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VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 
pre zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „ZoVO“) 

 

 

1. Identifikácia osoby podľa § 8 ods. 1 ZoVO 

 

Názov:   Železiarne Podbrezová a.s. 

Adresa:   Kolkáreň 35, 976 81  Podbrezová 

IČO:    31 562 141 

Webové sídlo:  www.zelpo.sk 

 

Kontaktná osoba:  Ing. Lenka Sotáková 

Telefón:   + 421 48 645 3463  

Mobil:   + 421 903 800 055 

E-mail:   sotakova.lenka@zelpo.sk 

 

2. Názov predmetu zákazky 
 

„Obnova horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“ 

 
3. Druh zákazky 

 

Uskutočnenie stavebných prác. 

 

4. Miesto uskutočnenia predmetu zákazky 
 

Hrad Ľupča 531, Slovenská Ľupča 

 

5. Stručný opis predmetu zákazky  
 

Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác na obnovu horného nádvoria Hradu Ľupča 

pozostávajúcou z pamiatkovej obnovy a reštaurovania časti Mária Séči, predpolia a fasádnych 

hodín. Hrad Ľupča je národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v ústrednom zozname 

pamiatkového fondu pod číslom 77. 

Pri realizácii prác je potrebné dodržať projektovú dokumentáciu – realizačný projekt – Hrad Ľupča 

obnova horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny, vypracovanú Ing. Arch. Jozefom 

Sálusom z 04/2016,  podmienky stanovené v návrhu na reštaurovanie priestorov a ich 

architektonických a výtvarných súčastí: malej chodby a interiéru miestnosti pred vstupom do Márie 

Séči a interiéru miestnosti Márie Séči Hradu Ľupča z 10-11/2015 vypracovaným  Akad. mal. 

Jozefom Doricom a Akad. soch. Igorom Hovoričom, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu 

Banská Bystrica č. k. KPUBB-2015/201814/88389/KAJ zo dňa 11.12.2015, záväzné stanovisko 

http://www.zelpo.sk/
mailto:sotakova.lenka@zelpo.sk
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Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-2016/8276-6/29745/MAR,RUS zo 

dňa 03.05.2016, rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-

2016/12873-2/39407/RUS zo dňa 24.05.2016  a príslušnej dokumentácie a taktiež tieto podmienky 

zapracovať do ceny za kompletný predmet zákazky.  

 

6. Rozsah predmetu zákazky 
 

Opis, špecifikácia a parametre predmetu zákazky sú uvedené v prílohe č.1 tejto výzvy. 

 

7. Predpokladaná hodnota predmetu zákazky  

 

Predpokladaná hodnota predmetu zákazky celkom v EUR bez DPH: 137 250,- 

Predpokladaná hodnota zákazky bola stanovená na základe prieskumu trhu. 

 

8. Lehota na uskutočnenie predmetu zákazky, resp. trvanie zmluvy:  
 

Šesť mesiacov odo dňa odovzdania staveniska.  

 

9. Informácie o variantoch 
 

Variantné riešenia sa neakceptujú. 

 

10. Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky 

 

Predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku 

poskytnutého osobe podľa § 8 Úradom vlády Slovenskej republiky ako správcom programu 

Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a 

umení v rámci európskeho kultúrneho dedičstva, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu 

Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe 

Projektovej zmluvy č. 1125/2014 v znení platného Dodatku č. 1 v rámci projektu „Hrad Ľupča – 

Obnova horného nádvoria“, číslo projektu CLT02007.  

Dodávateľovi/Zhotoviteľovi sa neposkytne preddavok. Lehota splatnosti faktúr je 60 kalendárnych 

dní odo dňa jej doručenia 

. Dodávateľ/Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru mesačne na základe skutočne vykonaných 

prác a dodávok odsúhlasených stavebným dozorom osoby podľa § 8. 

 

11. Podmienky účasti 
 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa: 

1. osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) ZoVO.  

Splnenie uvedenej podmienky preukazuje uchádzač predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 

písm. e) ZoVO:  

 dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v rozsahu predmetu zákazky. 

2. technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti podľa § 34 ods. 1 písm. g) ZoVO. 

Splnenie uvedenej podmienky preukazuje uchádzač predložením: 

Minimálna požadovaná úroveň štandardu: 

 osvedčenia o zapísaní v zozname členov Komory reštaurátorov Slovenska pre nasledovné 

typy reštaurovania: 

M1 - Reštaurovanie nástennej maľby, historickej omietky a muriva v interiéroch a 

exteriéroch historickej architektúry 
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Uchádzač môže na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti využiť 

technické a odborné kapacity inej osoby, bez ohľadu na ich právny vzťah. V takomto 

prípade musí uchádzač preukázať, že pri plnení zmluvy bude skutočne používať kapacity 

osoby, ktorej spôsobilosť využíva na preukázanie technickej spôsobilosti alebo odbornej 

spôsobilosti. Túto skutočnosť preukazuje uchádzač písomnou zmluvou uzavretou s touto 

osobou, obsahujúcou záväzok osoby, ktorej technickými a odbornými kapacitami mieni 

preukázať svoju technickú spôsobilosť alebo odbornú spôsobilosť. Z písomnej zmluvy musí 

vyplávať záväzok, že táto osoba poskytne svoje kapacity počas celého trvania zmluvného 

vzťahu. Osoba, ktorej kapacity majú byť použité na preukázanie technickej alebo odbornej 

spôsobilosti, musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 

ods. 1 písm. e) ZoVO, na ktorú boli kapacity uchádzačovi poskytnuté, čo preukáže v súlade 

s podmienkami bodu 11 ods. 1 tejto výzvy.  

Uchádzač môže využiť kapacity inej osoby len, ak táto osoba bude reálne vykonávať 

stavebné práce, na ktoré sa kapacity vyžadujú. 

 

Na splnenie podmienok účasti je postačujúce predložiť kópiu uvedených dokladov. Ponuka sa 

predkladá elektronicky, prostredníctvom e-mailu, z toho dôvodu sa uvedené doklady predložia v 

elektronickej podobe – scan požadovaných dokladov. 

 

12. Obsah ponuky  

 

Ponuka musí obsahovať: 

1. Doklady podľa bodu 11 tejto výzvy. 

2. Návrh na plnenie kritérií -  v zmysle prílohy č. 2 a vypracovaný podľa bodu 13 tejto 

výzvy. 

3. Ocenený výkaz výmer. 

4. Zmluvu o dielo -  v zmysle prílohy č. 3 

Ponuku a jej jednotlivé dokumenty musia byť všetky podpísané a následne oskenované (scan). 

Ocenený výkaz výmer  a Zmluvu o dielo je potrebné predložiť aj vo formáte .xls/.doc. alebo v ich 

ekvivalente. 

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo overiť pravdivosť údajov (doklady, ponuka) uchádzača.  

V prípade, že uchádzač nepredloží požadovanú dokumentáciu podľa bodu 12 tejto výzvy, 

jeho ponuka nebude vyhodnocovaná. 
 

13. Spôsob určenia ceny 

 

1. Cena za predmet musí byť stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa tento zákon vykonáva. 

2. Uchádzač uvedie ceny v eurách. V cenách budú zahrnuté všetky náklady 

dodávateľa/zhotoviteľa stavebných prác, ktoré sú s realizáciou zákazky spojené. Cena celkom 

za predmet zákazky je tvorená súčtom všetkých položiek výkazu výmer objektu „Obnova 

horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“ a rezervy 5 % zo súčtu všetkých 

položiek výkazu výmer objektu „Obnova horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne 

hodiny“. Podmienky čerpania rezervy sú upravené v Zmluve o dielo. 

3. Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“), uvedie navrhovanú cenu 

celkom za  predmet zákazky v členení: 

 

a) cena bez DPH  

b) rezerva 5 % z ceny podľa písm. a)  
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c) cena celkom bez DPH  

d) sadzba DPH a výška DPH  

e) cena celkom vrátane DPH  

 

4. Ak uchádzač nie je registrovaným platiteľom DPH v Slovenskej republike, uvedie navrhovanú 

zmluvnú cenu celkom bez DPH. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní.  

