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K článku 3 bod 1 Príkazu rektora číslo 5/2013 – PR  
„Úprava podmienok verejného obstarávania na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave“ 

 
 

Výzva 
na predkladanie ponúk 

v zmysle §117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
1. Verejný obstarávateľ:  Slovenská technická univerzita v Bratislave 
 Poštová adresa:  Vazovova 5 
 Mesto:   Bratislava 1 
 PSČ:   812 43 
 IČO:   00397687 
 Kontaktná osoba:            Ing. Igor Kolenička 
 tel. č.:   +421 917669015 
 fax:     
 e. mail:   igor.kolenicka@stuba.sk 
     adresa hlavnej stránky verejného obstarávateľa (URL): www.stuba.sk 

  

2. Zatriedenie obstarávacieho subjektu podľa zákona: 
§ 7 ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZoVO“). 
 

3. Verejný obstarávateľ nakupuje pre iných verejných obstarávateľov: 
Nie. 

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa: 
Stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F  
 
Druh zákazky: stavebné práce 
      CPV – 45214410-7 
 
6. Hlavné miesto dodania tovaru/poskytnutia služieb/uskutočnenia stavby: 
...STU V Bratislave, Rektorát STU, Vazovova 5 , Bratislava................................... 
  
7. NUTS KÓD: SK01 

8. Výsledok verejného obstarávania: 
Zmluva. Lehota dodania do 5 mesiacov od účinnosti zmluvy. Uchádzač predloží vyplnenú 

a podpísanú prílohu č.2 Kúpnu zmluvu vo svojej ponuke ! 
 

9. Stručný opis zákazky: 
Stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F, budovy rektorátu STU, sa budú 
realizovať z dôvodu prípravy predmetného priestoru pre inštaláciu zariadenia SEM-
FIB Thermofisher Scios 2. Na základe parametrov zariadenia a požiadaviek výrobcu, 
stavebné úpravy budú zahŕňať rozšírenie vonkajšieho prístupového schodiska, 
zväčšenie vstupného otvoru do suterénu objektu a vybúranie jestvujúcej deliacej 

http://www./
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
https://www.uvostat.sk/cpvkod/8228
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priečky v priestore suterénu, ako aj zväčšenie svetlej výšky priestoru vybúraním 
podlahových vrstiev, prehĺbením základovej škáry a realizácie novej základovej dosky 
s vrstvami podláh z dôvodov minimálnych požiadaviek pre svetlú výšku miestnosti pri 
montáži zariadenia, v zmysle priloženej projektovej dokumentácie prestavby. 
Doplnená bude aj elektroinštalácia a rozvody vzduchotechniky spolu s VZT 
jednotkami.  
Podrobný popis rozsahu jednotlivých stavebných prác zákazky je špecifikovaný 
v priloženej projektovej dokumentácii. 

 
Obhliadka je možná v lehote na predkladanie ponúk. Prosím kontaktovať pre dohodnutie 
stretnutia Ing. Viliam Vretenár 0905 938 096 

Uchádzač predloží vyplnený a podpísaný Výkaz výmer ako prílohu č.1 vo svojej ponuke ! 

 
 
10. Predpokladaná hodnota zákazky bez DPH: 109 300,00 € 
11. Hlavné podmienky financovania a platobné dojednania: 
Predmet zákazky bude financovaný z vlastných zdrojov STU a projektu ACCORD ITMS 
313021X329 financovaného z EÚ .  

16.Kritériá na vyhodnotenie ponúk – cena komplet za dodanie požadovaného predmetu 
zákazky 
Najnižšia cena  
1. Najnižšia cena bez DPH . 

 

 

17. Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa:  
Dátum a čas: 16.03.2022 do 11.00 hod. Ponuky predložiť prosíme na emailový kontakt 
uvedený v bode č. 1 výzvy. 
 
18. Miesto na predloženie ponúk 
Ponuky predložiť prosíme na emailový kontakt uvedený v bode č. 1 výzvy. 
  
19. Obsah ponuky 
  
1.) Návrh na plnenie kritéria určeného verejným obstarávateľom na hodnotenie 

      ponúk  
2.) Doklad o schopnosti poskytovať službu daného predmetu zákazky 
 Osobné postavenie uchádzačov a záujemcov vrátane požiadaviek týkajúcich sa zápisu do 
profesijného alebo obchodného registra: Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa 
osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 písm. e) ZoVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač 
výpisom z príslušného registra ORSR, ŽRSR, register organizácií atď. (postačuje sken 
dokumentu). Zároveň uchádzač nesmie byť vedený v registri osôb so zákazom účasti vo 
verejnom obstarávaní, ktorý vedie Úrad pre verejné obstarávanie podľa § 183 zákona. V 
prípade, že uchádzač je vedený v tomto registri ku dňu predkladania ponúk, nebude jeho 
ponuka hodnotená. 
3.) Vyplnený a podpísaný návrh zmluvy.  
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4.) Čestné vyhlásenie uchádzača, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní 
potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta 
podnikania alebo obvyklého pobytu 

5.) Výkaz výmer – Príloha č. 1 
 

 Návrh na plnenie kritéria č.1 
Kritérium: Najnižšia cena 
 
 Stavebné práce na úpravu suterénu v bloku 
F  
 

 NÁVRH 
 
Spolu........................................EUR 
bez DPH 

V.............................. dňa.....................    
 

 V prípade potreby uveďte štruktúru ceny. 
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Príloha č. 2 

ZMLUVA  O  DIELO 
 

Číslo Objednávateľa: 

Číslo Zhotoviteľa: 

 

I. ČLÁNOK 
ZMLUVNÉ STRANY 

 

OBJEDNÁVATEĽ: Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava 

IČO: 00397687 

DIČ: 2020845255 

IČ DPH: SK2020845255 

Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená podľa zákona č. 131/2002 
Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov ako verejná vysoká škola 

Zastúpenie: Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík, rektor 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000633942/8180 

IBAN: SK21 8180 0000 0070 0063 3942 

SWIFT: SPSRSKBAXXX 

Osoby oprávnené rokovať a konať v mene Objednávateľa 
a za Objednávateľa: 

- vo veciach zmluvných: JUDr. Marcel Michalička 

- vo veciach realizačných a technických: Ing. Viliam Vretenár, PhD. 

                                                                 viliam.vretenar@stuba.sk 

                                                                 +421 917 669 011 

(ďalej iba „Objednávateľ“) 

 
ZHOTOVITEĽ:  XXXXX 

Sídlo: 

IČO: 

IČ DPH: 

Právna forma: 
Zápis v obchodnom registri 

štatutárny orgán: 

Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 

IBAN: 

mailto:viliam.vretenar@stuba.sk
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SWIFT: 

 

Osoby oprávnené rokovať a konať v mene zhotoviteľa a za zhotoviteľa 

- vo veciach realizačných: 

- vo veciach technických: 

- vo veciach zmluvných: 
 

(ďalej iba „Zhotoviteľ“) 

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej spolu tiež ako „Zmluvné strany“) uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“) a zákona č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvu o Dielo 
 

A TO ZA NASLEDOVNÝCH PODMIENOK: 
 

II. ČLÁNOK 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
2.1 Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 3 zákona 

č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na zákazku: „Stavebné práce 
na úpravu suterénu v bloku F, budovy rektorátu STU “. 

2.2 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup verejného obstarávania: 
v zmysle § 117 zákona o verejnom obstarávaní (ďalej len „verejné obstarávanie“). 

2.3 Zhotoviteľ berie na vedomie, že plnenia v zmysle článku III. bod 3.1, ktoré poskytuje 
na základe tejto Zmluvy, tvoria súčasť projektu Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií 
vo výskume, vývoji a inováciách (ACCORD), kód výzvy: OPVaI-RO/VP/2018/2.1.1-06. 

2.4 Tam, kde je v tejto Zmluve uvedené „Zmluva o Dielo“ rozumejú sa tým všetky práva 
a povinnosti Zmluvných strán dohodnuté v článkoch III. až XV. tejto Zmluvy. 

 
 

III. ČLÁNOK 
PREDMET ZMLUVY O DIELO 

 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo „Stavebné 

práce na úpravu suterénu v bloku F, budovy rektorátu STU na Vazovovej ul. č. 5, z dôvodu 
inštalácie SEM-FIB zariadenia Scios2 Thermofisher“, to všetko v rozsahu a za podmienok 
bližšie špecifikovaných v tejto Zmluve a vo všetkých jej Prílohách podľa článku XV. bod 15.12 
tejto Zmluvy (ďalej len „Dielo“) a záväzok Objednávateľa za Dielo Zhotoviteľovi zaplatiť 
dohodnutú cenu. 

