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                                              Zmluva o dielo č. objednávateľa 18/2020 

 
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

 

                                                            (ďalej ako „zmluva“) 

 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Objednávateľ:       

Názov:    Obec Hrubý Šúr 
Sídlo:                                           Obecný úrad, 903 01 Hrubý Šúr 205  
IČO:     00305987 
zastúpený/štatutárny orgán: Ing. Adrián Takács – starosta obce    
DIČ:    2021006658   
Tel:    +421 905 436 099 
E-mail:    starosta@hruby-sur.sk   

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 
a 
 
Zhotoviteľ:       

Názov:    Doprastav, a.s. 
Sídlo:     Drieňová 27, 826 56 Bratislava   
zastúpený/štatutárny orgán: Mgr. Roman Guniš, člen predstavenstva 

Ing. Vladimír Kríž, riaditeľ závodu Bratislava, na základe poverenia 
o rozsahu plnomocenstva zo dňa 02.01.2019    

IČO:     31 333 320        
DIČ:    2020372497  
IČ DPH:   SK7120000206    
Bankové spojenie:  Tatra banka, a. s. 
Číslo účtu:   SK 92 1100 0000 0026 4002 0009 
Oprávnená osoba vo veciach technických: Ing. Peter Majerík 
Tel:    +421 907 801 877 
E-mail:    peter.majerik@doprastav.sk 
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sa, vložka číslo 581/B 

(ďalej ako „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ako „zmluvné strany“) 
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                 Článok I  

         Úvodné ustanovenie 

 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „ZVO“). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy 
použil postup verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa § 117 ZVO. 

 

                 

              Článok II 

                                                 Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo – spevnenie miestnej 

komunikácie prehutnením podkladu a pokládka asfaltového koberca:  
Názov stavby :  „Spevnenie cesty na par. „E“ č.486/2 a 387/1 k.ú. Hrubý Šúr“ 
Miesto stavby : Obec Hrubý Šúr podľa špecifikácie a v rozsahu určenom nasledujúcimi 
dokumentmi: 

1) touto zmluvou (spolu s jej prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť), 

2) výzvou na predkladanie ponúk z verejného obstarávania, ktorého výsledkom bolo uzavretie 
tejto zmluvy a ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača, predložená v tomto verejnom 
obstarávaní. 

Uvedené dokumenty treba chápať ako záväzné a vzájomne sa doplňujúce. V prípade rozporov 
medzi nimi, platí poradie ich záväznosti zostupne tak, ako sú uvedené vyššie v tomto bode. 

(ďalej v zmluve ako „dielo“)  

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
kvalitatívnych a technických podmienok určených v technických špecifikáciách uvedené vo výkaze 
výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými normami a všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, za podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo 
odovzdať objednávateľovi. 

 
 
                                                                             Článok III  
                                                                           Čas plnenia 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje najneskôr do 30.10. 2020. 
 
3.2. Po  nadobudnutí účinnosti zmluvy objednávateľ vyzve zhotoviteľa na prevzatie staveniska a 

zhotoviteľ je povinný prevziať stavenisko do 5 dní od doručenia výzvy 
objednávateľa na prevzatie staveniska.  

3.3. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zmenu termínu realizácie diela  v týchto prípadoch, ktoré budú 
objektívne a preukázateľne brániť v realizácii diela v termíne podľa bodu 3.1. 
tohto článku: 

a) zásah orgánov štátnej správy, ktorý vznikol z dôvodov mimo sféry vplyvu zhotoviteľa; 
b) prerušenie prác na diele objednávateľom; 
c) zmena technického riešenia diela zo strany objednávateľa; 
d) v prípadoch vyššej moci, ktorá znemožňuje riadnu realizáciu diela alebo jeho časti. Pod 

pojmom vyššia moc sa rozumejú okolnosti majúce vplyv na dielo, ktoré nie sú závislé na vôli 
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zmluvných strán a ktoré zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, ani ich nemohli pri zachovaní 
všetkej odbornej starostlivosti predpokladať pri uzatvorení zmluvy (napr. vojna, mobilizácia, 
povstanie, a pod.); 

e) omeškanie objednávateľa s odovzdaním staveniska. 

3.4. Objednávateľ odovzdá pred začatím realizácie diela zhotoviteľovi stavenisko formou písomného 
vzájomne potvrdeného protokolu o odovzdaní a prevzatí. 

 
                                                                      
 
                                                                         Článok IV  
                                                                         Cena diela 
 
4.1. Cena za vykonanie diela podľa tejto zmluvy je stanovená podľa zákona NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
Národnej rady Slovenskej republiky č.18/1996 Z. z. o cenách a predstavuje sumu: 

 Cena bez DPH:   8 323,20 EUR  
 DPH 20 %:               1 664,64 EUR  

Cena s DPH:  9 987,84 EUR  
Cena s DPH slovom: deväťtisíc deväťstoosemdesiatsedem EUR a osemdesiatštyri centov. 