5. Cenu ponúkaného predmetu zákazky predloží uchádzač vyplnením tabuľky „Návrh na plnenie 

kritérií“, ktorý je uvedený v prílohe č. 2 tejto výzvy. V prípade, že uchádzač spĺňa podmienky 

uvedené v bode 4, obsah tabuľky primerane prispôsobí. 

6. V rámci oceňovania musí uchádzač oceniť všetko, čo je v projektovej dokumentácii aj v 

prípade, že to nefiguruje ako samostatná položka. 

7. Ocenené zadanie výkazu výmer (rozpočet) sa musí rovnať položke „cena bez DPH“ v tabuľke 

„Návrh na plnenie kritérií“.  

8. Uchádzač musí oceniť všetky položky v zadaní výkazu výmer. Každá neocenená položka 

nebude verejným obstarávateľom uhradená a bude sa považovať za zahrnutú v cenách iných 

položkách. 

 

14. Lehota, miesto a spôsob predkladania ponúk 

 

Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňom: 01.07.2016 o 12.00 hod. 

Ponuku uchádzač doručí elektronicky (e-mailom) – scan všetkých požadovaných podpísaných 

dokladov na e-mailovú adresu: sotakova.lenka@zelpo.sk  

Ponuka musí byť spracovaná a predložená v slovenskom jazyku.  

Uchádzač môže predložiť len 1 ponuku. Ponuku označí heslom (predmet e-mailu): „Obnova 

horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“. 

 

15. Lehota viazanosti ponúk 

 

Lehota viazanosti ponúk uplynie dňom: 31.08.2016. 

 

16. Spôsob vzniku záväzku  
 

Zmluva o dielo uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

platnom znení. 

 

17. Kritériá na vyhodnotenie ponúk 

 

Najnižšia cena celkom v EUR bez DPH za celý predmet zákazky. 

 

18. Ďalšie informácie 
 

Osoba podľa § 8 poverí vyhodnotením verejného obstarávania zodpovednú osobu. Všetkým 

uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude oznámený výsledok vyhodnotenia 

ponúk. 

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo podpísať Zmluvu o dielo s uchádzačom, ktorý sa umiestnil 

ako ďalší v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde uskutočneniu 

stavebných prác úspešným uchádzačom. 

Osoba podľa § 8 si vyhradzuje právo neprijať ponuky, ak sa zmenia okolnosti, za ktorých bolo to 

zadávanie zákazky vyhlásené a neprijať žiadnu ponuku v prípade, že cena položiek alebo celej 

ponuky prekročia finančné možnosti osoby podľa § 8. 

mailto:sotakova.lenka@zelpo.sk
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Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači 

hradia v plnej výške. 

 

Prílohy 
Príloha č. 1: Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 2: Návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 3: Zmluva o dielo 

 

 

Vypracoval: 

Ing. Lenka Sotáková, vedúca oddelenia riadenia projektov 

 

Miesto: Podbrezová  

Dátum: 21.06.2016 Podpis: 

 

 

 

Schválil:  

Ing. Marian Kurčík, podpredseda predstavenstva a ekonomický  riaditeľ 

 

Miesto: Podbrezová  

Dátum: 21.06.2016 Podpis: 

 

 

 

 

Ing. Ľubor Schwarzbacher, člen predstavenstva a technický riaditeľ 

                                       

Miesto: Podbrezová  

Dátum: 21.06.2016 Podpis: 
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Príloha č. 1 Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Obnova horného nádvoria – 

Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“ 

 

Podrobný opis predmetu zákazky 

 

Dokumentácia je z kapacitných dôvodov uložená na linkoch uvedených nižšie: 

 

• Projektová dokumentácia  – realizačný projekt – Hrad Ľupča obnova horného 

nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny, vypracovaná Ing. Arch. Jozef Sálusom z 

04/2016. 
 

