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Príloha č. 3 
 

158 - ________/ 2022 
 
 

ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 631 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len ako 

„Zmluva“) 
 
 

medzi zmluvnými stranami: 
 
 
objednávateľom:   
názov: Daphne – Inštitút aplikovanej ekológie 
sídlo: Podunajská 24, 821 06  Bratislava 
štatutárny orgán: Mgr. Viera Šefferová Stanová, PhD. 
IČO:  3081 4081 
DIČ: 2020912157 
IČ DPH:  SK2020912157 
  
kontaktná osoba: Ing. Jana Dirbáková 
email, tel.:   dirbakova@daphne.sk; 02/4552 4019 
bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
IBAN:         SK10 1100 0000 0029 4111 8894  
Zapísaný v registri MV SR Bratislava I, VVS/1-900/90-12768 
 
   
(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

 
na jednej strane 

 
a 

 
zhotoviteľom: 
názov: 
sídlo: 
štatutárny orgán:    
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
 
kontaktná osoba: 
email, tel.:    
bankové spojenie: 
IBAN:     
zápis v ............ registri:  
oddiel:  
 
(ďalej len ako „“Zhotoviteľ“) 
 
na strane druhej. 
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Preambula 
 

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri realizácii diela 
„Mapovanie biotopov“ (ďalej aj ako „predmet plnenia“) za podmienok stanovených v tejto Zmluve. 
Predmet plnenia je financovaný v rámci projektu „Ekohydrologická obnova rašelinísk v Karpatoch“, kód 
projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 
2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. 
 
 
1. Predmet Zmluvy 
 
1.1. Na základe tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo za podmienok 

a v rozsahu určenom v tejto Zmluve a jej prílohách (ďalej aj ako „predmet plnenia“), ktorým je 
 „Mapovanie biotopov“.  

Predmet plnenia tejto Zmluvy a spôsob jeho odovzdania a prevzatia je bližšie špecifikovaný a 
definovaný v prílohe č. 1 tejto Zmluvy s názvom Podrobný opis predmetu plnenia (ďalej len 
ako „Príloha 1“)  

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za  predmet plnenia  podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľovi 
odplatu, a to za podmienok, v rozsahu a spôsobom uvedeným v tejto Zmluve a jej prílohách 
(ďalej iba ako „Odplata").  

 
 
2. Čas a spôsob plnenia predmetu Zmluvy 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať celý predmet plnenia najneskôr do 15.10. 2022.  
2.2. Zhotoviteľ si je osobitne vedomý skutočnosti, že je povinný vykonať predmet plnenia a/alebo 

jeho jednotlivé časti podľa tejto  Zmluvy v zmysle Prílohy 1  podľa metodiky v nej určenej 
a  odovzdať ich Objednávateľovi v súlade s podmienkami definovanými v Prílohe 1 nasledovne: 

- záznamy z mapovania v databáze MS Access elektronicky na e-mailovú adresu 
zodpovednej osoby Objednávateľa – p. Rastislav Lasák: raslas@daphne.sk 

- mapa lokalít s vyznačením mapovaných biotopov a dokumentačné fotografie biotopu 
s ich označením budú uložené v adresári pomenovanom podľa mena skúmaného územia 
s označením typu biotopu. a zaslané v elektronickej podobe na e-mailovú adresu: 
raslas@daphne.sk 

Oneskorené odovzdanie predmetu plnenia a/alebo jeho časti podľa tejto Zmluvy v zmysle 
Prílohy 1, alebo nedodržanie podmienok spôsobu odovzdania predmetu plnenia a/alebo jeho 
časti v zmysle Prílohy 1 sa považuje za podstatné porušenie tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa. 

2.3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením predmetu podľa tejto Zmluvy, ak nedodržanie termínu 
podľa bodu 2.1 tejto Zmluvy, je spôsobené prekážkami alebo skutočnosťami, ktoré nastali 
nezávisle od vôle Zhotoviteľa, ako napr. skutočnosťami majúcimi pôvod v prírode, 
v poveternostných podmienkach, čo musí Zhotoviteľ Objednávateľovi hodnoverne preukázať. 
O existencii takýchto prekážok alebo skutočností musí Zhotoviteľ vyhotoviť záznam, aby bola 
Objednávateľovi zjavná príčina omeškania a doba, o ktorú sa predlžuje lehota na vykonanie a 
odovzdanie čiastkového predmetu plnenia. Záznam musí byť najneskôr do 14 dní od vzniku 
takejto skutočnosti v písomnej forme doručený Objednávateľovi spolu s hodnoverným 
preukázaním vzniku a doby trvania takejto prekážky. 