4.2. Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č.1 zmluvy, a bol vytvorený 
ako súčasť ponuky zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej len „Výkaz výmer“).  

4.3. Cena diela je maximálna a nezmeniteľná a obsahuje všetky náklady potrebné na realizáciu diela, 
vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska, 
poplatky za odvoz a likvidáciu vybúraných hmôt, náklady na úpravu, rekultiváciu, ostatné práce 
spojené s uvedením pracovných plôch do pôvodného stavu.  

4.4. K zmene ceny diela môže dôjsť z týchto dôvodov: 
a) pri zmene rozsahu diela jeho rozšírením zo strany objednávateľa, na základe písomnej 

žiadosti objednávateľa adresovanej zhotoviteľovi. Podkladom pre určenie zvýšenej ceny 
diela bude Výkaz výmer. V prípade, ak bude požadovať objednávateľ naviac práce, ktoré 
nie sú ocenené vo Výkaze výmer, zhotoviteľ predloží návrh ceny takýchto prác. Cena naviac 
prác musí byť písomne odsúhlasená objednávateľom; 

b) pri zmene technického riešenia diela požadovaného objednávateľom, zmena ceny diela 
bude v tomto prípade riešená dohodou strán na základe písomného odsúhlasenia 
objednávateľom; 

c) pri zmene sadzby dane z pridanej hodnoty, v takom prípade cena sa automaticky zmení 
o zvýšenú alebo zníženú položku DPH. 
 

 
                                                                             Článok V 
                                                Spôsob fakturácie a platobné podmienky 

 
5.1. Úhrada za stavebné práce bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku. 

Objednávateľ neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. 
 

5.2. Cena bude objednávateľom uhradená po ukončení a odovzdaní Diela  v sume skutočne 
prevedených prác. Lehota splatnosti faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. 
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5.3. Faktúra - daňový doklad musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 

431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však: 

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo; 
b) názov a adresu sídla objednávateľa a zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra  zaslaná, 

IČO, DIČ, IČ DPH zhotoviteľa aj objednávateľa; 
c) číslo zmluvy a označenie diela; 
d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN); 
e) dátum dodania plnenia; 
f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti; 
g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 

fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta; 
h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  
i) pečiatku a podpis zhotoviteľa; 
j) prílohy v zmysle tejto zmluvy 

 
5.4. Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 
 
5.5. V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, objednávateľ 

sumu z ceny diela uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti zhotoviteľovi v lehote do troch (3) dní 
od doručenia faktúry s uvedením všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa 
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
5.6. Zhotoviteľ zašle objednávateľovi faktúru spolu v 2 (dvoch) vyhotoveniach. 
 
5.7. Platba sa považuje za uhradenú dňom pripísania jej sumy v prospech účtu zhotoviteľa, ktorý je 

uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

                                                           

                                                                          Článok VI 

                                                               Spôsob realizácie diela 
 
6.1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení predmetu tejto zmluvy, resp. pri zhotovovaní diela podľa 

tejto zmluvy, všetky súvisiace všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy. 
 
6.2. Zhotoviteľ je povinný umožniť:  

 objednávateľovi,  

 orgánom verejnej správy, vykonávajúcim činnosti v rámci svojich právomocí, 

 inej osobe oprávnenej na to všeobecne záväzným právnym predpisom alebo 
splnomocnenej objednávateľom,  

prístup na stavenisko a na ktorékoľvek miesto, kde sa budú vykonávať práce súvisiace s realizáciou 
diela podľa tejto zmluvy. 

 
6.3. Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku požiarnej 

ochrany a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP).  
6.4. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať objednávateľovi fotokópie dokladov o odbornej 

spôsobilosti všetkých osôb, ktoré budú vykonávať dielo. 
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6.5. Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád a nedorobkov na diele je 

povinný dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú 
právnu zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku 
aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených na 
dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 
jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie do vzduchu, vody a 
okolitej krajiny na stavenisku alebo v jeho tesnej blízkosti akékoľvek toxické odpady alebo látky.  

 
 
6.6. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a bezpečnosť 

technických zariadení pri realizácii odstraňovacích a stavebných prác, najmä v súlade s 
ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 
147/2013 Z. z. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach. Zhotoviteľ 
preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov 
a metód výstavby diela. Zhotoviteľ je povinný zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na 
stavenisku a podniknúť všetky patričné opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku 
a mimo neho tak, aby sa zamedzilo škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným 
nepriaznivým účinkom realizácie diela. 