ASR 

Link: https://uloz.to/xbKm8Dow/asr-salus-rar 

Heslo: ASR  

 

ELEKTRO 

Link: https://uloz.to/xxpaRetc/elektro-piliar-rar 

Heslo: ELEKTRO 

 

EPS 

Link: https://uloz.to/xsFLcTJt/eps-vransky-rar 

Heslo: EPS  

 

EZS 

Link: https://uloz.to/xBZh1ura/ezs-vransky-rar 

Heslo: EZS 

 

• Návrh na reštaurovanie priestorov a ich architektonických a výtvarných súčastí: malej 

chodby a interiéru miestnosti pred vstupom do Márie Séči a interiéru miestnosti Márie Séči 

Hradu Ľupča vypracovaným  Akad. mal. Jozefom Doricom a Akad. soch. Igorom Hovoričom 

z 10-11/2015. 

 

Link: https://uloz.to/x6LCjNbq/restauratorsky-navrh-dorica-2015-rar 

Heslo: NAVRH 

 

• Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-

2015/201814/88389/KAJ zo dňa 11.12.2015 

• Záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-

2016/8276-6/29745/MAR,RUS zo dňa 03.05.2016 

• Rozhodnutie Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-

2016/12873-2/39407/RUS zo dňa 24.05.2016 

Uvedené rozhodnutia a záväzné stanovisko sa nachádzajú tu:     

Adobe Acrobat 

Document
 

 

 

 

 

https://uloz.to/xbKm8Dow/asr-salus-rar
https://uloz.to/xxpaRetc/elektro-piliar-rar
https://uloz.to/xsFLcTJt/eps-vransky-rar
https://uloz.to/xBZh1ura/ezs-vransky-rar
https://uloz.to/x6LCjNbq/restauratorsky-navrh-dorica-2015-rar
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Príloha č. 2 Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Obnova horného nádvoria – 

Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“ 

 

Návrh na plnenie kritérií 

 

Osoba podľa § 8: Železiarne Podbrezová a.s. 

 

Názov alebo obchodné meno uchádzača: 

 

Sídlo uchádzača: 

 

Kritérium Hodnota v EUR 

a) cena bez DPH  

b) rezerva 5 % z ceny podľa písm. a)  

c) cena celkom bez DPH  

d) sadzba DPH a výška DPH  

e) cena celkom vrátane DPH  

 

 

Miesto: 

 

Dátum: 

 

 

 

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

                                                                                  Pečiatka a podpis uchádzača 
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Príloha č. 3 Výzvy na predkladanie ponúk na predmet zákazky „Obnova horného nádvoria – 

Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“ 

 

 

 

Zmluva o dielo 

 

ZMLUVA O DIELO č. ............../2016 

 

uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v platnom znení 

(ďalej len „Zmluva“) 

 

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Železiarne Podbrezová a.s. 

Sídlo:      Kolkáreň 35, 976 81 Podbrezová 

Štatutárny orgán/štatutár:  Ing. Marian Kurčík – podpredseda predstavenstva a 

ekonomický riaditeľ 

Ing. Ľubor Schwarzbacher – člen predstavenstva a 

technický riaditeľ 

IČO:      31 562 141  

DIČ:      2020458704 

IČ DPH:     SK2020458704 

Bankové spojenie:    Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:     5063231562/0900 

IBAN:      SK620900000000005063231562 

SWIFT:     GIBASKBX 

 

Osoba oprávnená jednať  

vo veciach zmluvných a technických:  Ing. Milan Podkonický – vedúci prevádzkarne 

centrálna údržba                                   

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

 

a 

 

[uchádzač doplní obchodné meno spoločnosti] 

Adresa organizácie:    [doplní uchádzač] 

Krajina:      [doplní uchádzač] 

Zastúpená:      [doplní uchádzač] 

IČO:       [doplní uchádzač] 

DIČ:       [doplní uchádzač] 

IČ DPH:      [doplní uchádzač] 

Bankové spojenie:     [doplní uchádzač] 

Číslo účtu:      [doplní uchádzač] 
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IBAN:        [doplní uchádzač] 

SWIFT:        [doplní uchádzač] 

E-mail:      [doplní uchádzač] 

Tel.:       [doplní uchádzač] 

Fax:       [doplní uchádzač] 

Internetová adresa:      [doplní uchádzač] 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

(kupujúci a predávajúci ďalej spoločne ako „Zmluvné strany“) 

 

 

Čl. II. 

