
Príloha č. 4 smemice č. 002/2018/ODDFIVO - Odporúčaná štruktúra výzvy na predkladanie ponúk pre zákazky s nízkou hodnotou 

Výzva na predkladanie ponúk 
pre zákazky s nízkou hodnotou podfa ustanovenia § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o 
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „ZVO"). 

1. ldentifikácia verejného obstarávatera.
Názov: Stredná odborná škola drevárska 
Sídlo: Lučenecká cesta 2193/17, 960 01 Zvolen 
IČO: 37956469 
Zastúpený: Ing. Pavel Laššák, riaditel' školy 
Kontaktná osoba: Krošláková - ekonómka

t.č. 045/5242172 

2. Názov predmetu zákazky.
oprava kanalizácie v budove školy

3. Druh zákazky.
Zmluva o dielo

4. Miesto dodania predmetu zákazky.
Stredná odborná škola drevárska

5. Termín dodania predmetu zákazky.
Od uzatvorenia zmluvy do 31.07.2021

6. Predpokladaná hodnota zákazky.
6167,00€ bez DPH 

7. Komunikácia medzi verejným obstarávatefom a záujemcami/uchádzačmi.
e-mailom, poštou a osobne

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke.
Ponuku cien uvádzajte v eurách a centoch s DPH pri jednotlivých položkách, ktoré sú 
v prílohe č. 1. Zmluvy o dielo a výslednú sumu zákazky uveďte bez DPH aj s DPH 

9. Stručný opis predmetu zákazky.
Búracie práce, odvoz a likvidácia odpadu, murárske práce a maliarske práce

1 O. Rozdelenie zákazky na časti. 
Zákazka bude realizovaná ako jeden celok 

11. Podmienky účasti a doklady a dokumenty na preukázanie ich splnenia.
A/ Kalkulácia s popisem prác a materiálov
B/ Doklad preukazujúci spósobilosť na vykonávanie stavebných prác

12. Podrobný opis predmetu zákazky a doklady a dokumenty na preukázanie splnenia
požiadaviek verejného obstarávatera na predmet zákazky.
Príloha Zmluvy o dielo č. 1 krycí list rozpočtu zákazky

13. Kritérium na vyhodnotenie ponúk.
Najnižšia cena pri dodržaní požadovanej kvality a termínu realizácie

14. Obchodné podmienky.
Zmluva o dielo financovaná z rozpočtu školy

15. Obsah ponuky.
Cena materiálov a prác súvisiacich s vykonaním diela (Krycí list rozpočtu), Zmluva o
dielo

16. Spósob predloženia ponuky.
Poštou na adresu školy s označením „neotvárať - oprava kanalizácie"

17. Lehota na predkladanie ponúk.
Do 19.07.2021 13:00h

18. Lehota a spósob oznámenia o výsledku postupu zadávania zákazky uchádzačom.
Výsledok bude oznámený e-mailom a zverejnený na stránke školy www.sosdrev.sk
19.07.2021 od 13:30h

19. Ďalšie (doplňujúce) informácie.
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Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov  

 
 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.1  OBJEDNÁVATEĽ: Stredná odborná škola drevárska   
 Sídlo:                     Lučenecká cesta 2193/17, 960 01  Zvolen   
    
 Osoba oprávnená jednať 
 v zmluvných veciach:         Ing. Pavel Laššák, riaditeľ   
 IČO:                                    37956469  
 DIČ:                                    2021881081   
 Bankové spojenie:             Štátna pokladnica   
 Číslo účtu:                          SK84 8180 0000 0070 0039 3897  
 Telefón/ fax:                        0905879162   
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

1.2 ZHOTOVITEĽ:   
    Sídlo:                                 
  Tel.:  
  E-mail:  
 Zastúpený:   
 IČO:             
 DIČ:             
 Bankové spojenie: IBAN: 
      Číslo účtu:  
 Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu .........................., oddiel Sro, vložka č. ................ 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany“) 
 
 

I. 
PREAMBULA  

 
Na základe výsledku verejného obstarávania podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení  a po splnení podmienok uvedených v súťažných podkladoch uzatvárajú  
zmluvné strany túto zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“). 

 
 

II. 
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

2.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka zhotoviteľa zo dňa ............ spracovaná v súlade 
s výkazom výmerom. 

2.2 Východiskové údaje: 

1. 2.2.1 Názov stavby: oprava kanalizácie v budove školy 

2. 2.2.2 Miesto stavby: interiér budovy školy 

2.2.3 Termín realizácie: od uzatvorenia zmluvy do 31.07.2021 
 
 
 
 
 



Strana 2 z 7 
 

 
III. 