3.2 Jednotlivé stavebné úpravy a práce Diela sú podrobne špecifikované v projektovej 
dokumentácii k projektu stavby s názvom Stavebné práce na úpravu suterénu v bloku F, 
budovy rektorátu STU (ďalej len „projektová dokumentácia“), ktorá tvorí Prílohu č. 4 tejto 
Zmluvy.  
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IV. ČLÁNOK 
MIESTO VYKONANIA DIELA 

 
4.1 Miestom vykonania Diela je suterén v bloku F, budovy rektorátu STU na Vazovovej ul. č. 5 

v Bratislave, ktorý je vo vlastníctve Objednávateľa. Na účely tejto Zmluvy miesto vykonania 
Diela je súčasne staveniskom. 

4.2 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skryté prekážky miesta, kde sa má Dielo vykonať, 
a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je Zhotoviteľ povinný 
oznámiť uvedenú skutočnosť písomne bez zbytočného odkladu Objednávateľovi. Splnenie 
informačnej povinnosti nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za porušenie povinností 
pri preverení miesta vykonania Diela v súvislosti s odovzdaním a prevzatím staveniska.  

4.3 Zamestnanci Zhotoviteľa sú povinní na mieste vykonávania Diela používať osobné ochranné 
pracovné pomôcky, ktoré im je povinný prideľovať Zhotoviteľ. 

4.4 Na mieste vykonávania Diela sa môžu zdržiavať len zamestnanci alebo zmluvní partneri 
Zhotoviteľa uvedení v menovitom zozname osôb Zhotoviteľa odovzdanom Objednávateľovi 
pri protokolárnom odovzdaní a prevzatí staveniska (ďalej len „zoznam“). Iné, ako v zozname 
uvedené osoby, smú na miesto vykonania Diela vstupovať len so súhlasom Objednávateľa 
a po zápise údajov o týchto osobách do stavebného denníka, spolu s dôvodom ich prítomnosti 
na stavenisku. Všetky osoby vstupujúce na stavenisko musia používať osobné ochranné 
pracovné pomôcky. Týmto nie je dotknuté právo vstupu na miesto vykonávania Diela 
pre osoby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

4.5 Zhotoviteľ v celom rozsahu zodpovedá za škody, ktoré spôsobia jeho zamestnanci alebo jeho 
zmluvní partneri alebo osoby vstupujúce na stavenisko na žiadosť Zhotoviteľa, na majetku 
alebo zdraví tretích osôb v mieste vykonania Diela. 

4.6 Zamestnanci a zmluvní partneri Zhotoviteľa sú povinní rešpektovať pokyny stavbyvedúceho 
Objednávateľa dané im na mieste vykonania Diela; v prípade nerešpektovania 
stavbyvedúceho Objednávateľa má stavbyvedúci Objednávateľa právo zakázať vstup týmto 
osobám na miesto vykonania Diela a tiež žiadať ich o opustenie miesta vykonania Diela. 

4.7 Zhotoviteľ zodpovedá za preškolenie svojich zamestnancov, ako aj zmluvných partnerov 
z BOZP a PO podľa príslušných právnych predpisov, ktorých podmienky sa zaväzuje 
dodržiavať na stavenisku. Objednávateľ je oprávnený zamestnanca alebo jeho zmluvného 
partnera vykázať zo stavby v prípade zistenia porušenia BOZP alebo PO a Zhotoviteľ je 
povinný ho nahradiť iným zamestnancom prípadne zmluvným partnerom. V prípade porušenia 
povinností podľa predchádzajúcej vety je Objednávateľ oprávnený uplatňovať si zmluvnú 
pokutu od Zhotoviteľa vo výške 500,- Eur za každého zamestnanca alebo zmluvného partnera 
Zhotoviteľa osobitne.  

4.8 V prípade, ak vzniknú také technické problémy, ktoré si vyžadujú okamžité riešenie 
na stavenisku z dôvodu vzniku alebo hrozby vzniku značných škôd na zdraví alebo majetku, 
je Zhotoviteľ povinný vyzvať telefonicky zástupcu Objednávateľa k spolupôsobeniu pri riešení 
vzniknutej situácie. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť do 24 hodín 
od nahlásenia a výsledok riešenia zapísať do stavebného denníka. 

 
V. ČLÁNOK 

TERMÍN VYKONANIA DIELA 
 

5.1 Zmluvné strany dohodli nasledovné vzájomné práva a povinnosti súvisiace s termínom 
vykonania Diela: 

Odovzdanie staveniska: do 10 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 
Objednávateľa Zhotoviteľovi 

Termín začiatku realizácie Diela: dňom odovzdania staveniska 

Ukončenie realizácie Diela: do piatich mesiacov odo dňa prevzatia staveniska 

Odovzdanie Diela: do 5 dní od ukončenia Diela 
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Vypratanie staveniska: do 10 dní od protokolárneho odovzdania Diela. 

5.2 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že projektová dokumentácia tvorila súčasť 
súťažných podkladov v rámci verejného obstarávania, v dôsledku čoho je Zhotoviteľ s jej 
obsahom plne oboznámený a nemá k nej žiadne pripomienky. Na ten účel sa projektová 
dokumentácia považuje za záväznú súčasť a prílohu tejto Zmluvy bez ohľadu na jej fyzické 
pripojenie k Zmluve. 

5.3 Dielo sa považuje za splnené dňom protokolárneho odovzdania Diela. 

5.4 Zhotoviteľ nie je oprávnený bezdôvodne prerušiť práce na Diele. 

5.5 Prerušenie prác zo strany Objednávateľa nezakladá právo Zhotoviteľa na odstúpenie od tejto 
Zmluvy. 

5.6 Termín ukončenia realizácie Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo možné 
z dôvodov na strane Objednávateľa alebo v prípade vyššej moci, ktorou je aj počasie, ktoré 
neumožňuje vykonávať Dielo v zmysle príslušných STN alebo nariadení výrobcov 
zapracovaného materiálu, v Diele pokračovať. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný 
uvedenú skutočnosť zaznamenať v stavebnom denníku a v prípade, ak by sa mal termín 
realizácie Diela predĺžiť o viac ako jeden mesiac, Zmluvné strany budú postupovať podľa 
článku XV. bod 15.4 tejto Zmluvy. 

5.7 Pokiaľ došlo k prerušeniu prác na Diele na pokyn Objednávateľa z dôvodov na strane 
Zhotoviteľa (vadné, Zmluve o Dielo nezodpovedajúce plnenie, použitý alebo používaný 
nevhodný materiál alebo technologický postup a pod.), nevzniká Zhotoviteľovi právo 
na predĺženie termínu realizácie Diela v zmysle bodu 5.6 tohto článku. O pokračovaní prác 
na Diele rozhodne Objednávateľ po odpadnutí dôvodov, pre ktoré nariadil Zhotoviteľovi 
prerušiť práce na Diele. 

5.8 Objednávateľ je okrem dôvodov uvedených v bode 5.7 tohto článku oprávnený kedykoľvek, 
dať Zhotoviteľovi pokyn na prerušenie prác na Diele; Zhotoviteľ v takomto prípade nemá nárok 
na úhradu jemu vzniknutých nákladov, okrem ak prerušenie prác na Diele trvá viac ako 21 dní 
nepretržite, a to aj opakovane. V prípade, ak prerušenie prác na Diele trvá dlhšie ako je 
uvedené v predchádzajúcej vete, Zhotoviteľ má nárok na úhradu nevyhnutných 
a preukázateľných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s prerušením prác na Diele v zmysle 
tohto bodu (napr. náklady na nájom zariadení a mechanizmov, náklady za prestoje, náklady 
na stráženie a pod.); Zhotoviteľovi však nevzniká nárok na náhradu ušlého zisku. 

5.9 Počas akéhokoľvek prerušenia prác na Diele je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť 
pred poškodením, stratou alebo zneužitím už zrealizované časti Diela a tiež všetok majetok 
Objednávateľa nachádzajúci sa na stavenisku (ďalej len „ochrana staveniska“). V prípade, 
Zhotoviteľ povinnosť ochrany staveniska nesplní alebo neplní, Objednávateľ je oprávnený 
zabezpečiť ochranu staveniska inou osobou na náklady Zhotoviteľa; ustanovenia článku VII. 
tejto Zmluvy sa použijú primerane. 

