Zmluva o dielo
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č.
185/2015 Z. z. Autorský zákon
medzi zmluvnými stranami :
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
PSČ :
Mesto/obec:
Štát:
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC swift kód:
Zastúpený:
vo veciach zmluvných:

ZŠ Borodáčova
Borodáčova 2
821 03 Bratislava
Bratislava
Slovenská republika
31780784

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
tel..
e-mail: riaditel@borodacova.sk

(ďalej len „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
Názov:
MSPK s.r.o.
Sídlo:
Poľná 340
PSČ:
95175
Mesto/obec.
Beladice
IČO:
50338412
DIČ:
2120283242
Bankové spojenie:
IBAN:
BIC swift kód:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, v odd. Sro, vl. č: 40901/N
Zastúpený:
Ing. Miroslav Schroner
Tel.:
e-mail.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)
Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Táto zmluva o dielo ( ďalej aj ako „zmluva“ alebo „zmluva o dielo“)) sa uzatvára ako
výsledok verejného obstarávania podľa 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“), na predmet zákazky „Projektová dokumentácia a inžinierska
činnosť na stavebné úpravy v pavilóne B ZŠ Borodáčova“
2. Víťazná cenová ponuka zhotoviteľa na predmet zákazky je uvedená v prílohe č. 1 a tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo.
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Článok II.
Predmet zmluvy
2.1 Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná dielo – „Projektová
dokumentácia a inžinierska činnosť na stavebné úpravy v pavilóne B
ZŠ Borodáčova“
Projektová činnosť:
a) vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v stupni realizačný
projekt s autorským dohľadom a zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov do
projektovej dokumentácie,
b) vypracovanie projektovej dokumentácie skutočnej realizácie stavby
Inžinierska činnosť:
a) kompletná inžinierska činnosť pre vydanie stavebného povolenia
b) kompletná inžinierska činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia
2.2 Zhotoviteľ navrhne riešenie v súlade s vykonávacím predpisom č. 453/2000 Z. z., ktorým
sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 zb. o územnom plánovaní
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len
„stavebný zákon“) v spojitosti s Článkom III. bod 3.3 tejto zmluvy o dielo.
2.3 Riešenie: V existujúcich priestoroch – triedach na II.NP, dispozične umiestniť dve triedy
materskej školy so zázemím – herne, spálne, šatne, hygienické zázemie pre deti,
hygienické a prevádzkové zázemie pre učiteľky, miestnosť pre upratovačku, miestnosť
práčovne a sušiarne, miestnosť na uloženie čistej bielizne, kancelária. Umiestnenie tried
materskej školy navrhnúť v priestoroch existujúcich tried na II.NP. Dispozičné riešenie
odsúhlasiť do 10 dní od podpisu zmluvy o dielo s objednávateľom.
Zámer je zrealizovať také stavebné úpravy priestorov, ktoré by v budúcnosti (pri zmene
dopytu počtu miest v materských školách a počtu miest v základných školách) mohli byť
využité na triedy prvých ročníkov základnej školy alebo školských klubov.
Zhotoviteľ si zabezpečí domeranie objektu, zistenie polohy nosných a nenosných
konštrukcií a vypracuje statický posudok a prípadný návrh statických opatrení.
Na poschodí nie sú žiadne sociálne zariadenia a preto zhotoviteľ zistí polohy zvislých
rozvodov inžinierskych sietí, ako aj funkčnosť existujúcich inštalácií a rozvodov vody
a kanalizácie, možnosti napojenia, a funkčnosti kúrenia a elektroinštalácií.
Zhotoviteľ vypracuje projekt revitalizácie detského ihriska ako súčasť prevádzky dvoch
tried MŠ a návrh úpravy átria s hracími prvkami.
Článok III.
Miesto, čas a spôsob plnenia
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo identifikované v článku II. objednávateľovi na
základe Protokolu o odovzdaní a prebratí diela.
Projektová činnosť:
a) Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie v rozsahu
realizačného projektu je 8 týždňov od podpisu Zmluvy.
b) Lehota na vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného realizovania stavby je 10 dní od
prebratia zhotovených stavebných úprav v jestvujúcich priestoroch na II.NP v pavilóne B
objednávateľom.
Inžinierska činnosť
a) Lehota na vybavenie stavebného povolenia s vyjadreniami od dotknutých orgánov je do 60 dní
od prebratia projektovej dokumentácie objednávateľom.