PREDMET ZMLUVY 

3. 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo: oprava kanalizácie 

v budove školy – vetva dámska aj pánska  vrátane odvozu a likvidácie sutiny v rozsahu a za 

podmienok, dohodnutých v tejto zmluve. 

3.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu dohodnutú v 

tejto zmluve po  častiach. 

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo – stavbné práce vo vlastnom mene, na vlastné náklady a na 
vlastné nebezpečenstvo, v súlade so súťažnými podmienkami, súťažnými podkladmi a v súlade so 
všetkými právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sú platné na území Slovenskej republiky. 

3.4 Objednávateľ je Stredná odborná škola drevárska  ako správca majetku Banskobystrického 
samosprávneho kraja , stredisko škola.  

3.5 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody (poškodenie, zničenie, strata) na zhotovovanom diele. 
Nebezpečenstvo škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o prevzatí diela. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo ako jeden celok. 

3.7 Zhotoviteľ môže dielo, vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo odovzdať 
objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 

3.8 Záväzok zhotoviť dielo, bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho prevzatím 
objednávateľom . 
 
3.9 Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené a budú vykonané všetky skúšky 
preukazujúce kvalitu, funkčnosť a spoľahlivosť, ako aj dodržanie parametrov, dohodnutých v tejto zmluve.  

 
IV. 

DOBA A ČAS  PLNENIA 
 

4.1 Termíny realizácie diela: od uzatvorenia zmluvy do 31.07.2021 . 

 a)  začatie realizácie diela: dňom podpísania zmluvy, 

 b)  dokončenie realizácie diela: - do 31.07.2021 

       

4.2 Zmluvné termíny uvedené v ods. 4.1 tohto článku zmluvy sú termíny najneskoršie prípustné 
a neprekročiteľné s výnimkou: 

a) vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy) – tzv. okolností vis major, 

b) v prípade zmien v rozsahu stavebných prác podľa pokynov objednávateľa, 

c) vydania príkazov a zákazov príslušných správnych orgánov, ak neboli vyvolané situáciou u zhotoviteľa. 

4.3. Predĺžené termíny realizácie diela (ods. 4.2 a 4.3 tohto článku zmluvy) sa určia podľa dĺžky 
preukázaného zdržania. 

 

V. 
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CENA 

5.1 Cena za splnenie predmetu zmluvy je stanovená na základe súťažných podmienok a súťažných 
podkladov. 

5.2 Cena diela je dohodnutá v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, ako cena pevná a činí: 

                                    Cena bez DPH .............................Eur 

                                    Suma 20 % DPH ........................  Eur 

                                      cena spolu s DPH :....................  Eur 
 

 slovom: .................................................. 

5.3 Kalkulácia ceny (podrobný položkový rozpočet) je uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve. 

5.4 Cena dohodnutá v čl. 5.2 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých kvalitatívnych, 
dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a to najmä: 
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v: 

- technických normách a predpisoch, platných na území Slovenskej republiky 
- normách a technických podmienkach, uvedených v súťažných podmienkach, v súťažných 

podkladoch a v čl. VIII tejto zmluvy  
b) podmienok realizácie diela: 

- obstaranie, vybudovanie, prevádzku, údržbu  
- náklady na odvoz prebytočného materiálu a materiálu z búracích prác, 
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas zhotovenia diela, 
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas realizácie diela, 
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu, 
- náklady na udržiavanie poriadku v priestoroch a v jeho bezprostrednom okolí, 
- ďalšie náklady vyššie nešpecifikované potrebné pre riadne vykonanie diela. 
 

5.5 Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch: 
a) vlastných chýb, 
b) súťažných podmienok a súťažných podkladov,  
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii diela, 
d) zvýšenia cien dodávok a prác pre zhotovenie diela, okrem prípadov riešených v tejto zmluve. 

 
VI. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

6.1 Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť a objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi faktúru vystavenú podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve len za skutočne vykonané práce na diele. 

6.2 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou fakturácie v zmysle čl. VI. ods. 6.3 a 6.4 tejto zmluvy 
na základe odsúhlasených skutočne vykonaných prác na diele. Faktúry musia byť vyhotovené v troch /3/ 
rovnopisoch. Faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov. 
Prílohou faktúry je krycí list faktúry, rekapitulácia, zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach a 
súpis vykonaných prác na diele. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené podpisom a pečiatkou zo 
strany zhotoviteľa.  

6.3. Celková faktúra bude vystavená až po odovzdaní a prevzatí riadne a včas vykonaného diela bez vád 
a nedorobkov diela medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 

6.4. Vykonané práce podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľ fakturovať faktúrou vyhotovenou na základe 
odovzdávacieho protokolu a súpisu vykonaných prác na diele odsúhlasených objednávateľom. 
Odsúhlasenie faktúry objednávateľ vykoná do piatich 5 pracovných dní od jej doručenia alebo ju vráti s 
pripomienkou brániacou vykonať úhradu na dopracovanie zhotoviteľovi. 
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6.6. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo 
porušuje zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do piatich 5 pracovných dní 
zhotoviteľovi. 