5.10 Pokiaľ Zhotoviteľ nepostupuje pri vykonávaní Diela v termínoch podľa bodu 5.1 tohto článku, 
považuje sa to za podstatné porušenie tejto Zmluvy, s oprávnením Objednávateľa na 
odstúpenie od Zmluvy o Dielo alebo jej časti. V takomto prípade Objednávateľ Zhotoviteľovi 
uhradí len hodnotu skutočne vykonaných prác na Diele a hodnotu materiálu zabudovaného do 
Diela, bez primeraného zisku; týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia o náhrade 
škody a zmluvných pokutách dohodnutých v tejto Zmluve alebo patriacich Objednávateľovi v 
zmysle príslušných právnych predpisov. 

5.11 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať Dielo pred termínom uvedeným v bode 5.1 tohto článku 
a Objednávateľ je povinný takto vykonané Dielo prevziať. 

5.12 Ak posledný deň akejkoľvek lehoty určenej pre plnenie povinností uvedených v tejto Zmluve 
má pripadnúť na sobotu, nedeľu alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa lehota 
na splnenie povinnosti na predchádzajúci pracovný deň; uvedené ustanovenie sa nevzťahuje 
na počítanie lehôt (napr. na účely splnenia finančných záväzkov, premlčania, preklúzie práva 
a pod.). 
 
 

 
VI. ČLÁNOK 
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SPÔSOB VYKONANIA DIELA A PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 

6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo, 
za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej Prílohách. Zhotoviteľ môže poveriť 
zhotovením Diela inú osobu (subdodávateľa). 

6.2 Zhotoviteľ, jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 5 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní 
a subdodávatelia podľa § 2 ods. 1 písm. a) bod 7 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora“), musia byť zapísaní do registra 
partnerov verejného sektora, a to počas celej doby trvania Zmluvy. U subdodávateľov táto 
povinnosť platí len vtedy, ak subdodávatelia majú povinnosť byť zapísaní v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona o registri partnerov verejného sektora.  

6.3 Objednávateľ po dobu vykonávania Diela zabezpečí Zhotoviteľovi možnosť pripojenia 
staveniska na elektrickú energiu a vodovodnú prípojku. Objednávateľ najneskôr v deň 
protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska určí Zhotoviteľovi odberové miesta vody 
a elektrickej energie. 

6.4 Pri vykonávaní Diela sa Zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať pokyny Objednávateľa. V prípade, že 
Zhotoviteľ nesplní pokyn Objednávateľa, Objednávateľ uvedenú skutočnosť spolu s pokynom 
zapíše do stavebného denníka. Zmluvné strany sa dohodli, že po márnom uplynutí 3 dní 
od vykonania zápisu do stavebného denníka v zmysle predtým uvedeného je Objednávateľ 
oprávnený splnenie pokynu uložiť inej osobe, a to na náklady Zhotoviteľa. Objednávateľ takto 
vzniknuté náklady započíta proti nároku Zhotoviteľa na cenu za Dielo. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu, písomne, najmenej zápisom do stavebného 
denníka, upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu požiadaviek, pokynov alebo vecí 
daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela. Ak nevhodné požiadavky, pokyny alebo veci 
prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotoviteľ povinný jeho vykonávanie prác na Diele 
v nevyhnutnom rozsahu prerušiť, a to až do doby výmeny vecí alebo zmeny požiadaviek 
alebo pokynov Objednávateľa alebo do doby doručenia písomného oznámenia 
Objednávateľa, že Objednávateľ naďalej trvá na vykonávaní Diela s použitím daných 
požiadaviek, pokynov alebo vecí. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie prác na Diele 
z dôvodov uvedených v tomto bode prerušiť, sa predlžuje doba určená na jeho dokončenie 
v zmysle článku V. tejto Zmluvy. V prípade nevhodných pokynov, požiadaviek alebo vecí 
daných Objednávateľom, Zhotoviteľovi na vykonanie Diela alebo v prípade, ak Zhotoviteľ zistí 
skryté prekážky brániace v riadnom pokračovaní prác na Diele je Zhotoviteľ povinný navrhnúť 
Objednávateľovi iný vhodný postup alebo riešenie na odvrátenie predtým uvedených prekážok 
vo vykonávaní Diela. 

6.6 Prevzatie staveniska potvrdí Zhotoviteľ Objednávateľovi v deň jeho prevzatia v protokole 
o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

6.7 Zhotoviteľ zodpovedá za odvoz odpadu, dennú čistotu a poriadok na stavenisku. V prípade, 
že predtým uvedenú povinnosť Zhotoviteľ nesplní alebo neplní napriek písomnej výzve 
Objednávateľa (a to aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku) jej splnenie zabezpečí 
Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. 

6.8 Zhotoviteľ je povinný v súlade s právnymi predpismi viesť na stavbe denné záznamy 
do stavebného denníka, a to odo dňa začatia prác na Diele až do dňa protokolárneho 
odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom. Denné záznamy do stavebného denníka 
zapisuje Zhotoviteľ a stavebný dozor Objednávateľa. Denné záznamy do stavebného denníka 
nie sú spôsobilé zmeniť obsah práv a povinností podľa tejto Zmluvy a majú výlučne 
informatívny a evidenčný charakter. Súčasťou denných zápisov do stavebného denníka bude 
súpis vykonaných prác. Zmluvné strany nepovažujú stavebný denník Zhotoviteľa za právne 
relevantný dokument, z tohto dôvodu nevzniká Objednávateľovi povinnosť reagovať písomne 
formou zápisov do stavebného denníka na zápisy Zhotoviteľa, okrem prípadov, kedy 
komunikácia medzi Zmluvnými stranami má v zmysle tejto Zmluvy prebiehať prostredníctvom 
stavebného denníka. 

6.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. Za tým účelom je Objednávateľ 
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa umožnenie obhliadky Diela počas jeho vykonávania. 
Obhliadky Diela budú vykonávané za prítomnosti osoby poverenej Zhotoviteľom, a to tak, aby 
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boli dodržané príslušne predpisy o bezpečnosti a ochrane zdravia osôb prítomných 
na stavenisku. 

6.10 V prípade stavebných prác, ktoré majú byť ďalším stavebným postupom zakryté alebo sa 
stanú neprístupnými, je Zhotoviteľ povinný vyzvať stavebný dozor Objednávateľa na kontrolu 
vykonaných stavebných prác. Výzva sa uskutoční elektronicky na kontaktnú adresu XXX 
a súčasne zápisom v stavebnom denníku vykonanom najneskôr štyri dni pred zakrytím, resp. 
zneprístupnením stavebných prác, ktoré majú byť predmetom kontroly. Ak sa Objednávateľ 
bezdôvodne nedostavil na kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ 
po fotografickom zadokumentovaní pokračovať vo vykonávaní Diela. V takomto prípade je 
Zhotoviteľ povinný na požiadanie Objednávateľa kedykoľvek dodatočne odkryť vykonané 
stavebné práce na náklady Objednávateľa, ibaže sa na základe vykonanej kontroly preukáže, 
že odkryté stavebné práce neboli vykonané riadne a v požadovanej kvalite; v takomto prípade 
znáša náklady odkrytia stavebných prác v plnom rozsahu Zhotoviteľ. Ak Objednávateľ 
ospravedlnil svoju neúčasť na kontrole a Zhotoviteľ napriek tomu zakryl vykonané stavebné 
práce, je povinný na požiadanie Objednávateľa na svoje náklady dodatočne odkryť vykonané 
stavebné práce za účelom vykonania ich kontroly. 

6.11 Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je 
Objednávateľ oprávnený dožadovať sa zápisom v stavebnom denníku toho, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady Diela vzniknuté chybným vykonávaním stavebných prác a Dielo ďalej 
vykonával riadnym spôsobom. 

6.12 Stavebný dozor, resp. iný zástupca Objednávateľa sú oprávnení dať zamestnancom 
Zhotoviteľa priamy príkaz prerušiť prácu na Diele, ak zodpovedný zamestnanec Zhotoviteľa 
nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovaného Diela, alebo ak je 
ohrozený život, zdravie alebo majetok kohokoľvek. alebo hrozia iné vážne škody. 

6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť oblečenie zreteľne označené jeho 
firemnou značkou tak, aby mal Objednávateľ prehľad o osobách pohybujúcich sa 
na stavenisku. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že jeho zamestnanci budú nosiť osobné ochranné 
pracovné pomôcky v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nezabezpečí splnenie týchto povinností je Objednávateľ oprávnený požadovať 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- Eur za každého zamestnanca, za každý nedostatok, 
za každý pracovný deň; Objednávateľ je oprávnený zmluvnú pokutu započítať s cenou Diela. 

6.14 Stavebný dozor alebo iný zástupca Objednávateľa je oprávnený firemným štítkom 
neoznačeného zamestnanca Zhotoviteľa vykázať zo staveniska. 

