
 
 
 

 
 

ZMLUVA O DIELO  
„Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, 

Štúrova 8, Bratislava“ 
  
uzatvorená v súlade s ustanoveniami zákona podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení a              
zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov). 

(ďalej „Zmluvu o dielo“) 
 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:  
Názov  Slovenský zväz protifašistických bojovníkov 
Sídlo Bratislava 
Ulica, číslo  Štúrova 8 
PSČ, obec  815 72  Bratislava 
Zastúpený  Ing. Pavol SEČKÁR PhD., predseda  

 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s., Bratislava 
Číslo účtu:  
Kontaktná osoba: 

SK15 0200 0000 0000 6383 1012 
 
 

IČO  00 177 431 
DIČ   

 
 ďalej len „objednávateľ“ 

 
 
Zhotoviteľ:   
Obchodné meno:   
Sídlo   
Ulica, číslo    
PSČ, obec    
Právna forma: 
  
Štatutárny 
orgán  

  
  

Vo veciach 
obchodných 

 
 

Kontakt  
IČO  
DIČ  
IČ pre DPH 
Bankové 
spojenie:  
Číslo účtu: IBAN 
 

 
 
 
 
 

                                             ďalej len  zhotoviteľ“ 
 
 

Článok I. 
Preambula 

● Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z.z.              
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

 
Článok II. 

Predmet Zmluvy o dielo 



    

 
1. Predmetom Zmluvy o dielo je implementácia projektu s názvom „Modernizácia a oprava budovy          

registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ podľa Prílohy č.1           
SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER stavby,vrátane vypracovaných technických špecifikácií. 

2. Predmetom Zmluvy o dielo je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a včas dielo v              
rozsahu Prílohy č.1 Návrh na plnenie kritéria, ktorého súčasťou je podrobný rozpis predmetu plnenia              
s názvom Príloha č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer „Modernizácia a oprava budovy            
registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava““ 
podľa požadovanej skladby (ďalej aj ako "rozpočet") tejto zmluvy a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať              
objednávateľovi všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality.  

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa kompletnú a úplnú realizáciu stavby, poskytnutia           
služby a dodávky tovarov pre Slovenský zväz protifašistických bojovníkov rekonštrukcia objektu na            
základe cenovej špecifikácie prác, služieb a dodávok zhotoviteľa pre predmet zmluvy (podrobný rozpočet             
Príloha č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer „Modernizácia a oprava budovy           
registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ ako ceny celkom           
predmetu zákazky a harmonogramu prác.  
Zhotoviteľ sa zaväzuje uzavrieť Zmluvy o dielo najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia výzvy na uzavretie                
Zmluvy o dielo, doručenú objednávateľom na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Zmluvu o dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pri               
dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených výkazom výmer, technickými a stavebnými          
podkladmi, tovarmi a materiálom, ktoré tvoria prílohy tejto zmluvy uzatvorenej s objednávateľom.  
4.1 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela z dôvodu realizácie               
naviac prác, tovarov a služieb v prípadoch:  
a) vlastných chýb,  
b) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,  
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.  
Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce a poskytnúť služby a dodať tovary nad rámec rozsahu diela             
vymedzeného rozpočtom (ďalej len „naviac práce, služby, tovary“ ) len na základe predchádzajúceho            
písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.  
4.2 Pri ocenení naviac prác, tovarov a služieb a doplňujúcich prác postupuje zhotoviteľ nasledovne: 