6.7. Zhotoviteľ je povinný podľa povahy nesprávnosti faktúru po opravení opätovne vystaviť. Oprávneným 
vrátením prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu odo dňa doručenia (odovzdania) 
opravenej alebo nanovo vyhotovenej faktúry objednávateľovi. 

6.8. Lehota splatnosti faktúr je vzájomne dohodnutá do 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry 
objednávateľovi. Do lehoty splatnosti sa nezapočítavajú dni, keď boli faktúry vrátené v zmysle ods. 6.5. 
tohto článku zmluvy. 

6.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmeny inkasných dát pre potreby platenia faktúr si budú oznamovať 
do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo, a to písomne. 

 

VII. 
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet diela je zhotovený v súlade s podmienkami tejto zmluvy, a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti, dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania a prevzatia. Za vady, ktoré sa 
prejavili po odovzdaní celého diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá aj za kvalitu prác svojich subdodávateľov a za materiály, prvky, ktoré 
subdodávatelia dodávajú. 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe diela 24 mesiacov. 

7.5 Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela. 

7.6 Plynutie záručnej doby na dotknutú časť diela sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na 
odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie). 

7.7 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených v tejto zmluve, v 
súťažných podmienkach a súťažných podkladoch, v technických normách a v právnych predpisoch. 

7.8 Skryté vady sú tie, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela, alebo jeho časti a 
ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote. Tieto vady je objednávateľ povinný reklamovať u zhotoviteľa 
bezodkladne po ich zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa. 

7.9 Zhotoviteľ je povinný reagovať na reklamáciu do 3 pracovných dní po jej obdržaní a písomne 
dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia reklamovanej vady. 

7.10 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, 
najneskôr však do 30 dní odo dňa obdržania reklamácie. 

7.11 Ak je predmetom reklamácie havarijný stav, zhotoviteľ je povinný zabezpečiť do 2 dní odstránenie 
reklamovanej skrytej vady. 

7.12 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ, v rámci 
odstránenia vady, dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia. 

7.13 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 
zákonníka. Objednávateľ nemôže dodatočne meniť uplatnený nárok na odstránenie vady. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik ktorých 
popiera, odstránenie ktorých však neznesie odklad. Úhrada nákladov, spojených s odstránením takýchto 
vád, bude dohodnutá zmluvnými stranami. 
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7.15 V prípade, že zhotoviteľ neodstráni reklamované vady v dohodnutej lehote, napriek tomu, že ich 
uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má objednávateľ právo zabezpečiť 
odstránenie vád treťou osobou.  Úhradu nárokov tretej osobe pri odstraňovaní vád týmto spôsobom 
znáša zhotoviteľ. 

7.16 Po odstránení vád a nedorobkov, zistených pri odovzdaní a prevzatí diela a po odstránení 
reklamovaných skrytých vád pripraví zhotoviteľ záznam, ktorý potvrdia zodpovední zástupcovia 
zhotoviteľa a objednávateľa. 

 

 
VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

8.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

8.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi priestor pre vykonávanie stavebných prác 
v zmluvne dohodnutom termíne a stave. 

8.3 Dielo sa považuje za splnené dňom, kedy objednávateľ prevezme od zhotoviteľa riadne vykonané 
dielo aj jeho časť na základe objednávky bez akýchkoľvek vád a nedorobkov. 

8.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom certifikáty a osvedčenia použitých materiálov 
a výrobkov 

8.5 Dokladom o splnení diela zhotoviteľom je protokol o prevzatí diela aj jeho časti, návrh ktorého pripraví 
zhotoviteľ. 

8.6 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
požiarnej bezpečnosti na stavenisku v súlade s ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných 
právnych predpisov, najmä vyhlášky MPSVaR SR č. 147/2013 Z. z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a 
zákona č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. 

8.7 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia na stavbe, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov 
(nepožívanie alkoholických nápojov, fajčenia,drog, zamedzenie nevhodného správania a pod.). 

8.8 Zhotoviteľ určí miesta na stavbe, kde bude dovolené fajčiť.  

8.9 Zhotoviteľ bude riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov 
a ku škodám na majetku. 

8.10 V prípade, že sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na vôli alebo 
konaní zmluvných strán a ktorá bráni postupu prác (napr. extrémne poveternostné podmienky, a iné), je 
zhotoviteľ povinný ihneď oznámiť túto skutočnosť objednávateľovi. 

