
Zmluva o dielo  

Článok I. Zmluvné strany 

1.1  Objednávateľ 
 Obchodné meno: Obec Drienica 
 Sídlo: Drienica 168, 083 01 Sabinov 
 Štatutárny zástupca: Ing. Igor Birčák – starosta obce 
 Bankové spojenie VÚB a.s. 
 Číslo účtu(IBAN): SK61 0200 0000 0000 2212 0572 
 IČO: 00326968 
 DIČ: 2020543085 
 Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Igor Birčák 

(ďalej len "objednávateľ") 

1.2  Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:    UNISTAV, s.r.o., Prešov 
Sídlo:     Ku Surdoku 25, 080 01 Prešov  
Štatutárny zástupca:   Ing. František Kočiško, konateľ 
Bankové spojenie    VÚB, a.s. 
IBAN:     SK97 0200 0000 0000 3080 9572 
IČO :     17147387 
DIČ     2020518071 
IČ DPH     SK2020518071 
Reg. č. z Obchodného registra  OS Prešov, odd. sro, č.vl. 279/P 
Osoba oprávnená konať vo veciach technických: Ing. Jaroslav Mikula, ved. TÚ 
Tel.:     051/7710617 
(ďalej len "zhotoviteľ") 

uzatvárajú podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka na základe výsledkov verejného obstarávania vyhláseného 
objednávateľom podľa zákona 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom 
znení túto Zmluvu o dielo ( ďalej len „Zmluva" ) za nasledovných podmienok. 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo „Drienica – zberný dvor" (ďalej len 
„dielo") v rozsahu a spôsobom dohodnutom v tejto Zmluve. 

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa položkovitého rozpočtu predloženého zhotoviteľom v procese verejného 
obstarávania za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, a zhotovené dielo riadne a včas odovzdať objednávateľovi v 
zodpovedajúcej kvalite a v ponúknutej cene. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

 

 
Článok III. 

Miesto plnenia 

 
3.1  Miestom plnenia je: Obec Drienica: Parcely registra C: 1665/3, 1665/4, 1675/4, 1675/2 a 1097, 91/1. 

 
Článok IV. 
Cena diela 

4.1  Cena diela v celom rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 
NR SR č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších predpisov. Dohodnutá cena diela je konečná a je možné ju meniť 
len v prípade závažných nepredvídateľných okolností v súlade s príslušnými právnymi predpismi formou písomného 
dodatku k tejto Zmluve. 



 

4.2  Cena diela je stanovená na základe projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Projekt obsahuje okrem 
výkresovej a textovej časti i výkaz výmer na ocenenie stavby. Ponukový rozpočet, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy 
predložil zhotoviteľ na základe podrobného oboznámenia sa s projektom.  

Článok V. 

Čas plnenia 
5.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo podľa čl. II. tejto Zmluvy zhotoviť a odovzdať objednávateľovi v lehote zhotovenia  do 3 

mesiacov od odovzdania staveniska. 
5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní po dobu, po ktorú nemohol plniť svoju povinnosť, súvisiacu 

s realizáciou predmetu plnenia tejto zmluvy, následkom okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V takomto 
prípade sa lehota predlžuje len o dobu, počas ktorej budú práce zo strany objednávateľa prerušené, čím nie je dotknutá 
lehota zhotovenia podľa ods. 5.1. Takéto skutočnosti musia byť zapísané v stavebnom denníku a potvrdené zástupcami 
oboch zmluvných strán najneskôr v deň, kedy predmetná okolnosť nastala. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný do 3 dní písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá má vplyv na 
realizáciu diela. O tejto skutočnosti musí byť uvedený záznam v stavebnom denníku. 

Článok VI.  

Zoznam zodpovedných osôb 

6.1  Zoznam osôb zodpovedných za riadenie stavebných prác pri realizácii predmetu tejto Zmluvy o dielo: 

Za objednávateľa: stavebný dozor Bc. Jozef Koscelník 

Za zhotoviteľa: stavbyvedúci Peter Vidašič 
 
 

Článok VII. 
Podmienky uskutočnenia prác 

 
7.1 Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na výber zhotoviteľa 
 diela, ponuky zhotoviteľa, podľa vypracovanej projektovej dokumentácie, podmienok tejto zmluvy, v súlade s 
 požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými právnymi  všeobecno-
záväznými predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami  platiacimi 
pre danú lokalitu. 