a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu,             
ktorý je súčasťou tejto zmluvy, 
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotoviteľ v prílohe kalkuláciu ceny. 
c) Potreba vykonania takýchto prác, dodania tovarov a poskytnutia služieb nie je sama o sebe             
dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom           
rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto prác, poskytnutých             
služieb a dodaného tovaru. 
Spôsob ocenenia zmien :  
a) zhotoviteľ vykalkuluje cenu prác s uplatnením normatívov spotreby v SON 1997 (Normatívy             
spotreby pohonných hmôt pre daný typ stroja a normatívov Zhotoviteľa (CENKROS resp. dodatočný             
prieskum trhu) – uplatnenie normatívov Zhotoviteľa musí byť vopred odsúhlasené Objednávateľom,  
b) ceny materiálov, tovarov a služieb sa uplatnia podľa cien výrobcu alebo dodávateľa platných v deň               
obstarania,  
c) V prípade výskytu nepredvídateľných okolností, ktoré majú za následok realizáciu naviac            
prác,služieb alebo dodávky tovarov Zhotoviteľ berie na vedomie, že Objednávateľ je pri uzatváraní             
dodatkov na naviac práce povinný postupovať v súlade s platnými zákonmi v SR. Žiadosť zhotoviteľa             
o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie zavedenia           
navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia. Žiadosť zhotoviteľa          
o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená objednávateľovi najneskôr 20           
pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom             
prípade nie je objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a zhotoviteľ zodpovedá za škodu             
tým objednávateľovi spôsobenú.  
Hodnota všetkých zmien zmluvy spolu s hodnotou pôvodnej zmluvy nesmie presiahnuť finančný limit            
podlimitnej zákazky.  
4.3 Cenu naviac prác, poskytnutia služby alebo dodania tovarov, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku              
k tejto zmluve takto vopred podpísaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je              
objednávateľ povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Tieto naviac práce, služby a tovary je zhotoviteľ povinný             
odstrániť na vlastné náklady v dohodnutej, inak 3 dňovej lehote po tom ako ho objednávateľ o ich                 
odstránenie požiada. Po márnom uplynutí tejto lehoty je objednávateľ oprávnený tieto naviac práce,             
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služby, tovary odstrániť sám alebo dať odstrániť sám, a to na náklady zhotoviteľa. Ak takéto naviac                
práce, služby a tovary objednávateľ dodatočne písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny             
dohodnutej v dodatku k tejto dohode, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu.             
Zhotoviteľ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác, služieb a tovarov použiť rovnakú metodiku a              
jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a rozpočtu zahrnutých v jednotlivých             
prílohách tejto dohody, ak sa strany nedohodnú inak.  

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s jednotlivými členmi skupiny a subdodávateľmi z dôvodu riadneho plnenia          
zmluvy je v zmluvnom plnení zaviazaní spoločne a nerozdielne.  

6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne rozhodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré sú             
súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná cena zmluvy o cenu týchto                 
prác a dodávok uvedenú v rozpočte (viď. Príloha č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer               
„Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8,          
Bratislava“ 

7. V zmysle dohody zmluvných strán nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa           
uvedeného v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, ušlého zisku,               
úrokov z omeškania či zmluvných pokút. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou podľa podmienok            
dohodnutých v tejto zmluve na svoje náklady, vo vlastnom mene, na svoje nebezpečenstvo riadne, včas,               
bez vád a nedorobkov a odovzdať zhotovené dielo objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite. 

9. V prípade nevyhnutnosti je zhotoviteľ oprávnený navrhnúť riešenie detailov odlišne ako je v predmete            
zákazky, zhotoviteľ takúto úpravu konzultuje s objednávateľom a jej uskutočnenie podlieha         
predchádzajúcemu schváleniu objednávateľa. Zrealizované odlišnosti vyznačí do výkazu – výmer          
skutkový stav – dokumentácie skutočného vyhotovenia diela.  

10. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo               
dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

11. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci a uplatnené sankcie orgánov a organizácií,             
ktoré počas výstavby spôsobí až do dňa riadneho prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VIII. tejto               
zmluvy. 

12. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a v súlade s výkazom – výmer stavby a touto zmluvou vykonané a                 
objednávateľom prevzaté dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 

13. Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou, podľa výkazu - výmer, podľa              
pokynov objednávateľa a podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác a služieb              
zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s platnými technickými normami, platnými           
všeobecne záväznými právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. 

14. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe               
technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné k riadnej realizácii diela a disponuje takými              
kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú potrebné na kvalitné, riadne a včasné vykonanie diela. 

15. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania diela (povahou a               
stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími možnosťami). 

16. Zhotoviteľ vyhlasuje, že si uvedomuje, že činnosti podľa tejto zmluvy budú financované z prostriedkov             
zabezpečovaných objednávateľom a preto sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi všetku súčinnosť, akú          
od neho možno očakávať, potrebnú na zabezpečenie hospodárnosti a kvality prác, služieb, tovarov podľa              
tejto zmluvy. 
 

Článok III. 
Čas a miesto plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať (riadne ukončiťa a protokolárne odovzdať predmet diela objednávateľovi)           

dielo najneskôr do 3 mesiacov odo dňa odovzdania staveniska. 
2. Zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko a začať s realizáciou diela do 5 pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej výzvy objednávateľa.  
3. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni             

alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením             
termínov uvedených v bode 1.tohto článku a/alebo v harmogorame prác tvoriaceho prílohu č.2 tejto             
zmluvy.  

4. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp harmonogramu prác z                
dôvodov ležiacich na jeho strane o 30 a viac pracovných dní alebo nedodržiava harmonogramu prác a                
zároveň neinformuje objednávateľa podľa bodu 5., považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie            
povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.  
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5. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluvy podľa Prílohy č.2           
Harmonogram prác a/ alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela (t.j. jeho riadneho            
ukončenia a protokolárneho odovzdania diela ako celku podľa čl. VIII. tejto zmluvy), má objednávateľ              
právo žiadať od zhotoviteľa okrem zaplatenia sankcií uvedených v čl. VI., bod 1. a 2. aj náhradu                
vzniknutej škody v celom jej rozsahu, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí zhotoviteľovi             
(zápisom do stavebného denníka) primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy, a v prípade, že zhotoviteľ              
nezhotoví dielo ani v tomto dodatočnom čase, je objednávateľ oprávnený vykonať tieto tovary, služby              
resp. práce vo vlastnom mene a na účet zhotoviteľa. 

6. Dodržanie termínov podľa bodu 4. je podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa            
dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že z dôvodu porušenia povinností objednávateľa poskytnúť             
zhotoviteľovi spolupôsobenie došlo k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa            
predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie z dôvodu na strane objednávateľa ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

7. Protokolárne odovzdanie predmetu zmluvy ako celku sa uskutoční v zmysle čl. VIII. tejto zmluve.  
8. Miesto realizácie diela je totožné s miestom odovzdania predmetu zmluvy.  

 
Článok IV. 

Zmluvná cena diela, platobné podmienky a fakturácia 
 

1. Cena celkom za úplné vykonanie predmetu zmluvy o vykonanie diela je určená dohodou zmluvných strán              
v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov ako cena celkom vrátane DPH                 
vo výške: 

  
Kritérium cena v EUR bez   

DPH 
DPH v EUR Cena v EUR   

s DPH 
 
Cena celkom za zhotovenie diela -      
Modernizácia a oprava budovy   
registratúrneho strediska  
prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova    
8, Bratislava“ - rekonštrukcia objektu 

   

  
 
 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi a to na základe riadnej faktúry so              
splatnosťou 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.  

3. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude položkovitý súpis skutočne vykonaných prác a dodávok - ktorý             
prevezme svojim podpisom zástupca objednávateľa (technický alebo stavebný dozor alebo iná poverená            
osoba). Zhotoviteľ má právo vystaviť faktúru za vykonané práce a uskutočnené dodávky v rozsahu,            
v akom boli písomne odsúhlasené objednávateľom. Položky v neuznanom rozsahu budú po odsúhlasení           
zmluvnými stranami zahrnuté do predmetu fakturácie v mesiaci, v ktorom došlo k ich odsúhlaseniu.  

4. Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi mesačne položkový súpis skutočne vykonaných prác a            
dodávok - najneskôr do desiateho pracovného dňa po uplynutí príslušného mesiaca. Objednávateľ sa k             
nemu vyjadrí do dvoch pracovných dní odo dňa jeho prevzatia, a to vyjadrením súhlasu alebo nesúhlasu                
na predloženom protokole s presným uvedením položiek a rozsahu s ktorým nesúhlasí, vrátane          
zdôvodnenia tohto nesúhlasu.  

5. Spôsob fakturácie : 
V cene diela sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela: práca, služby, tovary, materiál,              
dopravné náklady, skladné, atesty, vrátane všetkých ďalších dokladov, ktoré sú potrebné na kompletnú             
realizáciu všetkých zmluvných výkonov a vykonanie predmetu zmluvy, tak aby dielo bolo pripravené na              
protokolárne odovzdanie a užívania schopné. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a             
bola vypracovaná na základe Prílohy č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER „Modernizácia a oprava           
budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ Zhotoviteľ si           
prepočítal (overil) všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. 

6. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru bez odsúhlasenia prác naviac tovarov alebo služieb             
stavebným dozorom objednávateľa. Zhotoviteľ nemá nárok na uzavretie dodatku a pre naviac prác,ktoré            
sú obsiahnuté vo výkaze – výmer. Zhotoviteľ berie na vedomie, že si výkaz – výmer dôkladne naštudoval                 
a v prípade dodatočných zistení naviac prác, ktoré sú už obsiahnuté vo výkaze – výmer, vykoná úhradou               
z vlatných prostriedkov.  (Príloha č. 1). 
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7. Práce naviac môžu byť zrealizované pred potvrdením dodatku zmluvnými stranami k zmluve v prípade, ak              
dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť len za podmienky,                 
že po uzatvorení zmluvy nastala taká zmena okolností, ktorá má vplyv na cenu alebo podmienky plnenia,                
ktorú nebolo možné pri vynaložení odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatváraní zmluvy.  

8. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez písomného príkazu objednávateľa alebo odchylne od             
Prílohy č. 1 a dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí a zhotoviteľ ich na výzvu              
objednávateľa na vlastné náklady odstráni. V prípade, že ich na výzvu objednávateľa neodstráni, urobí              
tak objednávateľ na náklady zhotoviteľa. 

9. Cenu diela dohodnutú v zmluve bude možné po dohode s objednávateľom meniť len vo výnimočných              
prípadoch, ako je zmena sadzby DPH, resp. zmenou upravenou všeobecne záväzným právnym            
predpisom a to písomným dodatkom k zmluve, v rozsahu ešte nevykonaných a nevyfakturovaných prác,             
tovarov a služieb. 

10. Práce, služby a tovary budú fakturované na základe súpisov skutočne vykonaných prác, poskytnutých             
služieb a dodaných tovarov v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie v súlade               
s cenovou špecifikáciou (Príloha č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer „Modernizácia            
a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“),          
a písomne odsúhlasené stavebným dozorom objednávateľa. Ak má súpis prác nedostatky, vráti ho            
objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie.  

11. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z.               
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov aj tieto údaje: 
a) označenie faktúry a jej číslo, názov zákazky, názov plnenia: čiastkové resp. záverečné plnenie, 
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná, 

IČ pre DPH a IČO objednávateľa a zhotoviteľa,  
c) číslo zmluvy a označenie časti diela,  
d) označenie banky a číslo účtu a IBAN na ktorý sa má platiť, 
e) dátum vystavenia, dodania a odoslania faktúry a dátum jej splatnosti, 
f) cena fakturovaných prác, 
g) výšku fakturovanej čiastky, 
h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum dodania, 
i) pečiatku a podpis zhotoviteľa (pečiatka v súlade s obchodnými pravidlami spoločnosti). 

12. V prípade, že objednávateľ neuzná resp. opraví niektoré položky alebo iné náležitosti faktúry, faktúru vráti               
zhotoviteľovi na prepracovanie. 

13. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti , alebo k nej nebudú priložené príslušné               
doklady (najmä položkový súpis vyknaných prác dodaných tovarov a poskytnutých služieb odsúhlasený           
objednávateľom resp. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ako celku odsúhlasený objednávateľom a           
zhotoviteľom) špecifikované v tomto článku, je objednávateľ oprávnený ju vrátiť zhotoviteľovi na           
doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
 

Článok V. 
Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa 

 
1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať predmetné dielo podľa tejto zmluvy.  
2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi a zhotoviteľ sa zväzuje prevziať stavenisko po            

písomnom vyzvaní objednávateľom v termíne podľa časového harmonogramu postupu realizácie prác          
uvedeného v prílohe tejto zmluvy najneskôr však do 5 pracovných dní po písomnom vyzvaní             
objednávateľom, ak táto zmluva neustanovuje inak.  

3. Zhotoviteľ vykonáva stavebné dielo budovy Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska          
prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, za vhodné             
označenie výstražnými tabuľami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 a               
nasl. Obchodného zákonníka. 

5. Zhotoviteľ pri realizácii predmetu zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie             
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia,              
vyplývajúce z povahy vykonávanej práce a poskytovaných služieb.  

6. Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozoru objednávateľa na schválenie vzorky materiálov,           
výrobkov, vybavenie a iné náležitosti tvoriace predmet stavby, ktoré nie sú výslovne špecifikované             
v Prílohe č.1.  

5 
 

 



    

7. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch, ako aj vzniknutých tretím              
osobám a na veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ, bez ohľadu na to, či tieto boli                 
vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými 3. osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa            
zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni tak, že              
uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške. Náhradu              
škody je objednávateľ oprávnený odpočítať si z čiastky fakturovanej zhotoviteľom. 