2.4. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odovzdaním čiastkových plnení s výnimkou podľa bodov 
2.3 vzniká Objednávateľovi právo na úrok z omeškania vo výške 0,03% z ceny dohodnutej za 
toto čiastkové plnenie určené podľa rozpočtu v Prílohe 2 tejto Zmluvy, a to za každý aj začatý 
deň omeškania. 

mailto:raslas@daphne.sk
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3. Odplata 
 
3.1. Zmluvné strany sa dohodli v súlade s ust. § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a Vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, že celková 
cena za predmet plnenia podľa tejto Zmluvy predstavuje sumu maximálne vo výške 
......................... € bez DPH (slovom ...................), sadzba DPH ..... %, výška DPH .........................  
€ (slovom .............), suma spolu s DPH......................... € (slovom .............). Cena je konečná a 
záväzná a zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa na riadne vykonanie predmetu plnenia podľa tejto 
Zmluvy. Bude doplnené po vyhodnotení súťaže na základe predloženej výhernej ponuky. 

3.2. V súťaži predložená cenová ponuka je prílohou č. 3. 
3.3. V prípade zmeny sadzby dane z pridanej hodnoty v čase vzniku nároku Zhotoviteľa, ktorý je 

v čase predloženia ponuky platiteľ DPH, na príslušnú časť Odplaty alebo v inom rozhodnom 
čase oproti sadzbe platnej v deň uzatvorenia tejto Zmluvy z dôvodu zmeny všeobecne 
záväzných právnych predpisov, sa zmluvné strany osobitne dohodli, že Zhotoviteľ uplatní 
aktuálne platnú sadzbu dane z pridanej hodnoty. 

3.4. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi na realizáciu predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy 
zálohové platby.  

 
 
4. Platobné podmienky 
 
4.1. Odplatu uhradí Objednávateľ bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa v peňažnom 

ústave uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. 
4.2. Podmienkou fakturácie a realizácie Odplaty je dodanie predmetu plnenia podľa predloženej 

cenovej ponuky, vrátane fotografie resp. fotografií v zmysle podmienok uvedených v Prílohe č. 
1. Fakturácia je možná po dodaní predmetu Zmluvy. 

4.3. Zhotoviteľom vystavená faktúra v zmysle tejto Zmluvy je splatná v lehote maximálne 30 dní 
odo dňa jej fyzického doručenia Objednávateľovi.  

4.4. Zhotoviteľom vystavená faktúra v zmysle tejto Zmluvy musí obsahovať presné označenie 
zdaniteľného plnenia v zmysle tejto Zmluvy a všetky náležitosti vyžadované podľa tejto Zmluvy, 
príslušných právnych predpisov a požiadaviek programu SK-Klíma, ktorými sú: 

a) označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ,  
b) číslo faktúry,   
c) deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,   
d) u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,  
e) fakturovanú sumu v EUR,  
f) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,  
g) pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa, 
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, konštantný a variabilný 

symbol,  
i) názov činnosti a jej časti, za ktorý je faktúra vystavená,   
j) na faktúre zhotoviteľ uvedie: „Výdavok v rámci projektu  „„Ekohydrologická obnova 

rašelinísk v Karpatoch“, kód projektu: ACC04P02, ktorý sa realizuje z finančného 
príspevku Nórskeho finančného mechanizmu 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR. 

k) K faktúre musí byť priložený  akceptačný protokol a dodací list. Namiesto predloženia 
dodacieho listu je na faktúre možné uviesť „slúži ako dodací list" 

Ak faktúra nebude obsahovať stanovené náležitosti alebo v nej nebudú správne uvedené 
údaje, je Objednávateľ oprávnený ju vrátiť v lehote desiatich (10) dní od jej doručenia 
Zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo nesprávnych údajov.  V takom prípade 
nová lehota splatnosti  faktúry začne plynúť doručením opravenej faktúry Objednávateľovi. 
V prípade, že Objednávateľ vráti faktúru bezdôvodne, napriek tomu, že faktúra je správna 
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a predpísané náležitosti obsahuje, lehota splatnosti sa nezastaví ani nepreruší, a pokiaľ 
Objednávateľ faktúru nezaplatí v pôvodnej lehote splatnosti, dostáva sa do omeškania.   