7.2 Zhotoviteľ ku dňu odovzdania staveniska preukáže objednávateľovi, že má uzatvorené zmluvy o poistení 
 zodpovednosti za škodu vzniknutú pri realizácii predmetu zmluvy po celú dobu jej účinnosti. Požadované zmluvné 
 poistné krytie musí byť minimálne vo výške cenového návrhu zhotoviteľa, ktorý ponúkol v procese verejného 
 obstarávania, na jednu poistnú udalosť. Poistenie musí byť platné počas celej doby realizácie diela. 
 
7.3 O odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia zmluvných 
 strán. 

 
7.4 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi súčasne so staveniskom: 

a) kópiu stavebného povolenia, 
 
 Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby, 
 zabezpečí príjazd a výjazd na stavenisko podľa platných nariadení v danej lokalite. 
 

P.č stavba Cena v EUR bez DPH DPH Cena v EUR s DPH 

 
 

Drienica – zberný dvor          
      
           301 892,81 € 

  
    60 378,56 € 

 
             362 271,37 € 

Spolu 301 892,81 € 
    60 378,56 € 
 

    
             362 271,37 € 



7.5 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, 
 prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou ceny predmetu zmluvy. 

 
7.6 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo staveniska 
 zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ 
 objednávateľovi a uspokojí nároky tretích osôb. 

7.7   Zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane zabezpečenia ich dočasných prípojov a 
  meračov, vrátane telefónu. 
 
7.8  Zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní diela zabezpečí zo staveniska odpratanie techniky, zariadenia staveniska a  
  prípadného nepotrebného materiálu. 
 
7.9  Umiestnenie a udržiavanie dopravných značiek v súvislosti s priebehom prác v súlade s predpismi o pozemných  
  komunikáciách zabezpečí a uhradí zhotoviteľ. 
 
7.10  Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 147/2013 Z. z., ktorou sa 
  ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich 
  a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. 
z.   o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je predmetom zmluvy a tiež 
  zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku v 
  súlade s týmto nariadením. 
 
7.11 Zhotoviteľ môže odovzdať dielo ešte pred dojednaným časom. 

7.12  Zodpovednosť za škody na predmete zmluvy špecifikovaným v čl. 2 ods. 2.1 prechádza na objednávateľa dňom  
  podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy oboma zmluvnými stranami. 

 
Článok VIII. 
Subdodávatelia 

8.1 Každý subdodávateľ, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora, je povinný byť rovnako 
ako Zhotoviteľ zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o každom subdodávateľovi počas plnenia 
diela a to bezodkladne, najneskôr v deň nasledujúcom po dni, kedy k zmene došlo. 

8.3 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, pričom zmenou sa rozumie výmena pôvodne navrhnutého 
subdodávateľa alebo vstup ďalšieho nového subdodávateľa, je povinný Zhotoviteľ najneskôr v deň, ktorý predchádza 
dňu, v ktorom má zmena subdodávateľa nastať, oznámiť Objednávateľovi zmenu subdodávateľa a v tomto oznámení 
uviesť min. nasledovné: %-ny podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám, navrhovaných nových 
subdodávateľov, predmety plnenia. Každý subdodávateľ, ktorého sa zmena týka musí spĺňa podmienky osobného 
postavenia podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní, pričom oprávnenie zhotovovať 
práce má subdodávateľ k tej časti predmetu zákazky ktorú má plniť a zároveň subdodávateľ musí spĺňať aj podmienku 
podľa bodu 8.1 tejto zmluvy. 

8.4 V prípade akýchkoľvek pochybností zo strany Objednávateľa vzťahujúcich sa ku ktorémukoľvek subdodávateľovi, si 
Objednávateľ môže overiť sám vyžiadaním si od Zhotoviteľa potrebných dokladov týkajúcich sa preukázania splnenia 
podmienok podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní u všetkých subdodávateľov. 

8.5 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny podľa tohto článku, má 
Objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy. 

8.6  Objednávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť subdodávateľa, ktorý je s ním v obchodnom, súdnom alebo inom spore. 

 
Článok IX. 