b) Lehota na vybavenie kolaudačného rozhodnutia je do 60 dní po skončení stavebných prác - po
zrealizovaní stavebných úprav podľa PD.
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v zmysle zadania, ktoré je uvedené v odseku 2.2.
a 2.3. článku II. tejto zmluvy.
3.3 Projektovú dokumentáciu – realizačný projekt sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť v rozsahu
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§ 9 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z.,
ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, pričom zapracuje
stanoviská dotknutých orgánov do projektovej dokumentácie.
Projektová dokumentácia bude vyhotovená v 6 vyhotoveniach v tlačenej forme, vrátane
rozpočtov, výkazu – výmer a 1 krát kompletnú dokumentáciu na CD nosiči vo formáte
pdf, dwg a výkaz výmer v xls.
Obsah projektovej dokumentácie:
- súhrnná , sprievodná a technická správa
- celková situácia stavby
- protipožiarne zabezpečenie stavby
- stavebná časť
- statika a konštrukčná časť
- elektroinštalácia
- zdravotechnika
- ústredné vykurovanie, vzduchotechnika
- projekt organizácie výstavby
- rozpočet jednotlivých položiek
- výkaz výmer
Riešenie ihriska:
- kompletná projektová dokumentácia revitalizácie ihriska s vizualizáciou a popisom
hracích prvkov vrátane dopadových plôch.
Pre výkon inžinierskej činnosti pre vydanie stavebného povolenia a vydanie
kolaudačného rozhodnutia poskytne zhotoviteľ komplexné služby v rozsahu platnej
legislatívy, vrátane zapracovaní stanovísk dotknutých orgánov do projektovej
dokumentácie
3.4 Zodpovednou, poverenou osobou objednávateľa je Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD.
3.5 Zodpovednou, poverenou osobou zhotoviteľa je Ing. Miroslav Schroner - projektový
manager.
Článok IV.
Cena a platobné podmienky
4.1 Cena za dielo špecifikované v článkoch II. a III. tejto zmluvy je stanovená na základe
dohody zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a podľa cenovej ponuky
zhotoviteľa zo dňa 14.11.2016. Zhotoviteľ nie je platca DPH.
Cena za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v stupni
realizačný
projekt, zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov do projektovej
dokumentácie:
Cena:
6800,00 €
Faktúru za vypracovanie projektovej dokumentácie na stavebné povolenie v stupni
realizačný
projekt, zapracovanie stanovísk dotknutých orgánov do projektovej
dokumentácie vystaví zhotoviteľ po prebratí projektovej dokumentácie objednávateľom.
Projektová dokumentácia bude prebratá na základe Protokolu o odovzdaní a prebratí
diela po vydaní stavebného povolenia s kladným alebo záporným stanoviskom.
Cena za autorský dohľad a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného
realizovania stavby:
Cena:
300,00 €
Faktúru za autorský dohľad a vypracovanie projektovej dokumentácie skutočného
realizovania stavby
vystaví zhotoviteľ
po kolaudačnom rozhodnutí. Projektová
dokumentácia bude prebratá na základe Protokolu o odovzdaní a prebratí diela
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Cena za kompletnú inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia po vydaní
stavebného povolenia s kladným alebo záporným stanoviskom:
Cena:
600,00 €
Faktúru za kompletnú inžiniersku činnosť pre vydanie stavebného povolenia vystaví
zhotoviteľ po vydaní stavebného povolenia s kladným alebo s konečným záporným
stanoviskom.
Cena za kompletnú inžiniersku činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia:
Cena:
200,00 €
Faktúru za kompletnú inžiniersku činnosť pre vydanie kolaudačného rozhodnutia vystaví
zhotoviteľ po vydaní kolaudačného rozhodnutia.
Celková cena za vypracovanie projektovej dokumentácie s autorským dohľadom
a inžinierska činnosť:
Cena :
7 900,00 €
Zhotoviteľ nie je platca DPH
4.2 V cene stanovenej podľa ods. 4.1. tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky náklady
spojené s realizáciou predmetu zmluvy o dielo. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej
doručenia objednávateľovi, za podmienky, že faktúra má všetky náležitosti účtovného
dokladu podľa osobitných predpisov. V prípade ak nebude faktúra obsahovať všetky
náležitosti v zmysle tejto Zmluvy alebo ich bude uvádzať chybne, alebo bude fakturované
dodanie iného alebo vadného diela alebo v inom - nedodanom množstve, alebo bude rozpor
medzi dojednanou a fakturovanou cenou, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru
zhotoviteľovi na prepracovanie. Spolu s vrátením faktúry objednávateľ oznámi zhotoviteľovi