 
6.7. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa písomnými pokynmi objednávateľa. V prípade 

ak pokyny objednávateľa budú podľa názoru zhotoviteľa nevhodné, zhotoviteľ na to objednávateľa 
písomne upozorní. Ak napriek upozorneniu bude objednávateľ trvať na realizácii predmetných 
pokynov, zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nevhodnými pokynmi 
objednávateľa. 

 
6.8. Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej 

existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, 
požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia. Za týmto 
účelom materiály, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteľom musia byť dokladované 
certifikátmi v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 
 

6.9. Objednávateľ je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa pokyn prerušiť prácu, ak zodpovedný 
pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, 
život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, dielo nie je vykonávané v požadovanej kvalite alebo hrozia 
iné vážne škody.  

6.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť oblečenie zreteľne označené firemnou 
značkou tak, aby mal objednávateľ a stavebný dozor prehľad o ľuďoch pohybujúcich sa v rámci 
staveniska.  

 
6.11. Ak zhotoviteľ zistí pri vykonávaní diela skryté prekážky týkajúce sa miesta, kde sa má dielo 

vykonať, a tieto prekážky znemožňujú vykonanie diela dohodnutým spôsobom, je zhotoviteľ povinný 
oznámiť to bez zbytočného odkladu objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela. Kým zhotoviteľ 
nedostane písomné pokyny objednávateľa určujúce spôsob a rozsah zmien diela je zhotoviteľ 
oprávnený vykonávanie diela prerušiť. 

6.12. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykázať zo staveniska všetky osoby, ktoré odmietajú dodržiavať 
podmienky ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi na úseku bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, hygieny a ochrany životného prostredia alebo osoby, ktoré 
tieto predpisy porušujú. Za týmto účelom sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho 
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pracovníci, vrátane pracovníkov subdodávateľov zhotoviteľa, absolvovali všetky príslušné školenia 
a disponovali všetkými nevyhnutnými certifikátmi, osvedčeniami a povoleniami. 

 
6.13. Objednávateľ alebo ním poverená osoba má právo kedykoľvek v priebehu vykonávania diela v 

rámci pracovnej doby požiadať pracovníkov zhotoviteľa o skúšky na overenie prítomnosti alkoholu 
alebo inej omamnej, resp. psychotropnej látky. V prípade pozitívneho výsledku uvedených skúšok 
sa zhotoviteľ zaväzuje s okamžitou účinnosťou odvolať z prác na realizácii diela previnilého 
pracovníka zhotoviteľa; pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že odmietnutie vykonania 
skúšky pracovníkom zhotoviteľa má pre účely tejto zmluvy rovnaké účinky ako pozitívny výsledok 
skúšky. 

 
6.14. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa jeho pracovníci bez súhlasu objednávateľa 

nepohybovali alebo sa nezdržiavali na častiach staveniska, ktoré bezprostredne nesúvisia s 
výkonom prác na diele.  

 
 
                  Článok VII  

                                                 Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 
7.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním diela si môže objednávateľ 

uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške 0,07% ceny diela za každý začatý deň omeškania. 
 
7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. IV bod 4.1 v lehote 

špecifikovanej v čl. V. bod 5.2 si môže  zhotoviteľ uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania z nezaplatenej časti ceny diela. 

 
7.3. Uplatnením si zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody 

spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 
 

7.4. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným (v lehote podľa čl. VIII bodu 8.11) odstránením 
vád reklamovaných objednávateľom si môže objednávateľ uplatniť  zmluvnú pokutu vo výške 0,5% 
ceny diela za každý začatý deň omeškania. 

 
 

 

                                                                      Článok VIII 

                          Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 
 
 
8.1. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto doklady 

(ak to predmet zmluvy (Dielo) vyžaduje): 
- v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach 

použitých materiálov a konštrukcií, 
- kópiu Stavebného denníka,  
- doklady o uložení likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,  
- iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán, 
- všetky ďalšie doklady vyžadované právnymi normami pri kolaudáciu diela. 

 
8.2.  O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol.  
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8.3. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade, ak bude dielo bez vád a nedorobkov. 
 

8.4. V prípade ak objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za prevzaté 
a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa takéto konanie 
malo konať. 

 
8.5. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä: 

- základné údaje o diele, 
- zoznam odovzdaných dokladov, 
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo 

preberá, pokiaľ objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať, 
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 

- dĺžku trvania zmluvne dohodnutej záručnej lehoty, 

- termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko. 
 

8.6. Ak objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, pre ktoré 
dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov na diele, pre ktoré dielo nebolo prevzaté 
objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku zmluvy. 
 

8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy a že počas 
záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

 
8.8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína plynúť odo 

dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 
 

8.9. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto práva 
zanikajú. 