6.15 Stavebný dozor, resp. iný zástupca Objednávateľa je oprávnený kedykoľvek počas pracovnej 
doby vyzvať zamestnancov Zhotoviteľa k uskutočneniu skúšky na prítomnosť alkoholu alebo 
inej omamnej látky. V prípade pozitívneho výsledku, resp. odmietnutia vykonania skúšky, má 
Objednávateľ právo okamžite vypovedať a trvale zakázať vstup na pracovisko dotknutému 
zamestnancovi Zhotoviteľa. Okrem toho má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa 
zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- Eur za každý pozitívny výsledok skúšky na alkohol alebo inú 
omamnú látku, resp. odmietnutie podrobiť sa predmetnej skúške. 

6.16 Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že neporušuje zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 
V prípade porušenia zákazu nelegálneho zamestnávania Zhotoviteľom je Objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od Zmluvy a zároveň uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu 
vo výške 2.000,- Eur za každého nelegálne zamestnaného zamestnanca.  

 

 

VII. ČLÁNOK 
CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
7.1 Cena Diela bola dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov v spojení s vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva 
zákon č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na základe cenovej ponuky 
Zhotoviteľa predloženej do verejného obstarávania ako cena maximálna vo výške: 
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Cena diela spolu bez DPH:  
Cena diela spolu s DPH:   
Cena diela spolu s DPH slovom:  

7.2 Dohodnutá cena Diela je vypracovaná podľa projektovej dokumentácie. Dohodnutá cena Diela 
je maximálna a zahŕňa všetky náklady potrebné na zhotovenie Diela v zmysle tejto Zmluvy 
a jej Príloh, a to najmä, nie však výlučne, dopravné náklady, náklady na osobné ochranné 
pracovné pomôcky, náklady na náradie, technické pomôcky, náklady na ubytovanie, 
stravovanie, školenie, osobnú dopravu, náklady spojené s manipuláciou a koordináciou 
dodávaných materiálov, náklady potrebné pre uvedenie Diela do prevádzky, skladné, projekt 
skutočného vyhotovenia 6 x, z toho 1 x originál, atesty, revízne správy, odpady – doklady, 
digitálna mapa, merania hluku, svetla, rozbory vody, ovzdušia, vytýčenie, zábery, rozkopávky, 
návody na obsluhu, vrátane všetkých ďalších nákladov, ktoré sú potrebné na kompletnú 
realizáciu všetkých povinností Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, tak aby Dielo bolo spôsobilé 
na užívanie.  

7.3 Súčasťou ceny Diela uvedenej v bode 7.1 tohto článku (posledná veta) je aj cena za dodanie 
nasledovnej sprievodnej dokumentácie:  

a. protokol o zaškolení obsluhy na prevádzku a bežnú údržbu, 

b. odborné prehliadky, skúšky a revízne správy, 

c. prehlásenia o zhode, 

d. zoznam strojov a TZB, ktoré sú súčasťou odovzdania, osvedčenia o akosti 
a kompletnosti, ich pasporty, atesty, platné na území SR, návody na obsluhu 
predpisy, servisné knižky, záručné listy, 

e. zápisnice, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov 
a akosti použitých konštrukcií, 

f. certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii, 

g. atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov a výrobkov, 

h. doklady o likvidácií všetkých odpadov, vznikajúcich počas realizácie stavby podľa 
Katalógu odpadov, vrátane nebezpečných odpadov. 

7.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že cenová ponuka, ktorú predložil do verejnej súťaže na predmet 
zákazky uvedený v článku III. bod 3.1 Zmluvy je kompletná a bola vypracovaná na základe 
projektovej dokumentácie a Príloh k tejto Zmluve. 

7.5 Cenu za Dielo zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi po častiach na základe faktúr nasledovne: 
7.5.1. Jednotlivých faktúr, Zhotoviteľom vystavovaných a Objednávateľovi doručovaných 
mesačne, a to k 15. (slovom: pätnástemu) dňu kalendárneho mesiaca bezprostredne 
nasledujúceho po príslušnom mesiaci, v ktorom boli vykonané práce na Diele, na ktoré sa 
takáto faktúra (časť Ceny) vzťahuje, a to po splnení podmienok uvedených v bode 7.6. tohto 
článku (ďalej len „Faktúra“). Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ doručí Objednávateľovi 
súpis skutočne vykonaných prác, časti stavebného denníka, v ktorých sú uvedené 
fakturované práce a dodávky, fotodokumentáciu prác, ktoré sú fakturované, certifikáty 
materiálov resp. vyhlásenia o zhode materiálov použitých pri fakturovaných prácach, doklady, 
resp. potvrdenia o likvidácii stavebného odpadu na Diele k 5. (slovom: piatemu) dňu 
kalendárneho mesiaca bezprostredne nasledujúceho po príslušnom mesiaci, v ktorom boli 
vykonané práce na Diele, 
7.5.2. Konečnej faktúry, vystavenej Zhotoviteľom a Objednávateľovi doručenej 
po odovzdávaní Diela ako celku, (ďalej len „Konečná faktúra“). Zhotoviteľ má právo vystaviť 
Konečnú faktúru na základe obojstranne podpísaného protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela 
podľa tejto Zmluvy na Dielo zbavené všetkých vád a nedorobkov. 

7.6 Zhotoviteľ je povinný cenu Diela vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí okrem 
náležitostí v zmysle právnych predpisov (zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov) obsahovať aj Objednávateľom podpísaný súpis vykonaných 
prác (ako prílohy faktúry) a nasledovné náležitosti: 

 označenie faktúry a jej číslo, 
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 názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra 
zaslaná, IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa, 

 číslo Zmluvy, 

 označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

 deň vystavenia a deň odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, 

 výšku fakturovanej čiastky, 

 náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej povinnosti, 

 odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby, 

 v prílohe (pre Konečnú faktúru): protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný oboma 
Zmluvnými stranami, 

 názov projektu: ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in 
Research, Development and Innovation) 
Zlepšenie univerzitných kapacít a kompetencií vo výskume, vývoji a inováciách 

 kód projektu ITMS 313021X329, 

 čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že si vyúčtoval všetky svoje práce a dodávky a žiadne 
ďalšie nároky neuplatňuje a v súvislosti s Dielom mu ani nevzniknú, 

 čestné vyhlásenie Zhotoviteľa, že má uhradené všetky svoje záväzky po lehote splatnosti 
voči dodávateľom, ktorí spolu s ním zhotovovali Dielo. 

7.7 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti a prílohy uvedené v bode 7.6 tohto 
článku alebo bude obsahovať nesprávne údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry Objednávateľovi. 

7.8 Lehota splatnosti faktúry je 60 kalendárnych dní po jej preukázateľnom doručení 
Objednávateľovi. 

7.9 Faktúra sa považuje za uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu 
Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

7.10 Objednávateľ si vyhradzuje právo nezaplatiť zhotoviteľovi 10 % ceny Diela do doby 
preukázania splnenia kvalitatívnych parametrov pri odovzdávaní Diela (ďalej len „zádržné“). 

7.11 Objednávateľ Faktúry vystavené Zhotoviteľom a doručené Objednávateľovi, v súlade s touto 
Zmluvou a po splnení podmienok stanovených touto Zmluvou, zaplatí v sume po odpočítaní 
zádržného. 

7.12 Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi zádržné v lehote splatnosti Konečnej Faktúry. 
 

VIII. ČLÁNOK 
ROZSAH DIELA 

 
8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo v rozsahu dohodnutom v tejto Zmluve a jej Prílohách 

a v súlade s dokumentáciou a pokynmi, ktoré od Objednávateľa obdržal. Zhotoviteľ bude 
pri určení rozsahu Diela postupovať podľa požiadaviek Objednávateľa, ako aj rešpektovať 
všetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ bude 
rešpektovať požiadavky uvedené vo vyjadreniach, prípadne rozhodnutiach orgánov štátnej 
správy alebo iných oprávnených organizácií a STN. Pod oprávnenými organizáciami sa myslia 
okrem iného aj výrobcovia, resp. dodávatelia stavebného materiálu. 