8. Zhotoviteľom použité stavebné materiály, výrobky, konštrukcie a zariadenia musia mať také vlastnosti,            
aby pri predpokladanej životnosti stavby a bežnej údržbe spĺňali okrem platných STN a iných nadväzných               
predpisov aj vysoké estetické nároky určené výkazom - výmer stavby. 

9. Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve pripadne na sobotu,              
nedeľu, alebo iný deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na             
predchádzajúci pracovný deň. 

10. Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len personál, ktorý má požadovanú kvalifikáciu, ktorý vykonáva             
potrebné práce podľa zmluvne dohodnutých podmienok a v primeranom čase a je dostatočne vybavený             
vhodnými bezporuchovými prístrojmi. 

11. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť za ich ochranu              
zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, alebo zničenia už vykonaných prác a dodaných materiálov pred             
ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby               
boli pri odovzdaní a prevzatí diela v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a               
nariadeniami objednávateľa. 

12. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na vykonaných prácach zhotoviteľa, je             
zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi             
škôd. 

13. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácii diela bude zhotoviteľ uplatňovať           
písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej 2 pracovných dní. 

14. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku pri vykonávaní diela             
len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi.  

15. Ak je možné, zhotoviteľ po vzájomnej dohode s objednávateľom začne, prípadne ukončí realizáciu            
predmetu zmluvy predčasne. 

16. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy             
vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. Zhotoviteľ použije             
pre dielo len nové výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola               
pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť,           
hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti            
hluku a úspora energie, za čo zodpovedá. 

17. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomôcky v súlade s               
predpismi BOZP.  

18. Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, ak            
zodpovedný stavbyvedúci zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej            
stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo – predmet zmluvy nie je vykonávané              
v požadovanej kvalite alebo hrozia iné vážne škody. 

19. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť zhotovením časti diela inú osobu (subdodávateľa). Uvedené sa vzťahuje             
na všetky práce na zhotovovanom diele. Zoznam subdodávateľov predloží Zhotoviteľ vždy najneskôr dva             
(2) kalendárne týždne vopred pred dňom začatia prác vykonávaných označeným subdodávateľom.  

20. Zhotoviteľ v súlade so zákonom číslo 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov (ďalej len „zákon                
o ochrane osobných údajov“), svojim podpisom tejto zmluvy o dielo slobodne a vážne udeľuje            
objednávateľovi súhlas so spracúvaním všetkých osobných údajov dotknutých osôb, poskytnutých         
objednávateľovi pri realizácií diela podľa tejto zmluvy o dielo. Tento súhlas dáva objednávateľovi za              
účelom kontroly a vyhodnotenia realizácie diela podľa tejto zmluvy o dielo. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby                
za týmto účelom osobné údaje dotknutých osôb boli zhromažďované, uchovávané, spracúvané,           
poskytnuté, sprístupnené alebo zverejnené tretím osobám. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje zmluvne alebo            
iným vhodným spôsobom zabezpečiť, aby dotknuté osoby takýto súhlas tiež poskytli v súlade s § 11               
zákona o ochrane osobných údajov. 
 

 
Článok VI. 

Sankcie a zmluvné pokuty 
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1. V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v tejto zmluvy podľa Prílohy č.2           
Harmonogram prác alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela (t.j. jeho riadneho           
ukončenia a protokolárneho odovzdania diela ako celku podľa čl. VIII. tejto zmluvy), má objednávateľ              
právo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- Eur bez DPH za každý aj začatý deň omeškania.  

2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov za podmienok a v               
lehotách oznámených objednávateľom počas realizácie diela – predmetu zmluvy alebo uvedených v            
protokole o odovzdaní a prevzatí diela alebo zistených v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný zaplatiť               
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- € bez DPH za každý aj začatý deň omeškania až do ich                  
riadneho odstránenia, a to za každú vadu samostatne. 

3. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu,          
vyplývajúceho z tejto zmluvy má Zhotoviteľ právo na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlhovanej               
čiastky za každý deň omeškania. 

4. Zmluvnými pokutami dohodnutými v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody              
v plnom rozsahu, a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.  

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané.  
 