Platobné podmienky 

9.1 Cena podľa čl. IV bude fakturovaná v závislosti od vykonaného objemu prác, minimálne však v objeme 15 % celkového 
objemu, pričom faktúra bude vystavená na základe Súpisu vykonaných prác odsúhlaseného objednávateľom a 
stavebným dozorom. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do troch dní od odsúhlasenia Súpisu vykonaných prác a 
doručí ju objednávateľovi. Splatnosť vystavených faktúr je 60 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

9.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade ak stavebný dozor nezistí rozpor medzi vykonanými prácami a Súpisom 
vykonaných prác, odsúhlasí predložený Súpis vykonaných prác do piatich dní odo dňa jeho predloženia zhotoviteľom; 



spravidla tak, že Súpis vykonaných prác potvrdí stavebný dozor svojim podpisom a pečiatkou; ak objednávateľ do 
siedmich dní odo dňa predloženia Súpisu vykonaných prác neoznámi zhotoviteľovi pripomienky, má sa za to, že s 
predloženým Súpisom vykonaných prác súhlasí. Ak by objednávateľ mal k predloženému Súpisu vykonaných prác 
pripomienky, budú odstránené vzájomnou dohodou objednávateľa a zhotoviteľa. 

9.3 Faktúra vystavená zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade s platnou právnou 
úpravou SR a jej prílohu tvorí Súpis vykonaných fakturovaných prác. Faktúry musia obsahovať presný názov 
investičnej akcie vrátane ITMS kódu projektu a čísla zmluvy o dielo. Faktúry vrátane potvrdeného súpisu vykonaných 
prác budú doručené objednávateľovi v 4 (štyroch) originálnych vyhotoveniach. Za potvrdený súpis stavebných prác sa 
považuje taký súpis, ktorého každá strana je potvrdená pečiatkou a podpisom každej zúčastnenej strany. V prípade, že 
daňový doklad nebude obsahovať tieto náležitosti, objednávateľ má právo vrátiť ho na doplnenie a prepracovanie. V 
takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť doručením dokladu 
objednávateľovi. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi Zábezpeku na vykonanie prác a na splnenie zmluvných záväzkov 
(ďalej len „zábezpeka"). Zábezpeku je zhotoviteľ povinný doručiť objednávateľovi najneskôr ku dňu odovzdania 
staveniska. Objednávateľ je oprávnený uspokojiť si zo zábezpeky svoje nároky z vád diela, nároky na zaplatenie 
zmluvnej pokuty, náhradu škody, náklady vzniknuté v dôsledku odstúpenia od zmluvy a iné nároky, ktoré nebudú 
zhotoviteľom riadne a včas uspokojené. Zábezpeka bude mať formu bankovej záruky vo výške 10 % z ceny diela bez 
DPH s platnosťou počas celej doby zhotovovania diela. Banková záruka musí byť platná a vymáhateľná po celú dobu 
vykonania diela, t.j. až pokým zhotoviteľ riadne a včas nevyhotoví a neukončí a objednávateľ takto dokončené dielo 
bez vád a nedorobkov neprevezme v súlade s podmienkami tejto zmluvy. Banková záruka sa bude riadiť ustanoveniami          
§ 313 a nasl. Obchodného zákonníka, musí byť vydaná vo forme a s obsahom akceptovateľným pre objednávateľa ako 
neodvolateľná a bezpodmienečná banková záruka splatná na prvé písomné požiadanie, podľa ktorej príslušná 
renomovaná slovenská banka alebo pobočka zahraničnej banky na území Slovenskej republiky vyhlási, že uspokojí 
objednávateľa na základe písomného oznámenia objednávateľa adresovaného banke v prípade, že zhotoviteľ porušuje 
svoje záväzky vyplývajúce mu zo zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov alebo podľa ustanovení § 306 
Obchodného zákonníka bude nepochybné, že zhotoviteľ svoj záväzok nesplní, napr. pri vyhlásení konkurzu. Zhotoviteľ 
je oprávnený nahradiť bankovú záruku zložením sumy predstavujúcej 10% z celkovej ceny za dielo bez DPH na účet 
objednávateľa a to počas celej doby vykonania diela Neposkytnutie zábezpeky tak ako je uvedené v tomto bode sa 
považuje za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že 5% z ceny diela bez DPH je garančná zábezpeka. Zhotoviteľ pred odovzdaním diela 
objednávateľovi zabezpečí plnenie svojich povinností v záručnej dobe zložením zodpovedajúcej sumy do notárskej 
úschovy alebo na účet objednávateľa, či iným spôsobom písomne akceptovateľným pre objednávateľa, napr. bankovou 
zárukou vo výške 5% z ceny diela bez DPH, pričom banková záruka musí byť platná počas celej doby záručnej lehoty. 

 
Článok X. 

Zodpovednosť za vady a záruky 
 

10.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým 
normám a predpisom SR, a že nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k 
zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili 
po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

10.3 Záručná doba na stavebné práce je 5 rokov odo dňa prevzatia diela objednávateľom, na stroje a zariadenia platí záruka 
daná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Presný termín ukončenia 
záručnej doby zmluvné strany zapíšu do protokolu z odovzdania a prevzatia diela. 