8.2 Naviac práce je Zhotoviteľ oprávnený vykonať len v rozsahu a v súlade s dotknutými právnymi 
predpismi (najmä zákon o verejnom obstarávaní) na podklade písomnej Objednávky 
podpísanej zo strany Objednávateľa. Požiadavku na naviac práce alebo zmenu kvality Diela 
predloží Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne (môže byť aj zápisom v stavebnom denníku), 
na podklade čoho sa Zhotoviteľ zaväzuje do 5 dní odo dňa oboznámenia sa s požiadavkou 
Objednávateľa na naviac práce vyhotoviť a Objednávateľovi odovzdať cenovú ponuku a nový 
termín realizácie Diela a novú cenu Diela. Pre výpočet cien naviac prác sa použijú jednotkové 
ceny uvedené v cenovej špecifikácii, ktorá je Prílohou č.1 tejto Zmluvy, ktorú Zhotoviteľ ako 
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úspešný uchádzač predložil do verejného obstarávania (ďalej len „cenová špecifikácia“). 
Pri prácach nezahrnutých do cenovej špecifikácie bude cena naviac prác určená písomnou 
dohodou Zmluvných strán. 
Následne uzavrú Zmluvné strany dodatok k Zmluve, v ktorom sa zmenia dotknuté 
ustanovenia Zmluvy, spravidla rozsah diela, termín realizácie diela a cena diela. V prípade, že 
v dodatku k Zmluve nebude riešená aj otázka zmeny termínu realizácie Diela, má sa za to, že 
termín realizácie Diela ostáva bezo zmeny. Zhotoviteľ nie je oprávnený odmietnuť vykonať 
Objednávateľom požadované naviac práce len z dôvodu, že nedošlo k dohode o zmene 
termínu alebo ceny naviac prác. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru za na viac práce 
iba na základe objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác stavbyvedúcim Objednávateľa. 
Pre vznik nároku Zhotoviteľa na vystavenie faktúry za naviac práce je potrebné uzavrieť 
písomný dodatok k tejto Zmluve. Pre oceňovanie prác naviac, ako i odpočty nerealizovaných 
prác a dodávok, sú záväzné jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii. V prípade naviac 
prác, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa cenovej 
špecifikácie bude cena týchto prác určená písomnou dohodou Zmluvných strán. 

8.3 Drobné zmeny a spresnenia Diela, ktoré nemajú vplyv na cenu Diela, termín realizácie Diela 
ani úžitkové vlastnosti Diela, môžu byť dohodnuté zápisom v stavebnom denníku. 

 

IX. ČLÁNOK 
NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A VLASTNÍCKE PRÁVO 

VECI URČENÉ NA VYKONANIE DIELA 
 

9.1 V zmysle § 542 ods. 1 Obchodného zákonníka vlastníkom Diela je Objednávateľ, pričom 
nebezpečenstvo škody na Diele znáša Zhotoviteľ až do dňa riadneho odovzdania Diela 
Zhotoviteľom a prevzatia diela Objednávateľom podľa článku X. tejto Zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorú spôsobí na mieste vykonania Diela Objednávateľovi 
alebo tretím osobám. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na veciach ktoré prevzal 
od Objednávateľa za účelom zhotovenie Diela, ak bola spôsobená ich stratou, zneužitím, 
zničením alebo poškodením, Nahrádza sa celá škoda v peniazoch a ušlý zisk. 

9.3 Zhotoviteľ je zodpovedný za materiál, ktorý je určený na zhotovenie Diela, najmä za jeho 
odborné a kvalitné spracovanie v zmysle príslušných STN. Škodu spôsobenú Objednávateľovi 
v dôsledku nesplnenia predmetnej povinnosti znáša Zhotoviteľ v plnej výške. 

9.4 Stavebný materiál, resp. realizované časti diela prechádzajú do vlastníctva Objednávateľa ich 
zabudovaním do Diela alebo jeho časti. Týmto však Objednávateľ nepreberá na seba 
zodpovednosť za vady zabudovaného materiálu a uskutočnených prác a Zhotoviteľ naďalej 
znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do protokolárneho odovzdania diela 
Objednávateľovi. 
 

X. ČLÁNOK 
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 
10.1 Zhotoviteľ je povinný písomne informovať Objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni vopred, že 

Dielo je pripravené na odovzdanie a prevzatie. 

10.2 O odovzdaní a prevzatí Diela sa v 4 rovnopisoch spíše protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, 
z ktorého bude zrejmý stav Diela v čase jeho prevzatia Objednávateľom, zoznam 
odovzdaných dokladov podľa bodu 10.7 tohto článku a prípadné drobné alebo zjavné vady, 
ktorý na znak svojho súhlasu zástupcovia Zmluvných strany podpíšu. Protokol potvrdí svojím 
podpisom aj stavebný dozor. 

10.3 Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela bude obsahovať najmä: 

• základné údaje o Diele 

• zhodnotenie akosti zhotoveného Diela 

• súpis zistených vád a nedorobkov ku dňu odovzdania a prevzatia Diela 
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• 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 

• prehlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na stavenisko - do objektov 
stavby až do odstránenia vád a nedorobkov 

10.4 Predmet Zmluvy sa považuje za splnený riadnym a včasným ukončením/ vykonaným Diela 
bez vád a nedorobkov a jeho protokolárnym odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím 
Objednávateľom, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu zhotoveného 
a podpísaného podľa tohto článku Zmluvy.  

10.5 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela ak sa na ňom vyskytujú vady alebo 
nedorobky, ktoré bránia riadnemu užívaniu Diela. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo aj ak 
sa na Diele vyskytujú drobné vady a nedorobky, ktoré nebránia riadnemu užívaniu Diela, 
pričom takého drobné vady a nedorobky budú uvedené v preberacom protokole spolu 
s dohodnutou lehotou pre ich odstránenie, ktorá bude stanovená dohodou zmluvných strán 
s ohľadom na technické a technologické možnosti. 

10.6 V prípade, ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo podľa bodu 10.5 tohto článku, resp. ak aj 
Objednávateľ Dielo prevezme s nedorobkami a vadami podľa bodu 10.2 a/alebo 10.5 tohto 
článku, Zhotoviteľ sa zaväzuje vady diela podľa zápisu v protokole o odovzdaní a prevzatí 
Diela bezplatne odstrániť, ak je to technicky a technologicky možné resp., ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak, do 7 dní odo dňa preberacieho konania a Dielo bez vád odovzdať 
najneskôr do 10 dní od pôvodného preberacieho konania, ak je to technicky a technologicky 
možné resp., ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Ak Zhotoviteľ bezplatne neodstráni 
uplatnené vady v ustanovenej lehote, má Objednávateľ právo odstránenie prípadných vád 
Diela zabezpečiť inou osobou na náklady Zhotoviteľa. 

10.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je dodanie potrebných dokladov k preberaciemu 
konaniu, medzi ktoré patrí:  

• 2x v origináli písomnej a 1x v digitálnej forme dokumentáciu skutočného vyhotovenia 
diela so zakreslením zmien diela podľa skutočného stavu vykonaných prác 

• 2x 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. 

• riadne vedený Stavebný denník. 

10.8 Neodovzdanie, neúplnosť alebo nepravdivosť podkladov potrebných k odovzdaniu a prevzatiu 
Diela a jeho užívaniu podľa tejto Zmluvy má za následok, že Dielo sa považuje 
za neodovzdané, v dôsledku čoho vzniká Objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu podľa 
článku XII. bod 12.8 Zmluvy. 

 
 

XI. ČLÁNOK 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 

 
11.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené v súlade s podmienkami tejto Zmluvy, jej 

Prílohami a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými v SR, technickými 
normami platnými v SR a rozhodnutiami orgánov štátnej správy a územnej samosprávy, 
viažucimi sa k predmetu Zmluvy o Dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že počas záručnej doby 
bude mať vykonané Dielo vlastnosti podľa príslušných STN. 
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11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotoviteľ vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností. 

11.3 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 
Diela Objednávateľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzťahuje záruka výrobcu, sa vzťahuje záručná 
doba poskytovaná výrobcom, minimálne však v dĺžke 24 mesiacov. 

11.4 Objednávateľ je oprávnený oznámiť Zhotoviteľovi vady Diela akoukoľvek preukázateľnou 
formou a to najmä elektronicky na adresu: XXXX alebo písomne na adrese Zhotoviteľa 
uvedenej v záhlaví tejto Zmluvy. V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú 
a požadovaný druh nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje. Zhotoviteľ je 
povinný nastúpiť do 48 hodín od nahlásenia vady k jej prejednaniu u Objednávateľa 
a bezodkladne po jej prejednaní nastúpi k jej odstráneniu primerane podľa povahy vady 
s výnimkou havarijného stavu, kedy je Zhotoviteľ povinný nastúpiť okamžite. Termín 
odstránenia vady bude dohodnutý v reklamačnom protokole, inak platí termín odstránenia 
vady bezodkladne najneskôr však do jedného mesiaca odo dňa oznámenia reklamácie vady 
Zhotoviteľovi Objednávateľom, ak je to technicky a technologicky možné resp., ak sa zmluvné 
strany nedohodnú inak. 

