpracované dielo.
Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípade, že objednávateľ preukázateľne odmietne
poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné spolupôsobenie, dohodnuté zmluvnými stranami podľa
tejto zmluvy.

Článok XI.

Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa
dňom jeho prevzatia na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
2. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ a to až do
riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.
3. Veci a materiál potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo všetkých
škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela spôsobenými nesie zhotoviteľ.
Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál obstaraný zhotoviteľom na
vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním.
4. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých
príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie
do pôvodného stavu v súlade s touto zmluvou.
5. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na
diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzne právne predpisy, zodpovedá za
riadenie prác na diele vrátane riadenia a koordinovania prác svojich subdodávateľov.

Článok XII.
Záverečné

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

ustanovenia

Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § Sa zákona 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.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za
podmienky, že sú vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto
zmluve, sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami.
Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.
V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení zmluvy. Strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z
ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté
ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli strán v
čase uzatvorenia zmluvy
Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto
zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej
strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia
druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti
adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v
odbernej lehote).
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží
objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotoviteľ.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú
prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok,
zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu
ju podpísali.
10. Prílohy tejto zmluvy: zoznam subdodávateľov
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