Úvodné ustanovenia 

 

1. Zmluva je výsledkom súťaže vyhlásenej objednávateľom ako osoby podľa § 8 v súlade so 

zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení, na uskutočnenie stavebných prác v rámci zákazky s nízkou hodnotou 

s názvom „Obnova horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“.  

2. Predmet zákazky bude z väčšej časti financovaný z nenávratného finančného príspevku 

poskytnutého verejnému obstarávateľovi Úradom vlády Slovenskej republiky (ďalej len 

„Poskytovateľ NFP“) ako správcom programu Zachovanie a revitalizácia kultúrneho a 

prírodného dedičstva a Podpora rozmanitosti v kultúre a umení v rámci európskeho 

kultúrneho dedičstva, spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho 

hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky na základe Projektovej 

zmluvy č. 1125/2014 v znení Dodatku č. 1 (ďalej „Zmluva o NFP“) pre projekt „Hrad Ľupča 

– Obnova horného nádvoria“, číslo projektu CLT02007 (ďalej len „Projekt“). 

3.  Objednávateľ je výlučným vlastníkom nehnuteľností evidovaných v katastrálnom území 

Slovenská Ľupča, obec Slovenská Ľupča, okres Banská Bystrica na liste vlastníctva č.3880, 

a to: 

a) pozemku na parc. č. KN-C 2729/1, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o 

výmere 4037 m2 ,  

b) pozemku na parc. č. KN-C 2730, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria, o výmere 

1094 m2, 

c) pozemku na parc. č. KN-C 2731, druh pozemku: Zastavané plochy a nádvoria o výmere 

2225 m2 

d) stavby Hrad, súpisné číslo  531, druh ch. n. 201 nehnuteľná kultúrna pamiatka zapísaná 

v Ústrednom zozname pamiatkového fondu pod č. 77/0, nachádzajúca sa na parc. č. 

2729/1. 

 

 

Čl. III. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo – stavebné 

a reštaurátorské práce pre stavbu „Obnova horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, 

fasádne hodiny“ podľa projektovej dokumentácie – realizačný projekt – Hrad Ľupča obnova 

horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny, vypracovanú Ing. Arch. Jozef 

Sálusom z 04/2016,  za podmienok stanovených v návrhu na reštaurovanie priestorov a ich 

architektonických a výtvarných súčastí: malej chodby a interiéru miestnosti pred vstupom do 
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Márie Séči a interiéru miestnosti Márie Séči Hradu Ľupča z 10-11/2015 vypracovaným  

Akad. mal. Jozefom Doricom a Akad. soch. Igorom Hovoričom, rozhodnutia Krajského 

pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-2015/201814/88389/KAJ zo dňa 

11.12.2015, záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. 

KPUBB-2016/8276-6/29745/MAR,RUS zo dňa 03.05.2016, rozhodnutia Krajského 

pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-2016/12873-2/39407/RUS zo dňa 

24.05.2016 (ďalej len „dielo“). 

2. Predmetom diela je objekt „Obnova horného nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne 

hodiny“ podľa projektovej dokumentácie – realizačný projekt – Hrad Ľupča obnova horného 

nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny, vypracovanú Ing. Arch. Jozefom Sálusom 

z 04/2016,  podľa podmienok stanovených v návrhu na reštaurovanie priestorov a ich 

architektonických a výtvarných súčastí: malej chodby a interiéru miestnosti pred vstupom do 

Márie Séči a interiéru miestnosti Márie Séči Hradu Ľupča z 10-11/2015 vypracovaným  

Akad. mal. Jozefom Doricom a Akad. soch. Igorom Hovoričom, rozhodnutie Krajského 

pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-2015/201814/88389/KAJ zo dňa 

11.12.2015, záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. 