aj dôvod jej vrátenia. Dňom úhrady faktúry sa rozumie deň odpísania ceny diela z účtu
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
4.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že za dielo riadne vykonané a odovzdané podľa podmienok
stanovených touto zmluvou a súvisiacimi právnymi predpismi, zaplatí cenu stanovenú v bode
4.1 tohto článku zmluvy.
4.4 Celková cena predmetu diela je cenou konečnou a pevnou, platnou do prevzatia riadne
ukončeného diela objednávateľom. K zmene Celkovej ceny môže dôjsť len v prípade
zákonných zmien v oblastí daní, hlavne DPH; toto ustanovenie sa vťahuje aj na čiastkové
ceny za čiastkové plnenia diela.
4.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nežiada preddavok na predmet plnenia tejto zmluvy.
4.6 Dielo sa považuje za prevzaté podpísaním Protokolu o prevzatí a odovzdaní diela
obidvoma zmluvnými stranami.
Článok V.
Zodpovednosť za vady diela, záručná doba
5.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s povahou diela, ktoré má
vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné
k vykonaniu diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú
k zhotoveniu projektových dokumentácií nevyhnutné.
5.2 Objednávateľ má právo prezrieť dodané časti diela v lehote 30 pracovných dní od
odovzdania zhotoviteľom a pokiaľ ide o vady zjavné, reklamovať ich u zhotoviteľa bez
zbytočného odkladu po ich zistení.
5.3 Objednávateľ uplatní reklamáciu písomnou formou aj s popisom a prejavmi vady. Za
písomne podanú reklamáciu sa považuje aj reklamácia podaná elektronicky (emailom)
a zároveň listovou zásielkou.
5.4 Dielo má vady, ak jeho vykonanie nezodpovedá výsledku určenému v tejto zmluve alebo
nie je spracovaná v súlade s požiadavkami vyplývajúcimi z tejto zmluvy ako aj zápisov
a ďalších dohôd alebo dodatkov k tejto zmluve.
5.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol
zistiť ich nevhodnosť, neúplnosť, neaktuálnosť, prípadne na tieto skutočnosti písomne
upozornil objednávateľa, avšak ten na ich použití písomne trval.
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5.6 Objednávateľ má právo požadovať a zhotoviteľ má povinnosť bezplatne odstrániť vadu
diela uplatnenú v zmysle tejto dohody a príslušných právnych predpisov. Zhotoviteľ sa
zaväzuje odstrániť tieto vady v termíne dohodnutom s objednávateľom, najneskôr do 14
dní od doručenia písomného uplatnenia reklamácie. V prípade nedodržania termínu
odstránenia vady je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
500,- EUR (slovom päťsto Eur). Zmluvná pokuta je splatná do 14 dní po tom, čo bude
písomná výzva objednávateľa o uplatnení tejto zmluvnej pokuty doručená zhotoviteľovi.
Článok VI.
Sankcie
6.1 Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry
vystavenej v súlade s touto zmluvou, fakturovať objednávateľovi úrok z omeškania vo
výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
6.2 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela, má objednávateľ voči
zhotoviteľovi právo uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny, za každý aj začatý
deň omeškania. O takto vyčíslenú zmluvnú pokutu bude znížená cena diela, ak
objednávateľ nestanoví iný spôsob úhrady zmluvnej pokuty. Zhotoviteľ berie na
vedomie, že zaplatenie zmluvnej pokuty ho nezbavuje zodpovednosti za škodu
spôsobenú porušením zmluvnej alebo zákonnej povinnosti a nemá akýkoľvek vplyv na
jej výšku.
6.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané zmluvnými stranami v tejto
zmluve sa stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za následok
vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane.
6.4 Zaplatenie zmluvných pokút dojednaných v tejto Zmluve nezbavuje zhotoviteľa
povinnosti splniť svoje záväzky zabezpečené zmluvnou pokutou.
Článok VII.
Ostatné dojednania
7.1 Objednávateľ má v priebehu celého procesu spracovávania diela právo na výkon
kontroly prostredníctvom splnomocneného zástupcu z hľadiska stavu rozpracovanosti,
úplnosti a kvality spracovávaného diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa
vypracovať v projektovej dokumentácii dispozičné riešenie pre umiestnenie dvoch tried
materskej školy na II. NP pavilónu B. Toto riešenie objednávateľ odsúhlasí alebo
neodsúhlasí do 10 dní od podpisu tejto zmluvy o dielo
7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo alebo jeho časť tak, aby bol od momentu ich