10.4 Záruka sa vzťahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela objednávateľom. Záruka sa nevzťahuje 
na prípady násilného poškodenia diela, resp. poškodenia živelnou pohromou, okrem prípadov ak bude preukázané že k 
poškodeniu došlo, alebo k nemu došlo vo väčšom rozsahu, v dôsledku nekvalitne vykonaného diela.. 

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela reklamovaných objednávateľom do 5 dní odo dňa 
obdržania reklamácie, ak nedôjde k obojstranne podpísanej dohode o inom termíne. 

10.6 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú záručné vady odstraňovať. 
10.7 V prípade, že zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady riadne a včas, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť 

odstránenie vady treťou osobou na náklady zhotoviteľa. 

Článok XI.  
Zmluvné pokuty a sankcie 

 
11.1 V prípade, že zhotoviteľ neodovzdá dielo v termíne dohodnutom v tejto Zmluve, objednávateľ má právo na zmluvnú 

pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania. 



11.2 V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, zhotoviteľ má právo na úroky z omeškania v zmysle § 369 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov vo výške 0,05% za každý deň omeškania. 

11.3 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny 
subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 ZVO), má objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 5000 € bez DPH za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie uvedených povinností a to aj 
opakovane. 

11.4 Právo na náhradu škody nie je vznikom alebo uplatnením nároku na zmluvnú pokuty podľa tohto článku dotknuté. 
11. 5  Zhotoviteľ akceptuje spôsob financovania diela prostredníctvom európskych štrukturálnych a investičných fondov . 

Omeškanie úhrady faktúr spôsobené výkonom kontroly nároku na platby zo strany poskytovateľa financovania nie je 
nedodržaním dátumu splatnosti faktúry a Zhotoviteľ neuplatní sankcie voči objednávateľovi. 

Článok XII.  
Odstúpenie od zmluvy 

12.1 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch, ktoré stanovuje Zmluva a § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. 

12.2 Odstúpenie od zmluvy môže byť obmedzené na určitú časť zmluvných prác a dodávok. 
12.3 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy úplne alebo čiastočne ak napriek prepracovaniu alebo nápravným 

opatreniam zhotoviteľa sú práce alebo ich časti vadné v takom rozsahu, že ďalšie plnenie Zmluvy nie je pre 
objednávateľa prijateľné. 

12.4 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny, opatrení bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
požiarnej ochrany svojich zamestnancov a zamestnancov svojich subdodávateľov (osobitne zákazu požívania alkoholu 
a omamných látok) a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zamestnanci 
zhotoviteľa, resp. jeho subdodávatelia závažne porušujú pracovnú disciplínu, zásady bezpečnosti práce a ochrany 
zdravia a požiarnej ochrany, podmienky nakladania s odpadmi, respektíve iné písomne dohodnuté podmienky, môže 
objednávateľ odstúpiť od zmluvy, avšak len po predchádzajúcom písomnom upozornení. 

12.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane doručené písomne. 
12.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy zo strany zhotoviteľa, za čo 

sa považujú najmä tieto skutočnosti: 

- ak zhotoviteľ pred nástupom na vykonanie diela nepreukáže objednávateľovi, že má uzatvorené poistné 
zmluvy podľa bodu 7.2 tejto Zmluvy, 

- ak zhotoviteľ v rozpore s ustanoveniami Zmluvy zastavil realizáciu diela alebo inak prejavil svoj úmysel 
nepokračovať v plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy, 

  - ak zhotoviteľ neposkytne zábezpeku podľa bodu 9.4 tejto Zmluvy, 
- ak zhotoviteľ bude preukázateľne realizovať dielo v rozpore s dohodnutými podmienkami v tejto Zmluve, ak 

sa vyskytnú vady v plnení, na ktoré bol zhotoviteľ písomne upozornený a ktoré napriek tomu neodstránil v 
primeranej lehote poskytnutej objednávateľom. 

- porušenie ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich zmeny (napr. neoznámenie zmeny 
subdodávateľa alebo využitie subdodávateľa, ktorý nespĺňa podmienky podľa § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015 
ZVO) 

 
 
Článok XIII. 

Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc 
 

13.1 V prípade, že jedna zo zmluvných strán neoprávnene preruší alebo zastaví práce, prípadne príde k prerušeniu alebo 
zastaveniu prác z jej viny, zaväzuje sa druhej strane zaplatiť všetky preukázané náklady, ktoré jej v súvislosti s 
prerušením alebo zastavením vznikli. Vecný rozsah rozpracovanosti nákladov ako aj finančné ohodnotenie bude 
odsúhlasené komisionálne štatutárnymi zástupcami oboch zmluvných strán. O tejto skutočnosti musí byť uvedený 
záznam v stavebnom denníku. 