4.5. V prípade omeškania s akoukoľvek platbou Odplaty si môže Zhotoviteľ uplatniť voči 
Objednávateľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z fakturovanej čiastky za každý, aj začatý 
deň omeškania s výnimkou prípadov, kedy sa Objednávateľ dostal do omeškania bez vlastného 
zavinenia. 
 

 
5. Práva a povinnosti zmluvných strán  
 
5.1. Objednávateľ sa zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy poskytnúť Zhotoviteľovi súčinnosť tak, 

aby mohol Zhotoviteľ riadne a včas poskytnúť plnenie podľa tejto Zmluvy.  
5.2. V prípade, ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi  potrebnú súčinnosť, Zhotoviteľ nie je 

v omeškaní so splnením časti predmetu plnenia podľa Zmluvy, ktorá nadväzuje na poskytnutie 
súčinnosti alebo je závislá od poskytnutia súčinnosti Objednávateľom. 

5.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa v súlade s ust. bodu 9.2 tejto Zmluvy o 
všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať za následok omeškanie plnenia predmetu podľa 
tejto Zmluvy. 

5.4. Zhotoviteľ je oprávnený použiť na splnenie svojich povinností podľa tejto Zmluvy tretie osoby 
za podmienky dodržania ust. 5.6 podľa tejto Zmluvy. Ak pri vykonávaní niektorej časti 
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľ použije tretie osoby zodpovedá za predmet 
plnenia v zmysle tejto Zmluvy tak, ako keby plnenie poskytoval sám. 

5.5. Zhotoviteľ je povinný splniť predmet plnenia podľa tejto Zmluvy a uskutočniť všetky s tým 
súvisiace činnosti a ich časti, na vykonanie ktorých sa zaviazal touto Zmluvou výlučne na svoje 
vlastné náklady.  

5.6. Zhotoviteľ je ďalej povinný v priebehu zhotovovania  predmetu plnenia podľa tejto zmluvy 
poskytnúť Objednávateľovi na požiadanie informácie o stave jeho rozpracovanosti,  

5.7. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s plnením tejto zmluvy 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené 
osoby sú: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR,  
d) Úrad vládneho auditu, 
e) Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
f) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, 
g) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
h) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmene a) až d) v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a EÚ. 
5.8. Zhotoviteľ, ak má v záujme zadať časť predmetu zmluvy subdodávateľom, je povinný pri 

podpise tejto Zmluvy predložiť zoznam subdodávateľov a uviesť údaje o všetkých známych 
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Zoznam subdodávateľov zadefinovaných pri 
podpise tejto Zmluvy sa stane prílohou č. 3 tejto Zmluvy.  

5.9. Zhotoviteľ, ak bude mať záujem zadať určitú časť predmetu zmluvy ďalšiemu subdodávateľovi, 
ktorý nebol definovaný v zozname subdodávateľov pri podpise tejto Zmluvy, resp. ak bude mať 
záujem zmeniť subdodávateľa, uvedeného v zozname subdodávateľov pri podpise Zmluvy, 
počas plnenia predmetu tejto Zmluvy, môže tak urobiť až po odsúhlasení Objednávateľom. 
Zmenu alebo doplnenie subdodávateľa spolu s údajmi o novom subdodávateľovi v rozsahu 
podľa bodu 5.9. tejto zmluvy oznámi Objednávateľovi najneskôr 5 kalendárnych dní pred 
vykonaním zmeny. Doplnenie subdodávateľa, resp. zmena subdodávateľa sa po odsúhlasení 
Objednávateľom zapíše do zoznamu subdodávateľov, ktorý je prílohou č. 3 tejto Zmluvy.  
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5.10. Zhotoviteľ je tiež povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov 
o existujúcich subdodávateľoch. Takáto zmena sa bezodkladne zapíše do zoznamu 
subdodávateľov, ktorý je prílohou č. 3 tejto Zmluvy.  
 

 
6. Zodpovednosť za kvalitu a vady 

 
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať plnenie podľa tejto Zmluvy v požadovanom rozsahu a kvalite 

v súlade s prílohou č. 1 tejto Zmluvy. 
6.2. Zhotoviteľ je povinný bezplatne a bez zbytočného odkladu odstrániť chyby a nedostatky diela 

alebo jeho časti zistené v čase zhotovovania diela v súlade s Prílohou 1.  
 