vytvorenia výlučným nositeľom všetkých majetkových a autorských práv k dielu, ktoré sú
chránené autorským zákonom.
7.3 Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi licenciu na použitie diela (ďalej len „licencia“),
akýmkoľvek spôsobom, ktorý je známy v čase uzavretia tejto zmluvy, a to najmä, avšak
nie výlučne na:
a) spracovanie diela, adaptáciu diela alebo akúkoľvek inú úpravu diela,
b) vyhotovenie rozmnoženiny diela,
c) akékoľvek iné použitie diela, ktorého účelom je jeho použitie v konaní o vydanie
územného rozhodnutia alebo stavebného povolenia.
7.4 Licencia je objednávateľovi udelená od momentu vytvorenia diela. Licencia sa udeľuje
ako výhradná, v neobmedzenom rozsahu a na neurčitý čas. Zhotoviteľ udeľuje
objednávateľovi licenciu s ohľadom na dojednanú výšku ceny za dielo bezodplatne.
Objednávateľ je oprávnený udeliť tretej osobe súhlas na použitie diela alebo ktorejkoľvek
jeho časti v rozsahu udelenej licencie. Licencia nie je dotknutá zánikom tejto dohody.
Licenciu možno obmedziť alebo zrušiť len na základe osobitnej písomnej dohody
obidvoch zmluvných strán, pričom ju zhotoviteľ nemôže jednostranne odvolať.
7.5 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a poskytnúť objednávateľovi písomné vyhlásenia
všetkých osôb, ktoré majú osobnostné autorské práva k dielu alebo ku ktorejkoľvek jeho
časti chránenej autorským právom, že súhlasia s použitím diela podľa udelenej licencie
a že nakladanie s dielom v súlade s udelenou licenciou nepovažujú za nedovolený zásah
do práva na nedotknuteľnosť diela v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
Splnenie tejto povinnosti zhotoviteľa je podmienkou pre vznik akéhokoľvek peňažného
záväzku objednávateľa vyplývajúceho z tejto dohody.
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7.6 V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa uvedených v článku VII. ods. 7.2 alebo 7.5
tejto dohody je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu
vznikne v dôsledku toho, že by si akákoľvek tretia osoba uplatňovala autorské práva ku
ktorejkoľvek časti projektovej dokumentácie.
7.7 V prípade vážneho neplnenia zmluvných povinností zo strany zhotoviteľa, má
objednávateľ právo na odstúpenie od tejto zmluvy. Za vážne neplnenie zmluvných
povinností sa považuje najmä omeškanie s vyhotovením a odovzdaním diela podľa tejto
zmluvy v termínoch dohodnutých v tejto zmluve o viac ako 10 kalendárnych dní.
7.8 Ak vykonanie určitej činnosti vyžaduje uskutočnenie právnych úkonov v mene
objednávateľa, je objednávateľ povinný včas vystaviť zhotoviteľovi potrebné písomné
plnomocenstvo; na potrebu jeho vyhotovenia je však zhotoviteľ povinný objednávateľa
včas upozorniť.
7.9 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely
vyplývajúce z tejto zmluvy.
7.10 Dielo je vlastníctvom zhotoviteľa až do dňa zaplatenia ceny za dielo. Pokiaľ nie je
dielo vlastníctvom objednávateľa, môže byť použité na dohodnutý účel so súhlasom
zhotoviteľa.
7.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že získané podklady, údaje a výsledky neposkytne bez
súhlasu objednávateľa tretej osobe.
7.12 Osobitne je zhotoviteľ povinný dbať na ochranu osobných údajov.
7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách
a skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy
a ktorých prezradenie tretím osobám by mohlo objednávateľovi čo i len potenciálne
spôsobiť škodu alebo ohroziť jeho záujmy. Výsledky svojej činnosti zhotoviteľ nemôže za
žiadnych okolností bez vopred daného písomného súhlasu objednávateľa využívať pre
seba alebo pre tretie osoby. Tieto záväzky zhotoviteľa trvajú aj po skončení tejto zmluvy;
to neplatí ak pôjde o informácie a podklady pre orgány činné v trestnom konaní alebo iné
orgány verejnej moci, ktoré sú s takýmito informáciami oprávnené alebo povinné
nakladať z titulu svojich právomocí.
7.14 Zhotoviteľ nesmie poveriť vypracovaním diela inú právnickú alebo fyzickú osobu bez
predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. V prípade nesplnenia tejto podmienky má
objednávateľ právo odstúpiť od tejto zmluvy.
7.15 Doručovanie písomností podľa tejto zmluvy sa uskutočňuje na adresy zmluvných
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na inú, druhej zmluvnej strane písomne
oznámenú adresu. Za týmto účelom sú zmluvné strany povinné navzájom si oznamovať
akékoľvek zmeny údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za