 
Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 
 

1. Objednávateľ môže odstúpiť alebo čiastočne odstúpiť od tejto zmluvy alebo odobrať zhotoviteľovi časť             
prác a výkonov tvoriacich predmet zmluvy a nechať ich realizovať tretími osobami resp. zamestnancami              
Objednávateľa na náklady zhotoviteľa bez ohľadu na jednotkové ceny určené v cenovej špecifikácii prác             
a dodávok zhotoviteľa (Príloha č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer „Modernizácia            
a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“)          
z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy: 
a. Ak zhotoviteľ neodôvodnene neprevzal stavenisko alebo sa omeškáva s nástupom a začatím prác a             

dodávok o viac ako 10 (desať) kalendárnych dní podľa tejto zmluvy. 
b. Ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s touto zmluvou. 
c. Ak zhotoviteľ je v omeškaní s plnením termínov uvedených v časovom harmonograme postupu          

realizácie prác uvedených o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní. 
d. Ak vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup zhotoviteľa je nepravdepodobné, že zhotoviteľ            

dodrží termíny plnenia podľa harmonogramu prác uvedených v Prílohe č.2 tejto zmluvy  
e. Ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu               

alebo ak sa voči zhotoviteľovi vedie exekučné konanie. 
f. Ak dochádza k zmenám právnej formy zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych vzťahov zhotoviteľa. 

2. V prípade odstúpenia objednávateľa od tejto zmluvy alebo v prípade odobratia časti prác a výkonov,             
tvoriacich predmet zmluvy v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy má objednávateľ v dôsledku            
podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteľom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 %             
z ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ je ďalej povinný nahradiť škodu a preukázateľné zvýšené náklady, ktoré               
vzniknú objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby a náklady vzniknuté odstúpením alebo           
odobratím časti výkonov zhotoviteľovi a následným zadaním realizácie diela inému zhotoviteľovi (bez            
ohľadu na jednotkové ceny zhotoviteľa) a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi            
v súvislosti s doterajšou činnosťou zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia.              
Zmluvnou pokutou teda nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu, a to aj                
keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.  
 

 
Článok VIII. 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

1. Odovzdanie a prevzatie diela ako celku sa uskutoční najneskôr v lehote stanovenej v čl. III bod 1. tejto               
zmluvy.  

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, kedy bude predmet             
plnenia pripravený ako celok na odovzdanie a prevzatie. 

3. K preberaciemu konaniu pre ukončenie diela ako celku a odovzdanie diela ako celku objednávateľovi) je             
zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady,: 
- dokumentácia skutočného vyhotovenia diela – predmetu zmluvy, 
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- 1x v písomnej forme atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov,              
v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody              
na použitie zabudovaných zariadení, potrebné ku kolaudácii diela. 

4. Predmet zmluvy ako celok sa považuje za splnený jeho riadnym, včasným a úplným ukončením bez vád               
a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteľom a prevzatím objednávateľom, a to len vo forme písomného              
preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 6. tohto článku zmluvy. Objednávateľ je oprávnený (nie             
však povinný) prevziať dielo aj s drobnými nedostatkami a nedorobkami, ktoré samé o sebe ani v spojení               
s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto               
vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má               
objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady               
zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 11. tohto článku zmluvy. 

5. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo – predmet zmluvy, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi pre              
ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteľovi.  

6. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy ako celku je zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 2 -                 
och vyhotoveniach, z ktorých po 1 vyhotovení dostanú obe zmluvné strany. Preberací protokol musí byť              
podpísaný oprávnenými zástupcami zúčastnených zmluvných strán. 

7. Preberací protokol bude obsahovať najmä: 
- Názov zákazky,  
- základné údaje o diele – predmete zmluvy, 
- zhodnotenie akosti zhotoveného diela, 
- súpis zistených vád a nedorobkov, 
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 
- zoznam odovzdávaných dokladov, 
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá, 
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej trvania, 
- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, 
- prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko - do objektu až do             

odstránenia vád a nedorobkov. 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba pre dodávku tovarov a poskytnutých služieb bude záručná              

lehota 24 mesiacov. V takýchto prípadoch platia záručné doby uvedené výrobcami. Zhotoviteľ je povinný             
predložiť záručné listy takýchto zariadení pri preberacom konaní.  

9. Záručná doba začína plynúť odo dňa podpísania preberacieho protokolu z ktorého bude vyplývať, že             
objednávateľ dielo preberá –pre časti diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a                
preberaní diela – predmetu zmluvy dňom ich odstránenia. 