 
7. Trvanie Zmluvy 
 
7.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 15. 10. 2022.   
7.2. Táto Zmluva zaniká:  

a) uplynutím času dojednaného v tomto článku v tejto Zmluve; 
b) dohodou zmluvných strán; alebo 
c) odstúpením od tejto Zmluvy. 

7.3. Každá zo zmluvných strán má právo odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade, ak druhá zmluvná 
strana podstatne porušila ustanovenia tejto Zmluvy a/alebo zároveň napriek dvom písomným 
upozorneniam doručeným porušujúcej zmluvnej strane, medzi doručením ktorých uplynie 
najmenej 15 dní, k náprave nedôjde ani do 15 dní odo dňa doručenia druhého písomného 
upozornenia. V obidvoch písomných upozorneniach podľa  predchádzajúcej vety je potrebné 
skutkovo vymedziť konanie, resp. nekonanie porušujúcej zmluvnej strany, ktoré zakladá 
podstatné porušenie tejto Zmluvy tak, aby ho nebolo možné zameniť s iným konaním, spolu 
s uvedením konkrétneho spôsobu, akým konaním, resp. nekonaním porušujúcej zmluvnej 
strany má dôjsť k náprave.  

7.4. Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa považuje skutočnosť v nej výslovne uvedená (bod 2.2) 
a tiež skutočnosť, ak strana porušujúca túto Zmluvu vedela v čase jej uzavretia alebo v tomto 
čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel tejto Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu 
alebo z okolností, za ktorých bola táto Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem 
na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy.  

7.5. Odstúpením od tejto Zmluvy nie sú dotknuté žiadne práva na zmluvnú pokutu, náhradu škody 
a tie ustanovenia Zmluvy, o ktorých Zmluva určuje, že ostávajú v platnosti po zániku tejto 
Zmluvy alebo z povahy ktorých vyplýva, že majú ostať zachované aj po zániku tejto Zmluvy. 

7.6. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy zostáva zachovaný nárok Zhotoviteľa na vyplatenie 
Odplaty za už odovzdanú a splnenú predmet plnenia podľa tejto  Zmluvy, prípadne jeho  
ucelenú časť. Objednávateľ má právo ponechať si už odovzdaný predmet plnenia podľa tejto  
Zmluvy, prípadne  jeho ucelenú časť. 

 
 
8. Zmluvné pokuty 
 
8.1. V prípade, ak Objednávateľ podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy a Zhotoviteľ pre toto 

porušenie  odstúpi od tejto Zmluvy, je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú 
pokutu vo výške rovnajúcej sa 20% rozdielu medzi dohodnutou výškou Odplaty a už 
vyplatenou časťou Odplaty. 

8.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol Zhotoviteľovi nárok 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Zhotoviteľa na jej zaplatenie 
Objednávateľovi.  

8.3. Nárok Zhotoviteľa na náhradu škody nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu podľa 
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tejto Zmluvy a Zhotoviteľ má právo domáhať sa popri nároku na zmluvnú pokutu aj náhrady 
škody v celej jej výške, pričom náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty obmedzená. 
Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. 

8.4. V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší ustanovenia tejto Zmluvy a Objednávateľ pre toto 
porušenie odstúpi od Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške rovnajúcej sa 20% rozdielu medzi dohodnutou výškou Odplaty a už vyplatenou časťou 
Odplaty. 

8.5. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, na ktorú vznikol Objednávateľovi  nárok 
najneskôr do 30 dní odo dňa doručenia písomnej výzvy od Objednávateľa na jej zaplatenie 
Zhotoviteľovi. 

8.6. V prípade, ak Zhotoviteľ podstatne poruší ustanovenie uvedené v bode 2.2 tejto Zmluvy 
má Objednávateľ nárok účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela za každý začatý 
mesiac omeškania.  

8.7. Nárok Objednávateľa na náhradu škody nie je dotknutý vznikom nároku na zmluvnú pokutu 
podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ má právo domáhať sa popri nároku na zmluvnú pokutu aj 
náhrady škody v celej  jej výške, pričom náhrada škody nie je výškou zmluvnej pokuty 
obmedzená. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. 

8.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že všetky zmluvné pokuty dojednané v tejto Zmluve sú dojednané 
vo výške primeranej hodnoty a významu zabezpečovaných povinností.  

8.9. Ustanovenia tohto článku tejto Zmluvy ostávajú v platnosti aj po ukončení alebo zániku 
platnosti tejto Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu.  