 
8.10. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili počas 

záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela (skryté vady). 
V oznámení objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne predloží dôkazné 
prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia. 

 
8.11. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej obdržaní a následne 

dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak 
reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je zhotoviteľ povinný 
tieto odstrániť v technicky najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie 
zhotoviteľa dlhšiu lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi 
zmluvnými stranami k dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od 
obdržania reklamácie objednávateľa zhotoviteľom.  

 
 
 
 
                                                                               Článok IX 

                                                       Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 

9.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Pri riešení otázok 
neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť príslušnými ustanoveniami zákona č. 
513/1991 Z. z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
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9.2. S výnimkou štatutárnych zástupcov objednávateľa resp. inej osoby výslovne písomne splnomocnenej 
štatutárnymi zástupcami objednávateľa, nemajú žiadne tretie osoby akékoľvek oprávnenie rokovať 
alebo dohodovať so zhotoviteľom zmenu podmienok tejto zmluvy alebo meniť dohodnutý rozsah 
diela, cenu diela alebo akokoľvek meniť ustanovenia tejto zmluvy. 

 

9.3. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky písomnosti musia byť doručované na adresy strán 
uvedené v čl. I tejto zmluvy alebo na iné adresy, ktoré si zmluvné strany vopred preukázateľne 
oznámia. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných  podmienok: 

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe 
oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke 
a/alebo kópii doručovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatia písomnosti takou osobou;  

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo kuriérnej služby doručením 
na adresu zmluvnej strany, a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe 
oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, 
najneskôr však uplynutím  7. dňa nasledujúceho po dni podania zásielky na prepravu, a to bez 
ohľadu na úspešnosť doručenia a bez ohľadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou 
oboznámila alebo nie. 
 

9.4. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, 
keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže 
predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. 
 

9.5. V prípade zmeny obchodného mena, čísla účtu alebo iných údajov alebo skutočností, potrebných pre 
riadne plnenie tejto zmluvy, každá zo zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej 
strane. 

 
9.6. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť niektorého z nich 

nespôsobuje neplatnosť tejto zmluvy ako celku. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnej úpravy 
niektoré ustanovenie tejto zmluvy dostalo do rozporu so slovenským právnym poriadkom (ďalej len 
"kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by spôsoboval neplatnosť tejto zmluvy ako takej, bude 
táto zmluva posudzovaná, akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán 
sa bude v tejto záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné 
strany nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie. 
 

9.7. Akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy, ktoré je neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné podľa 
platného práva, bude neúčinné len v rozsahu, v akom túto neplatnosť, nezákonnosť alebo nedostatok 
či stratu vynútiteľnosti postihuje právo, bez akéhokoľvek vplyvu na zostávajúce ustanovenia zmluvy. 
Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť takéto ustanovenie novým ustanovením, ktoré bude platné 
a účinné a bude čo najlepšie zodpovedať jeho pôvodne zamýšľanému účelu. 
 

9.8. Prílohami tejto zmluvy, ktoré sú súčasťou tejto zmluvy, sú: 

 Príloha č. 1.: Ponuka zhotoviteľa predložená vo verejnom obstarávaní (výkaz výmer) 

9.9. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po dvoch jej 
vyhotoveniach pre každú zo zmluvných strán. 

 

9.10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ust. § 47a zákona č. 40 /1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
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a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. 
 

9.11. Zmluvné strany prehlasujú, že budú spolupracovať tak, aby bol predmet zmluvy splnený v najlepšej 
možnej miere. Za týmto účelom sa budú zmluvné strany bez omeškania vzájomne informovať 
o všetkých okolnostiach, ktoré by bránili riadnemu splneniu predmetu zmluvy. 

 

9.12. Zmluvné strany prehlasujú, že túto zmluvu uzavreli slobodne a vážne, neuzavreli ju v tiesni ani za 
nápadne nevýhodných podmienok, pozorne si ju prečítali, porozumeli jej obsahu a nemajú proti jej 
forme a obsahu žiadne námietky, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
V Hrubom Šúre:  dňa 23.04. 2020           V Bratislave, dňa................................... 

 
Za objednávateľa:                                                                 Za zhotoviteľa: 
 
 
                                       

 
                                                                                                   ..................................................................                                                             
............................................................  
           Ing. Adrián Takács                                                                          Mgr. Roman Guniš  
             starosta obce                 člen predstavenstva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ............................................................ 
              Ing. Vladimír Kríž 
         riaditeľ závodu Bratislava                                                                         
                                                                                                   na základe potvrdenia o rozsahu  
                                                                                                   plnomocenstva zo dňa 02.01. 2019 
 