10. Dielo má nedostatky, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve. Zhotoviteľ            
zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania (t.j. od podpísania Protokolu o odovzdaní               
a prevzatí diela ako celku obidvomi zmluvnými stranami, z ktorého je zrejmé, že objednávateľ dielo preberá              
ako riadne ukončené) objednávateľovi, aj keď sa nedostatok stane zjavnou až po tomto čase. Zhotoviteľ               
zodpovedá aj za vady vzniknuté po odovzdaní diela objednávateľovi, ak ide o vady, ktoré sú spôsobené               
porušením jeho povinností alebo vady, na ktoré sa vzťahuje záruka. 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ preberá na seba záväzok, že dielo vrátane jeho príslušenstva               
bude počas záručnej doby slúžiť na obvyklý účel a mať vlastnosti dohodnuté v tejto  zmluve. 

12. Záručná doba na dielo, resp. jeho príslušnú časť je 60 (slovom: šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo                
dňa podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo protokolu o odovzdaní a prevzatí časti diela              
(v prípade, ak je dielo odovzdávané po častiach)  obidvomi zmluvnými stranami.  

13. Nároky zo zodpovednosti z vád diela sa v prípade, ak v tejto zmluve nie je uvedené inak, riadia príslušnými                
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že pre účely tejto zmluvy platí nevyvrátiteľná domnienka, že vykonaním diela               
s nedostatkami (bez ohľadu na charakter a kvantitu vád) je zmluva porušená podstatným spôsobom.            
Uvedená domnienka platí rovnako v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela/ časti diela.           
Zhotoviteľ berie na vedomie, že vykonanie riadne a včas má pre objednávateľa zásadný hospodársky             
význam a preto objednávateľ nemá záujem na vadnom, resp. oneskorenom vykonaní diela, resp. jeho             
časti. 

15. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku, najneskôr do 1 mesiaca od               
odovzdania predmetu diela, resp. jeho časti. 

16. Objednávateľ je povinný písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela: 
a) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistí, 

8 
 

 



    
 b) bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke               

uskutočnenej podľa bodu 6 tohto článku; 
c) bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení odbornej starostlivosti,              

najneskôr však do troch rokov a pri stavbách do 5 rokov od odovzdania predmetu diela, resp. jeho                
časti objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka, platí namiesto tejto lehoty záručná              
doba. 

 
17. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený zvoliť ako nárok z nedostatkov diela: 

a) odstránenie nedostatkov dodaním náhradného diela za chybné dielo, 
b) odstránenie nedostatkov opravou, ak sú chyby opraviteľné, 
c) zľavu z ceny diela, 
d) odstúpenie od zmluvy, 
e) náhradu nákladov vynaložených v súvislosti s odstránením nedostatkov (v prípade, ak chyby diela           

odstráni samotný objednávateľ, resp. ním určená tretia osoba výška náhrady nákladov podľa tohto             
bodu sa určí spôsobom uvedeným v bode 13. tohto článku). 

 
18. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný uplatniť nárok z nedostatkov podľa bodu 7. tohto               

článku v písomnom oznámení vád podľa bodu 7. tohto článku alebo najneskôr do jedného mesiaca po               
tomto oznámení.  
  

19. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený odoprieť akékoľvek plnenie/a, na ktoré by bol voči                
zhotoviteľovi inak povinný (napr. odoprieť zaplatenie ceny diela resp. jej časti) až do doby pokiaľ nebude                
zhotoviteľom uspokojený objednávateľom uplatnený nárok z vád diela. Počas doby v ktorej objednávateľ           
odoprie plnenie v zmysle tohto článku nie je v omeškaní s úhradou ceny diela. 

 
Článok IX. 

Právne predpisy 
 

1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné vzťahy              
zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne            
ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní             
a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, v znení neskorších predpisov, zákona č. 17/1992           
Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov, vyhláškou 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú              
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach, poskytnutých službách a             
prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných             
činností. Kvalita vykonaného diela sa bude posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. 
 

 
Článok X. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany berú na vedomie zmluvnú výhradu, že objednávateľ si vyhradzuje právo od zmluvy              
odstúpiť, alebo posunúť dobu plnenia v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi               
objednávateľom a zhotoviteľom. 

2. Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve je možné urobiť len písomnými dodatkami k tejto             
zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstúpiť, vypovedať alebo ju zrušiť len písomne.                 
Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia resp. odstúpenia              
a vypovedania od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom (elektronickou poštou). 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že: 
- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluvy so všetkými časťami a prílohami              

a tieto neobmedzene uznal, 
- potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe, 
- na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je schopný              

uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých príslušných STN v            
stanovených lehotách, termínoch a kvalite. 
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa vád predmetu plnenia, záručnej doby,               
nárokov objednávateľa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej pokuty, nárokov objednávateľa na           
náhradu zvýšených nákladov, nárokov objednávateľa na zľavu z ceny diela zostávajú v platnosti aj            
v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou ako i v prípade, ak objednávateľ odoberie             
zhotoviteľovi časti prác a výkonov podľa čl. VII. tejto zmluvy. 