11.5 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto 
práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby 
nepočíta. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že v prípade, ak bude v rámci opravy 
reklamovanej vady Zhotoviteľom vymenené zariadenie/akýkoľvek materiál tvoriace/tvoriaci 
súčasť diela za nové, na toto nové zariadenie/materiál plynie nová záručná doba v súlade 
s touto Zmluvou. 

11.6 Po odstránení vád Diela vyhotovia Zmluvné strany písomný záznam, v ktorom Objednávateľ 
potvrdí Zhotoviteľovi odstránenie vád Diela. Na Zhotoviteľom vykonanú opravu sa vzťahuje 
záručná lehota 24 mesiacov, ktorá začína plynúť dňom potvrdenia o odstránení 
reklamovaných vád Diela. 
 

XII. ČLÁNOK 
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY SANKCIE 

 
12.1 Zhotoviteľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených v súvislosti s odstúpením 

od Zmluvy, ktoré preukáže a uplatní si u Objednávateľa bez zbytočného odkladu, vždy však 
maximálne do výšky 5% z ceny Diela bez DPH dojednanej v zmysle článku VII. bod 7.1 
Zmluvy. 

12.2 Objednávateľ je oprávnený od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť z dôvodov uvedených 
v Obchodnom zákonníku, z dôvodov uvedených v tejto Zmluve a tiež z nasledovných 
dôvodov, ktoré sa považujú za podstatné porušenie Zmluvy: 

 ak bolo na Zhotoviteľa vydané povolenie reštrukturalizácie, alebo Zhotoviteľ vstúpil 
do likvidácie, 

 Zhotoviteľ neodstráni v priebehu realizácie Diela v určenej lehote vady svojich prác, 
na ktoré bol písomne upozornený, 

 Zhotoviteľ napriek písomnému upozorneniu vykonáva práce v rozpore s pokynmi 
Objednávateľa, resp. touto Zmluvou jej Prílohami alebo dokumentáciou, neodborne, 
nekvalitne, prípadne používa nevhodné alebo iné než schválené materiály, 

 Zhotoviteľ opakovane poruší príslušné ustanovenia týkajúce sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia a požiarnej ochrany na stavenisku, 

 Zhotoviteľ nevyhotovuje zápisy do stavebného denníka alebo zápisy v stavebnom 
denníku sú nepravdivé alebo neúplné, 

 nedodržanie povinností Zhotoviteľa pri výkone auditu/kontroly/overovania podľa článku 
XIV. bod 14.9 a nasl. tejto Zmluvy, 

 vzhľadom na hospodársku situáciu Zhotoviteľa alebo postup prác je nepravdepodobné, že 
Zhotoviteľ splní alebo bude plniť záväzky z tejto Zmluvy riadne a včas. 
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12.3 V prípade odstúpenia Objednávateľa od tejto Zmluvy v zmysle bodu 12.2 tohto článku má 
Objednávateľ v dôsledku podstatného porušenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 5 % z ceny diela bez DPH, pričom Zhotoviteľ je 
povinný nahradiť škodu a odôvodnené preukázateľné zvýšené náklady popri dojednanej 
zmluvnej pokute, ktoré vzniknú Objednávateľovi predĺžením lehoty realizácie stavby 
a preukázateľne zvýšené náklady, ktoré vznikli Objednávateľovi v súvislosti s doterajšou 
činnosťou Zhotoviteľa na stavbe a v dôsledku odstraňovania vád jeho plnenia, t. j. zmluvnou 
pokutou nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody v plnom rozsahu.  

12.4 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy 
je doručený druhej strane. Odstúpenie od Zmluvy má účinky ex nunc. Odstúpenie od Zmluvy 
sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, ako aj nároku 
na zaplatenie zmluvnej pokuty a tých práv a povinností, ktoré podľa svojho charakteru majú 
trvať aj po zániku Zmluvy (napríklad zodpovednosť za vady). 
V prípade odstúpenia od Zmluvy z dôvodov na strane Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný 
zaplatiť Zhotoviteľovi len cenu Diela v rozsahu skutočne vykonaných prác bez primeraného 
zisku. 

12.5 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zašle Zhotoviteľ Objednávateľovi konečnú faktúru 
a inventarizáciu vykonaných prác a dodávok materiálu v lehote do 30 dní odo dňa odstúpenia 
od Zmluvy. 

12.6 V prípade bezdôvodného omeškania Zhotoviteľa so splnením akéhokoľvek termínu ukončenia 
a odovzdania Diela zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu 0,05 % ceny Diela 
vyplývajúcej z článku VII. bodu 7.1 Zmluvy za každý aj začatý deň omeškania najviac však do 
výšky 5 % z ceny diela bez DPH uvedenej v článku VII. bode 7.1 Zmluvy. 

12.7 Ak Zhotoviteľ riadne oznámené vady Diela neodstráni v dohodnutej lehote zaplatí 
Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za každý deň omeškania a každú vadu 
až do ich odstránenia. 

12.8 V prípade neodovzdania, neúplnosti alebo nepravdivosti podkladov potrebných k odovzdaniu 
a prevzatiu Diela má Objednávateľ právo uplatňovať si zmluvnú pokutu vo výške 100,- Eur za 
každý deň omeškania.  

12.9 Za omeškanie Objednávateľa so zaplatením oprávnenej faktúry po dobe jej splatnosti zaplatí 
Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške ustanovenej Obchodným zákonníkom. 

12.10 V prípade porušenia povinností Zhotoviteľa podľa článku XIV. bod 14.1 tejto Zmluvy sa 
Zhotoviteľ zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každé 
jednotlivé zistenie porušenia povinnosti samostatne. 

12.11 V prípade nedodržania lehoty na uvoľnenie staveniska Zhotoviteľom podľa článku V. bod 5.1 
Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 60,- Eur za každý aj začatý deň 
omeškania. 

12.12 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto Zmluve považujú 
za primerané a v súlade so zákonom. 

12.13 Zaplatením zmluvných pokút zo strany Zhotoviteľa nie je dotknuté právo Objednávateľa 
na náhradu škody v plnom rozsahu. 

 
XIII. ČLÁNOK 

VYŠŠIA MOC 
 

13.1 Vyššia moc na účely tejto Zmluvy je výnimočná udalosť alebo skutočnosť:  

(a) ktorá je mimo kontroly Zmluvnej strany, 

(b) proti vzniku ktorej sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím 
Zmluvy, 

(c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla Zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju odvrátiť a 

(d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane. 
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13.2 Vyššia moc môže zahŕňať iba výnimočné udalosti alebo okolnosti, ak sú splnené vyššie 
uvedené podmienky (a) až (d). Vyššia moc sú najmä: 

(a) vojna, vojnový stav (bez ohľadu na to či bola vyhlásená), invázia, iné vonkajšie 
nepriateľské akcie, 

(b) vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojené útoky, alebo občianska vojna 
v krajine,  

(c) občianske nepokoje, zmätok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako sú 
Pracovníci Zhotoviteľa, 

(d) expozícia účinkom vojnového streliva, výbušného materiálu, rádioaktívneho materiálu, 
ionizujúceho žiarenia, s výnimkou, keď je používanie týchto materiálov možné pripísať 
Zhotoviteľovi, 

(e) vypuknutie pandémie (ako napr. COVID-19) alebo inej epidémie, ktorá môže mať vplyv 
na plnenie predmetu zmluvy,  

(f) zemetrasenie, povodne, vulkanická činnosť, vietor dosahujúci intenzitu hurikánu a iné 
prírodné katastrofy s podobnými následkami alebo rozsahom a 

(g) zmenu Právnych predpisov, v dôsledku ktorej sa plnenie tejto Zmluvy stane celkom 
alebo sčasti nemožným alebo nedovoleným. 

13.3 Ak Vyššia moc niektorej zo Zmluvných strán bráni alebo bude brániť v plnení jej povinností 
podľa Zmluvy, je táto Zmluvná strana povinná o tejto skutočnosti informovať druhú Zmluvnú 
stranu s uvedením povinností, ktoré z dôvodu Vyššej moci nemôže splniť. Oznámenie musí 
byť druhej Zmluvnej strane doručené bezodkladne, najneskôr do troch (3) dní po tom, čo sa 
dotknutá Zmluvná strana dozvie (alebo by sa pri vynaložení odbornej starostlivosti mohla 
dozvedieť) o dôležitých udalostiach alebo skutočnostiach vytvárajúcich Vyššiu moc. 

13.4 Po uskutočnení tohto oznámenia príslušnou Zmluvnou stranou, nebude táto Zmluvná strana 
zodpovedná za príslušné porušenia povinností po dobu, dokiaľ jej Vyššia moc bráni alebo 
bude brániť v ich plnení. 