8.11 Po dobu trvania prekážky v zmysle čl. VIII. ods. 8.10 tejto zmluvy nie je zhotoviteľ v omeškaní 
so splnením záväzku podľa tejto zmluvy. 

8.12 Po zániku prekážky, upravia zmluvné strany na návrh zhotoviteľa dodatkom k tejto zmluve 
ustanovenia zmluvy, ktoré sú dotknuté prerušením prác. 

 
IX. 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

9.1 V prípade oneskorenia odovzdania predmetu plnenia tejto zmluvy uhradí zhotoviteľ objednávateľovi 
pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela za každý deň omeškania.  

9.2 V prípade oneskorenej úhrady faktúry je povinný objednávateľ uhradiť dodávateľovi poplatok 
z omeškania vo výške 0,05% z hodnoty neuhradenej faktúry za každý deň omeškania. 
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X. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

10.1 Táto zmluva môže zaniknúť splnením účelu, na ktorý bola uzatvorená, písomnou dohodou 
zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvných záväzkov. 

10.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana poruší podstatne zmluvné záväzky, 
dohodnuté v tejto zmluve, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa 
riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho uplatniť pri podstatnom porušení tejto zmluvy. 

10.3 Za podstatné porušenie zmluvy dohodli zmluvné strany tieto prípady porušenia záväzkov: 
a) ak bude zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane meškať s prevzatím staveniska dlhšie ako 5 dní, 
b) ak bude zhotoviteľ preukázateľne vykonávať stavebné práce chybne, t.j. v rozpore s podmienkami 

dohodnutými v zmluve, v technických normách alebo v právnych predpisoch. Musí ísť o vady, na ktoré 
bol zhotoviteľ upozornený objednávateľom v priebehu zhotovovania diela a ktoré napriek tomuto 
upozorneniu neodstránil v primeranej lehote poskytnutej na tento účel objednávateľom, alebo v 
chybnom plnení naďalej pokračoval, 

c) ak zhotoviteľ bude postupovať pri vykonávaní diela tak, že to bude nasvedčovať tomu, že termín 
dokončenia, odovzdania a prevzatia diela nebude dodržaný pre okolnosti na jeho strane, 

d) ak zhotoviteľ nesplní povinnosť podľa čl. XI. ods. 11.6 tejto zmluvy, t.j. ak nepredloží objednávateľovi 
doklad o poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania alebo poistenie 
zodpovednosti za škodu podnikateľa, 

e)  ak zhotoviteľ včas neodstráni objednávateľom oznámenú vadu, 
f) ak objednávateľom oznámená vada je neodstrániteľná. 

10.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné na 
území Slovenskej republiky. 

10.5 Zhotoviteľ potvrdzuje kompletnosť a vhodnosť podkladov prevzatých od objednávateľa k zhotoveniu 
diela. 

10.6 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. 

10.7 Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu u objednávateľa, ktorý bude mať 
splnomocnenie riešiť problémy počas uskutočňovania diela. 

10.8 Podmienky odovzdania a prevzatia diela sú podrobne upravené v čl. VIII tejto zmluvy – podmienky 
zhotovenia diela. 

 
 

XI. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1 Zmluvné strany dohodli ako podmienky platnosti tejto zmluvy, ako aj jej prípadných dodatkov, 
písomnú formu a dohodu o celom rozsahu. 

11.2 Zmeny alebo doplnky k tejto zmluve je možné vykonať len dodatkami k zmluve. 
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11.3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) 
vyplývajúce z tejto zmluvy, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany. V prípade porušenia tejto povinnosti bude zmluva o prevode (postúpení) 
zmluvných záväzkov neplatná. V prípade porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá 
zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné 
oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane a tým nie je dotknuté právo na 
náhradu škody. 

11.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy, prednostne 
rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni dohodou, je 
ktorákoľvek zo zmluvných strán oprávnená predložiť žalobu na príslušný súd Slovenskej republiky.  

11.5 V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek   
písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ nie je 
zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa 
písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky 
doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

11.6 Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to 
ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade 
zaväzujú dohodou nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným 
ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného 
ustanovenia. 

11.7 Na vzťahy neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

11.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1 - položkový rozpočet (cenová kalkulácia 
zhotoviteľa zo dňa.............).  

11.9 Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

11.10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu poslednou zo zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

11.11 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jednu si ponechá objednávateľ 
a jednu zhotoviteľ.  

 

 

 
 
V Zvolene, dňa:................ 2020                                  V ,........................... dňa:...........2020 
Za objednávateľa:                                                                      Za zhotoviteľa: 
 

          

 

 

 

          ........................................                       ........................................ 

          
 