13.2       Každá zo zmluvných strán má nárok na náhradu škody, vzniknutej v dôsledku porušenia záväzku druhou zmluvnou 
stranou, a to v zmysle § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Jej výška bude vzájomne prerokovaná. 

13.3        V prípade výskytu vyššej moci (živelné pohromy, zemetrasenie, vojna) nie je neplnenie predmetu zmluvy 
sankcionované a po dobu trvania vyššej moci neplynie doba výstavby. 

Článok XIV. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 
 

14.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z 
tejto zmluvy sa riadia ustanoveniami tejto Zmluvy. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa 



riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonníka v znení ich zmien a 
doplnkov. 

14.2 Všetky spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť predovšetkým dohodou a vzájomným 
rokovaním . V prípade, ak k dohode nedôjde, bude spor predložený k rozhodnutiu slovenského súdu v zmysle 
príslušných ustanovení Civilného sporového poriadku. 

14.3 Táto zmluva sa vyhotovuje v piatich rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží tri vyhotovenia a zhotoviteľ dve 
vyhotovenia. 

14.4 Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v platnom znení. 

14.5 Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami po splnení odkladacej podmienky, 
ktorá spočíva v tom, že dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania na daný predmet zákazky a po uzatvorení 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku príslušným poskytovateľom NFP. 

14.6 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné robiť výhradne len formou písomného a očíslovaného dodatku podpísaného 
oboma zmluvnými stranami. Objednávateľ si vyhradzuje právo dodatky k tejto zmluve viažuce sa na cenu diela podľa 
tejto zmluvy neakceptovať. 

14.7 V prípade ak nastane situácia, ktorá bude potvrdzovať rozpor medzi výkazom výmer a PD, alebo rozpor medzi 
Výkazom výmer a technickými správami, alebo rozpor medzi PD a technickými správami, alebo rozpor medzi výkazom 
výmer, alebo PD a technickými správami a skutočnosťou, ktorých súlad potvrdil objednávateľ v čase prípravy ponúk, 
ktoré ani projektant, ani objednávateľ, ani uchádzači pri vynaložení odbornej starostlivosti nepredpokladali, uzatvoria 
zmluvné strany dodatok k zmluve na takto vzniknuté rozpory. Dodatok bude uzatvorený až po odsúhlasení jednotlivých 
položiek projektantom diela, stavebným dozorom, objednávateľom a zhotoviteľom diela. 

14.8       Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu prečítali, Zmluvu uzavreli slobodne, vážne určito a zrozumiteľne. 
14.9 Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania na mieste súvisiaceho s 

dodávaným tovarom, prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP č.: IROP-
Z-302021W826-211-27, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú 
súčinnosť. Oprávnenými osobami v tomto prípade sú: 
a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku, 

b) Sekcia auditu a kontroly MF SR, 

c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Úrad vládneho auditu, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, 

d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a ním poverené osoby, 

e) Splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, 

f)  Osoby prizvané a poverené orgánmi uvedenými vyššie v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ. 

14.11 Súčasťou tejto Zmluvy  je 

- príloha č. 1 Harmonogram prác 

- príloha č.2 Ponukový rozpočet - ocenený výkaz výmer 

- príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

 

 

 
V Drienici    dňa    14.02.2022 ................   Prešove , dňa 10.02.2022 

Za objednávateľa Za zhotoviteľa 
 
 
Ing. Igor Birčák  Ing. František Kočiško, konateľ 


	Zmluva o dielo
	Článok I. Zmluvné strany
	Obchodné meno:    UNISTAV, s.r.o., Prešov
	Článok II.
	Predmet zmluvy
	Článok III.
	Miesto plnenia
	Článok IV.
	Cena diela
	Článok V.
	Čas plnenia
	Článok VI.
	Zoznam zodpovedných osôb
	Článok VII.
	Podmienky uskutočnenia prác
	Článok VIII.
	Subdodávatelia
	Článok IX.
	Platobné podmienky
	Článok X.
	Zodpovednosť za vady a záruky
	Článok XI.
	Zmluvné pokuty a sankcie
	Článok XII.
	Odstúpenie od zmluvy
	Článok XIII.
	Náhrada škody, právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy, vyššia moc
	Článok XIV.
	Spoločné a záverečné ustanovenia