13.5 Vyššia moc nezbavuje Zmluvnú stranu zodpovednosti za omeškanie s plnením jej povinnosti 
počas obdobia pred vznikom okolnosti vylučujúcej zodpovednosť. Účinky vylúčenia 
zodpovednosti sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá Vyššia moc. 

13.6 Každá Zmluvná strana je povinná vynaložiť maximálne úsilie na minimalizovanie omeškania 
s plnením svojich povinností podľa tejto Zmluvy, ktoré vzniklo následkom Vyššej moci. 

13.7 Postihnutá Zmluvná strana je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane ukončenie obmedzení 
spôsobených Vyššou mocou, a je povinná bezodkladne splniť alebo pokračovať v plnení 
povinností, od plnenia ktorej bola v dôsledku Vyššej moci oslobodená. 

13.8 Ak Zhotoviteľovi bráni v plnení niektorých jeho povinností podľa Zmluvy Vyššia 
moc, informoval o tejto skutočnosti Objednávateľa podľa článku 13.3 tejto Zmluvy a vznikne 
mu omeškanie a/alebo Náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti plniť, Zhotoviteľ 
má nárok na predĺženie Lehoty realizácie v dôsledku každého takého omeškania. 

13.9 Ak ktorýkoľvek zo Subdodávateľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo dohody, 
vzťahujúcej sa na Dielo, na úľavu v dôsledku Vyššej moci za podmienok širších alebo 
obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku Zmluvy, nemôže sa Zhotoviteľ podľa tejto Zmluvy 
oslobodiť od plnenia povinnosti, ktorú plní prostredníctvom tohto Subdodávateľa, pokiaľ ide o 
prípad, ktorý nepredstavuje Vyššiu moc podľa tohto článku. 
 

 
XIV. Článok 

SPOLOČNÉ USTANOVENIA 
 

14.1 Zhotoviteľ je okrem iného povinný/sa zaväzuje: 

 zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri zhotovovaní Diela 
pre Objednávateľa, a ktoré v záujme Objednávateľa nemožno oznamovať iným osobám, 
najmä o spôsobe a systéme práce Objednávateľa, o jeho obchodnej politike, vzťahoch 
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Objednávateľa k tretím osobám a pod. Zaväzuje sa, že skutočnosti uvedené 
v predchádzajúcej vete nesprístupní tretej osobe a ani ich nepoužije v rozpore s ich 
účelom pre svoje potreby a ani potreby tretej osoby, pričom táto povinnosť trvá 
i po skončení tejto Zmluvy; 

 nezhromažďovať akékoľvek údaje a informácie súvisiace so zhotovovaním Diela 
pre Objednávateľa podľa tejto Zmluvy inak než na plnenie jeho povinností; 

 neposkytovať tretím osobám v rozpore s jeho povinnosťami vyplývajúcimi z tejto Zmluvy 
žiadne informácie, ktoré získa počas trvania tohto Zmluvného vzťahu; 

 nevystupovať a konať tak, aby svojim správaním ohrozil dobré meno a povesť 
Objednávateľa; ak pri plnení predmetu Zmluvy bude spracúvať v mene Objednávateľa 
osobné údaje dotknutých osôb, a teda bude vystupovať v postavení sprostredkovateľa 
v zmysle článku 4 ods. 8 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. 
apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov), (ďalej len „GDPR“) a § 5 písm. p) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných 
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„zákon o ochrane osobných údajov“), zmluvné strany sa zaväzujú uzatvoriť zmluvu 
o poverení spracúvaním osobných údajov v zmysle článku 28 GDPR a § 34 zákona 
o ochrane osobných údajov, a to súčasne s uzatvorením tejto Zmluvy. V zmluve 
o poverení spracúvaním osobných údajov podľa predchádzajúcej vety Zmluvné strany 
vymedzia predmet a dobu spracúvania osobných údajov, povahu a účel spracúvania, 
zoznam alebo rozsah osobných údajov, kategórie dotknutých osôb a povinnosti a práva 
Objednávateľa ako prevádzkovateľa, ako i ustanovia ďalšie práva a povinnosti v súlade 
so zákonom o ochrane osobných údajov.  

14.2 Zhotoviteľ počas vykonávania Diela poveruje pracovným stykom na stavbe:  XXXX. 

14.3 Objednávateľovi patria všetky autorské práva a iné práva duševného vlastníctva k projektovej 
dokumentácii stavby, realizačnej projektovej dokumentácii a ďalším dokumentom 
vyhotovených k stavbe Objednávateľom alebo inou osobou z poverenia Objednávateľa, ktoré 
boli na účely plnenia Zmluvy Zhotoviteľovi odovzdané. Zhotoviteľ môže na vlastné náklady 
získavať, kopírovať, užívať alebo sprístupniť iným osobám dokumenty uvedené v tomto bode 
výlučne pre účely plnenia povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy. Akékoľvek použitie týchto 
dokumentov na iný účel je prípustné len po predchádzajúcom písomnom súhlase 
Objednávateľa. Zhotoviteľ súčasne podpisom tejto Zmluvy poskytuje Objednávateľovi časovo 
a územne neobmedzenú, bezodplatnú licenciu na použitie akýchkoľvek dokumentov 
potrebných a vyhotovených Zhotoviteľom alebo ním poverenou osobou na účely plnenia 
Zmluvy, včítane úzkej dokumentácie a ktorých kópiu sa Zhotoviteľ zaväzuje odovzdať 
Objednávateľovi najneskôr ku dňu skončenia Zmluvy a sprístupniť Zhotoviteľovi kedykoľvek 
na jeho požiadanie.  

14.4 Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnej komunikácii formou doporučenej zásielky, 
elektronickej pošty alebo zápisom v stavebnom denníku. Ak táto Zmluva ustanovuje 
povinnosť Zmluvných strán doručovať si písomnosti formou doporučenej zásielky, Zmluvné 
strany sú povinné doručovať písomnosti na adresu Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto 
Zmluvy. Účinky doručenia nastávajú doručením písomnosti druhej Zmluvnej strane, alebo 
uplynutím lehoty 3 dní od uloženia zásielky na príslušnej pošte, alebo odmietnutím prevzatia 
zásielky druhou Zmluvnou stranou, alebo vrátením zásielky späť, ak je adresát neznámy 
alebo nezastihnuteľný. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu navzájom sa 
písomne informovať o každej zmene korešpondenčnej adresy alebo sídla. Listina sa bude 
považovať za doručenú aj pri jej osobnom doručení, pričom v takom prípade si Zmluvné 
strany vyznačia prevzatie takto doručenej príslušnej listiny. 

14.5 V prípade elektronickej komunikácie medzi Zmluvnými stranami, resp. úkonov týkajúcich sa 
Zmluvy ako podľa bodu 14.4 tohto článku Zmluvy sa môže doručovať aj elektronicky 
na nasledovné adresy Zmluvných strán: 

E-mail Zhotoviteľ: XXX 
E-mail Objednávateľ: XXX  

14.6 Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné meno a nebezpečenstvo potrebné personálne obsadenie 
prostredníctvom iných osôb na riadne plnenie tejto Zmluvy. 

14.7 Práva a povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa podľa tejto Zmluvy prechádzajú aj na ich 
právnych nástupcov. 
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14.8 Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávky voči Objednávateľovi z tejto Zmluvy 
vyplývajúce bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že nakoľko úhrada Diela bude realizovaná aj cudzími finančnými 
prostriedkami (článok II. bod 2.3 tejto Zmluvy) je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ 
overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami, službami, rovnako poskytnúť všetkú 
potrebnú súčinnosť, a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti tejto Zmluvy a Zmluvy 
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to až do uplynutia 5 rokov po skončení 
Zmluvy oprávnenými osobami, ktorými sú: 

a. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v zastúpení 
Riadiacim orgánom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne 
fondy EÚ a ním poverené osoby, 

b. Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán 
a nimi poverené osoby, 

c. orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 

d. splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

e. Slovenská technická univerzita v Bratislave a ňou poverené osoby, 

f. osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi SR a ES,  

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

14.10 Zhotoviteľ berie na vedomie, že podpisom tejto Zmluvy sa stáva súčasťou Systému riadenia 
európskych štrukturálnych a investičných fondov a Systému finančného riadenia. Zhotoviteľ 
zároveň berie na vedomie, že na použitie prostriedkov, kontrolu použitia týchto prostriedkov 
a vymáhanie ich neoprávneného použitia alebo zadržania sa vzťahuje režim upravený 
v osobitných predpisoch, napr. zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
o finančnej kontrole“), zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 292/2014 
Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon č. 528/2008 
Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení 
neskorších predpisov a v zmysle ďalších príslušných právnych predpisov Slovenskej 
republiky a právnych aktov Európskej únie. 