6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať pohľadávku zhotoviteľa so svojimi pohľadávkami voči           
zhotoviteľovi, ktoré mu vzniknú zo škôd spôsobených zhotoviteľom alebo sankcií voči zhotoviteľovi alebo             
z iných záväzkov zhotoviteľa voči objednávateľovi a zhotoviteľ tomu týmto dáva objednávateľovi svoj             
súhlas.  

7. Zhotoviteľ môže postúpiť akékoľvek práva a povinnosti z tejto zmluvy vrátane postúpenia pohľadávky            
vzniknutej podľa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby len s predchádzajúcim písomným             
súhlasom objednávateľa. 

8. Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade súdnych              
sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou je príslušným súdom všeobecný súd               
objednávateľa. 

9. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť nespôsobuje             
neplatnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. 

10. Táto zmluva sa vyhotovuje v 3 (troch) vyhotoveniach, z ktorých 2 (dve) dostane objednávateľ a 1 (jednu)              
vyhotovenia zhotoviteľ. 

11. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch, každá zo             
zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane; v opačnom prípade sa             
má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

12. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude objednávateľ, alebo             
zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom obchodného tajomstva a nebudú            
použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú oznámené tretej osobe. 
Objednávateľ má vždy právo schváliť každý text použitý zhotoviteľom v publikáciách alebo propagačných            
materiáloch. 
Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním uplatňované v prípade porušenia tohto               
záväzku podľa §17 a nasl. Obchodného zákonníka. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje známe             
pred uzavretím zmluvy, alebo na údaje všeobecne známe. 

13. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a vyhlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho význam                 
zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola uzavretá pod nátlakom                   
ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi. 

14. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán            
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
 

V Bratislave  dňa V Bratislave  dňa  
 

 
 

  
...........................................……………………… ............................................................... 
             Za objednávateľa Za zhotoviteľa 

  
 

  
Príloha č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer „Modernizácia a oprava budovy 
registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ 
Príloha č.2 Harmonogram prác 
Príloha č.3  Doklad o poistení zodpovednosti za škody spôsobené pri výkone povolania) 
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Príloha č.1 k výzve na predkaldanie ponúk „Návrh na plnenie kritérií – cenová ponuka (cenový návrh)“ 
 

Účastník svoj návrh na plnenie kritéria uvedie do Tabuľky pre časť(i) predmetu zákazky na ktoré predkladá                
ponuky. Ostatné tabuľky účastník nevypľňa. Príloha č.1 bude priložená k zmluve o dielo a je súčasťou             
Prílohy č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER - výkaz výmer „Modernizácia a oprava budovy registratúrneho            
strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ 
  
 
Kritérium cena v EUR bez 

DPH 
DPH v EUR Cena v EUR 

s DPH 
 
Cena  celkom za zhotovenie diela  - 
Modernizácia a oprava budovy 
registratúrneho strediska prislúchajúceho 
k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“ - 
rekonštrukcia objektu 

   

  
  
Platca DPH: áno – nie (ak účastník nie je platcom DPH, uvedie túto skutočnosť ako súčasť tohto návrhu) 
 
Čestné vyhlásenie účastníka: Podpísaný čestne vyhlasujem že: 
a) Technické riešenie uvedené v tejto cenovej ponuke zodpovedá svojimi parametrami 
technickej špecifikácii, výkonnostným a funkčným požiadavkám Prílohy č.1 SZPB-postup prác-VÝKAZ VÝMER           
„Modernizácia a oprava budovy registratúrneho strediska prislúchajúceho k budove SZPB, Štúrova 8, Bratislava“. 
b) Cena celkom za zhotovenie diela je uvedená na základe vlastných prepočtov, berie do úvahy všetky                
skutočnosti, ktoré sú nevyhnutné na úplné a riadne plnenie Zmluvy o dielo, pričom do ceny sú zahrnuté všetky                 
náklady spojené s požadovaným predmetom zákazky. 

 
  Ponuka predložená  
  Bratislave  
V ............................... dňa .................. 
 
 
 

  
.................................................................................................... 
meno, priezvisko a podpis oprávneného štatutárneho zástupcu  
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