doručenú aj dňom vrátenia nedoručenej zásielky alebo dňom odmietnutia jej prevzatia
druhou zmluvnou stranou.
7.16 Do 30 dní po ukončení tejto zmluvy akýmkoľvek spôsobom je zhotoviteľ povinný vrátiť
objednávateľovi všetky podklady a informácie, ak sú hmotne zachytené, ktoré mu boli
poskytnuté alebo ku ktorým sa sám dostal v súvislosti s plnením tejto zmluvy.
7.17 Strana, ktorá spôsobila škodu, je povinná nahradiť ju oprávnenej strane v plnej výške.
Ak nedôjde k dobrovoľnému splneniu povinnosti na náhradu škody, oprávnená zmluvná
strana ju bude vymáhať prostredníctvom žaloby na príslušnom súde.
7.18 Zhotoviteľ bude postupovať podľa pokynov objednávateľa a plniť úlohy vyplývajúce
z tejto zmluvy. Pri plnení tejto zmluvy sa bude zhotoviteľ riadiť taktiež nariadeniami,
vyjadreniami a rozhodnutiami samosprávnych, verejnoprávnych a štátnych orgánov
a organizácií.
7.19 Doručením odstúpenia od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane táto zmluva zaniká. Do
30 dní od zániku tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vykonať vzájomné vyporiadanie
práv a povinností z tejto zmluvy, a to najmä, že: zhotoviteľ je povinný odovzdať
objednávateľovi vykonanú časť diela postupom podľa článku IV. bod 4.3, podklady
a informácie podľa ods. 7.16 tohto článku a zmluvné strany sú povinné uzatvoriť dohodu
o výške pomernej časti ceny diela podľa článku IV. ods. 4.1 tejto zmluvy.
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Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1 Odovzdaním diela podľa článku IV. nadobudne objednávateľ právo ďalej používať
a rozmnožovať dielo podľa článku VII. tejto zmluvy.
8.2 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch s platnosťou originálu, tri vyhotovenia
pre objednávateľa a dve vyhotovenia pre zhotoviteľa.
8.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy možno robiť len na základe vzájomnej dohody oboch
zmluvných strán, s výslovným odvolaním sa na ustanovenie tejto zmluvy, vo forme riadne
očíslovaných, písomných a oprávnenými zástupcami zmluvných strán podpísaných
dodatkov. Dodatky sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka, ako aj ďalšími súvisiacimi všeobecne záväznými
právnymi predpismi.
8.5 Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. V prípade sporov z tejto zmluvy sa
zmluvné strany zaväzujú ich riešiť predovšetkým dohodou. V prípade, že sa spory
zmluvných strán nevyriešia dohodu, zmluvné strany sú oprávnené obrátiť sa na miestne
príslušný slovenský súd.
8.6 Záväzkový vzťah založený touto zmluvou možno predčasne skončiť týmito spôsobmi:
a) písomnou dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od tejto zmluvy.
V prípade predčasného skončenia tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné vykonať
vzájomné vyporiadanie práv a povinností z tejto zmluvy podľa čl. VII. ods. 7.19 tejto
zmluvy.
8.7 Objednávateľ je oprávnený okrem zákonných dôvodov odstúpiť od tejto zmluvy aj vtedy,
ak:
a) zhotoviteľ vykonáva dielo spôsobom, ktorý vzbudzuje dôvodnú obavu, že nebude
riadne a včas vykonané,
b) zhotoviteľ je dlhšie ako 10 dní v omeškaní s vyhotovením a odovzdaním diela alebo
jeho časti,
c) zhotoviteľ je dlhšie ako 15 dní v omeškaní s odstránením reklamovanej vady diela.
8.8 Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č.
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a že túto zmluvu je povinný zverejniť
na svojom webovom sídle. Na tento účel zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi svoj súhlas
so zverejnením tejto zmluvy, pričom jeho súhlas nemožno počas doby platnosti
a účinnosti tejto zmluvy odvolať.
8.9 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami
a účinnosť nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webových stránkach objednávateľa
podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v spojení s ustanovením
§ 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
8.10 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú
prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez omylu, nátlaku alebo za nápadne
nevýhodných podmienok.
8.11 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, na znak
čoho ju potvrdzujú svojimi podpismi.

V Bratislave dňa: 16.11.2016

V Bratislave dňa: 16.11.2016

Za objednávateľa:

Za zhotoviteľa:

Mgr. Bc. Martin Kotyra, PhD. v.r.

Ing. Miroslav Schroner v.r.

Príloha:
1. Cenová ponuka zhotoviteľa
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