8.10. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť 
škodu tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo 
spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

 
 
9. Požiadavka písomnej formy, doručovanie a oznámenia 
 
9.1. Všetky právne úkony smerujúce k zmene alebo zrušeniu tejto Zmluvy vyžadujú pre svoju 

platnosť písomnú formu, okrem prípadov, ak je v Zmluve výslovne uvedené inak. Faxová ani e-
mailová korešpondencia sa nepovažuje za písomný dokument.  

9.2. Akékoľvek písomné oznámenie, výzva, požiadavka alebo súhlas, ktorý sa bude vyžadovať alebo 
ktorý bude povolený na základe tejto Zmluvy, sa bude pokladať za doručený alebo vykonaný, 
ak bol osobne doručený druhej zmluvnej strane alebo ak bol poslaný doporučeným listom na 
adresu danej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na poslednú druhej 
zmluvnej strane písomne oznámenú adresu na doručovanie (ktorá môže byť len na území 
Slovenskej republiky), ak si zmluvné strany osobitne nedohodli iný spôsob komunikácie (napr. 
e-mailom), v takom prípade sa bude doručenie považovať za vykonané siedmy deň po odoslaní 
doporučeného listu.  

9.3. Zmluvné strany sa zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich 
týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa tejto 
Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo miesta 
podnikania, bankového spojenia, e-mailovej adresy určenej na komunikáciu, vstup do 
konkurzného konania, reštrukturalizácie alebo likvidácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak 
niektorá zmluvná strana nesplní túto povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala 
akékoľvek oznámenie, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.  
 

 
10. Záverečné ustanovenia 
 
10.1. Odkazy kdekoľvek v Zmluve na Objednávateľa alebo Zhotoviteľa sa budú vzťahovať aj na ich 

vlastných zamestnancov, zástupcov a nástupcov (či už zo zákona alebo z iného dôvodu), ako aj 
na zmluvných partnerov, ktorých Objednávateľ alebo Zhotoviteľ použijú na plnenie svojich 
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povinností podľa tejto Zmluvy. 
10.2. Za preukázanie určitej skutočnosti zmluvnou stranou sa považuje, ak takúto skutočnosť druhá 

zmluvná strana uzná, alebo ak takáto skutočnosť bude vyplývať z právoplatného súdneho 
rozhodnutia.  

10.3. Všetky vzťahy z tejto Zmluvy, ako aj s touto Zmluvou súvisiace (vrátane otázky platnosti tejto 
Zmluvy, výkladu tejto Zmluvy, ako aj zániku alebo zrušenia tejto Zmluvy) sa spravujú právnym 
poriadkom Slovenskej republiky. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o 
jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sú v právomoci vecne a miestne príslušných súdov 
Slovenskej republiky.  

10.4. Vzťahy zmluvných strán založené touto Zmluvou, ak ich táto Zmluva výslovne neupravuje sa 
riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 

10.5. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia byť  v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, musia mať písomnú formu 
a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 

10.6. Ak by niektoré ustanovenia tejto Zmluvy mali byť neplatnými už v čase jej uzavretia, alebo ak 
sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí tejto Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných 
ustanovení tejto Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení tejto Zmluvy sa použijú ustanovenia 
Obchodného zákonníka a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré 
sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto Zmluvy. 

10.7. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy sú tieto jej prílohy: 
Príloha č. 1 Podrobná špecifikácia predmetu zákazky (Príloha č. 1 Výzvy na predloženie 

cenovej ponuky) 
Príloha č. 2 Cenová ponuka 
Príloha č. 3 Zoznam subdodávateľov 

10.8. Táto Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia 
spolu s prílohami, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť a  zhotoviteľ jedno vyhotovenie.   

10.9. Táto zmluva je uzatvorená a účinná dňom jej neskoršieho podpisu zmluvných strán. 
10.10. Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia sú im jasné a zrozumiteľné, 

pričom vyjadrujú ich slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz čoho 
pripájajú svoje podpisy. 

 
 

za Objednávateľa     
 
 
podpis:   ....................................... 
 
meno: ...................................... 
   
funkcia: ......................................   
 
dátum:  .............……………...........    
 
 
za Zhotoviteľa    
 
 
podpis:   ....................................... 
 
meno: ...................................... 
   
funkcia: ......................................   
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dátum:    .............……………...........  