14.11 Zmluvné strany sa dohodli a súhlasia, že všetky zmeny v Systéme riadenia európskych 
štrukturálnych a investičných fondov, Systéme finančného riadenia alebo v právnych 
dokumentoch vydaných oprávnenými osobami, z ktorých pre Zhotoviteľa vyplývajú práva 
a povinnosti v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy a Zmluvy o poskytnutí NFP, ak boli tieto 
dokumenty zverejnené, sú pre Zhotoviteľa záväzné dňom ich zverejnenia. 

14.12 Zhotoviteľ berie na vedomie, že sprostredkovateľský orgán Operačného programu (ďalej len 
„sprostredkovateľský orgán“) je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly 
v nevyhnutnom rozsahu oprávnený od Objednávateľa alebo od osoby, ktorá je vo vzťahu 
k finančnej operácii alebo jej časti Zhotoviteľom výkonov, prác alebo služieb alebo akejkoľvek 
inej osoby, ktorá má informácie, doklady alebo iné podklady, ktoré sú potrebné pre výkon 
finančnej kontroly, ak ich poskytnutiu nebráni osobitný predpis (ďalej aj „tretia osoba“): 

• vyžadovať a odoberať, v určenej lehote originály alebo úradne osvedčené kópie 
dokladov, písomností, záznamy dát na pamäťových médiách prostriedkov výpočtovej 
techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrenia, informácie, dokumenty a iné podklady 
súvisiace s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou kontrolou na mieste; 

• vyžadovať od tretej osoby súčinnosť v rozsahu oprávnení podľa zákona o finančnej 
kontrole; 

• osoby poverené na výkon kontroly sú oprávnené v nevyhnutnom rozsahu 
za podmienok ustanovených v osobitných predpisoch okrem oprávnení uvedených 
v predchádzajúcich písmenách vstupovať do objektu, zariadenia, prevádzky, 
dopravného prostriedku, na pozemok tretej osoby, alebo vstupovať do obydlia, ak sa 
používa aj na podnikanie alebo na vykonávanie inej hospodárskej činnosti; 
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• oboznámiť sa pri začatí finančnej kontroly na mieste s bezpečnostnými predpismi, 
ktoré sa vzťahujú na priestory, v ktorých sa vykonáva finančná kontrola na mieste. 

14.13 Sprostredkovateľský orgán je pri vykonávaní administratívnej finančnej kontroly podľa zákona 
o finančnej kontrole povinný potvrdiť tretej osobe odobratie poskytnutých originálov alebo 
úradne osvedčených kópií dokladov, písomností, záznamov dát na pamäťových médiách 
prostriedkov výpočtovej techniky, ich výpisov, výstupov, vyjadrení, informácií, dokumentov 
a iných podkladov súvisiacich s administratívnou finančnou kontrolou alebo finančnou 
kontrolou na mieste a zabezpečiť ich riadnu ochranu pred stratou, zničením, poškodením 
a zneužitím (uvedené potvrdenie sa vydáva, ak sprostredkovateľský orgán žiada o 
poskytnutie podkladov nad rámec definovaný Zmluvou o poskytnutí NFP); tieto veci 
sprostredkovateľský orgán vráti bezodkladne tomu, od koho sa vyžiadali, ak nie sú potrebné 
na konanie podľa zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, 
alebo na iné konanie podľa osobitných predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť 
prítomnosť oprávnených osôb zo strany Zhotoviteľa počas vykonávania kontroly u 
Zhotoviteľa. 

14.14 Vykonaním kontroly oprávnenej osoby podľa príslušných ustanovení Zmluvy o poskytnutí 
NFP nie je dotknuté právo riadiaceho orgánu alebo iného oprávneného orgánu na vykonanie 
novej kontroly/vládneho auditu, a to počas celej doby účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP.  

 

XV. ČLÁNOK 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
15.1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami. 
15.2. Zmluva nadobúda účinnosť 

a) dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
v znení neskorších predpisov, alebo 

b) dňom nasledujúcim po ukončení finančnej kontroly (štandardná ex-post kontrola 
verejného obstarávania) vykonanej poskytovateľom finančných prostriedkov, v rámci 
ktorej poskytovateľ neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 
na výsledok verejného obstarávania zákazky (po doručení správy z kontroly 
Objednávateľovi), alebo v rámci ktorej Objednávateľ súhlasil s výškou ex ante 
finančnej opravy uvedenej v návrhu správy/správe z kontroly a splnil podmienky 
na uplatnenie ex ante finančnej opravy, 

podľa toho, ktorá z uvedených skutočností nastane neskôr. O nadobudnutí účinnosti Zmluvy 
je Objednávateľ povinný informovať Zhotoviteľa najneskôr v deň nadobudnutia účinnosti 
Zmluvy e-mailom na Zhotoviteľom určenú e-mailovú adresu. 

15.3. Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy prehlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy nie je voči nemu 
začaté konkurzné konanie, ani konanie o povolenie reštrukturalizácie, nie je v konkurze, ani 
v likvidácii, nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku, ani nie 
je v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v SR. 

15.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade, ak sa podstatne zmenia podmienky, ktorých 
splnenie považujú za podstatné, zosúladia Zmluvu s aktuálnym stavom, vo forme jej 
písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované; ustanovenie bodu 15.1 tohto 
článku platí primerane. 

15.5. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť podľa ustanovenia § 18 ods. 1 
písm. a) zákona o verejnom obstarávaní formou písomného dodatku aj v prípade 
preukázaného zvýšenia cien stavebných materiálov na svetových trhoch, najviac však 
o hodnotu podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona o verejnom obstarávaní. 

15.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek postupov, ktoré by znemožnili, 
sťažili alebo spochybnili práva, povinnosti alebo záväzky, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy. 

15.7. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté na základe tejto Zmluvy sa riadia právnym 
poriadkom platným v Slovenskej republike, a to najmä, nie však výlučne Obchodným 
zákonníkom, zákonom č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach v znení neskorších predpisov 
a Občianskym zákonníkom. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je v rozpore 
s právnymi predpismi aplikovateľnými na zmluvný vzťah založený touto Zmluvou, v dôsledku 
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čoho by mohlo byť takéto ustanovenie považované za neplatné, nie je tým dotknutá platnosť 
celej Zmluvy, ani ostatných, neplatnosťou nedotknutých ustanovení Zmluvy (oddeliteľnosť 
zmluvných dojednaní). Takéto možnou neplatnosťou dotknuté ustanovenia sa zosúladia 
s príslušným ustanovením právneho predpisu vo forme písomných dodatkov, ktoré budú 
chronologicky číslované. Pre vylúčenie pochybností sa dojednáva, že vyššie uvedený postup 
sa nepoužije pri takých ustanoveniach právnych predpisov, ktoré umožňujú sa odchýliť od ich 
právnej úpravy za predpokladu, že takéto osobitné dojednanie neodporuje dispozitívnosti 
právnej normy. 

15.8. Riešenie prípadných vzájomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. 
Prípadné spory týkajúce sa záväzkov a povinností vplývajúcich z tejto Zmluvy sa Zmluvné 
strany zaväzujú prednostne riešiť osobným rokovaním. 

15.9. Zmluvné strany, zhodne každá, vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená na tento právny 
úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujú ich slobodnú, 
vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne nevýhodných 
podmienok. 

15.10. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli 
a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú. 

15.11. Táto Zmluva je vyhotovená v 10 rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po 5 
vyhotovení. 

15.12. Neoddeliteľnými prílohami tejto Zmluvy o Dielo sú: 

15.12.1 Príloha č.1 Ocenený výkaz výmer (rozpočet stavby), 

15.12.2 Príloha č.2 Ponuka Zhotoviteľa 

15.12.3 Príloha č.3 Projektová dokumentácia v elektronickej forme  

15.12.4 Príloha č.4 Súťažné podklady k verejnému obstarávaniu a vysvetlenie 
k súťažným podkladom 

(ďalej len „Prílohy“) 

15.13. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy dostalo do vzájomného rozporu 
s niektorými z jej príloh, platí nasledovné poradie ich dôležitosti: 

a. Zmluva 

b. Prílohy 
 



 
 

 

21 
 

V Bratislave dňa: ............................................... 

Objednávateľ: 
 
 
 
 
 
 
........................................................................... 

Dr.h.c., prof.h.c., prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík rektor  

 

 

 

 

 

V Bratislave dňa: ............................................... 

Zhotoviteľ: 

 

 
 

 


	Výzva