KPUBB-2016/8276-6/29745/MAR,RUS zo dňa 03.05.2016, rozhodnutie Krajského 

pamiatkového úradu Banská Bystrica č. k. KPUBB-2016/12873-2/39407/RUS zo dňa 

24.05.2016.  

3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené dielo bez závad prevziať a za dielo zaplatiť 

zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku VII. tejto zmluvy.  

4.  Zhotoviteľ zrealizuje predmet zmluvy v súlade s vydanými rozhodnutiami orgánov štátnej 

správy a samosprávy, platných vyhlášok a noriem. 

 

 

 

 

Čl. IV. 

Vykonanie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle 

čl. III. tejto zmluvy v dobe maximálne 6 mesiacov od odovzdania staveniska. Odovzdanie 

staveniska sa uskutoční do 5 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 

2. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ preukázateľne  

neposkytol potrebnú súčinnosť. O prevzatí dokončeného  diela musí byť spísaný 

odovzdávací protokol, podpísaný objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu 

oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.  

3. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k dielu prechádza na objednávateľa odovzdaním 

predmetu diela. 

 

 

 

Čl. V. 

Povinnosti objednávateľa 

 

1. Objednávateľ je povinný riadne vykonané dielo bez závad brániacich užívanie diela 

prevziať. 

2. Objednávateľ je povinný vykonať prehliadku diela najneskôr do 3 dní odo dňa vyzvania 

zhotoviteľom k prevzatiu diela. 



11 

  

 

3. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za zhotovenie diela podľa platobných 

podmienok dohodnutých v čl. VII. tejto zmluvy o dielo. 

4. Objednávateľ je povinný zabezpečiť prípojné miesto elektrickej energie a vody do termínu 

prevzatia a odovzdania staveniska.  

5.  Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi na účely výstavby predmetu plnenia zmluvy vodu a 

elektrickú energiu za úhradu. 

 

 

 

Čl. VI. 

Povinnosti zhotoviteľa 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce a dodávky podľa tejto zmluvy, vrátane dodania 

materiálu potrebného na vykonanie diela. 

2. Zhotoviteľ diela vopred vyhodnotí všetky okolnosti, ktoré by mohli mať dopad na 

podmienky vykonania diela, oboznámi sa so všetkými fyzikálnymi podmienkami objektov a 

so všetkými viazanosťami, ktoré sa vzťahujú na dielo.  

3. Zhotoviteľ je povinný všetky doklady a podklady, ktoré obdrží od objednávateľa pri 

realizácii diela preveriť a oznámiť chyby, alebo opomenutia, ktoré by sa pri realizácii diela 

mohli objaviť a nepriaznivo ovplyvniť realizáciu a aj neskoršie užívanie diela a tým aj 

termíny odovzdania diela.  

4. V prípade, že sa budú zdržiavať zamestnanci zhotoviteľa alebo osoby prostredníctvom 

ktorých zhotoviteľ vykonáva dielo  v priestoroch objednávateľa sú povinní dodržiavať 

právne predpisy Slovenskej republiky najmä:  

• zákon NR SR č. 124/2006 Z. z. v platnom znení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, 

• zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb, 

ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore staveniska podľa zákona NR SR č. 391/2006 Z. 

z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v platnom znení a Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 

374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach, 

• zákon NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v platnom znení, 

• zabezpečenie minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadaviek na stavenisku 

podľa nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. – týmto stavebník poveruje spôsobilú osobu 

zhotoviteľa ako koordinátora bezpečnosti, 

• platné právne požiadavky v oblasti starostlivosti o životné prostredie a požiadavky systému 

environmentálneho manažérstva v zmysle normy STN EN  ISO 14001 a STN EN  ISO 

18001. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetku škodu spôsobenú objednávateľovi porušením všeobecne 

záväzných právnych predpisov, a to najmä predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu 

zdravia pri práci a ochranu obyvateľstva pred požiarmi a taktiež porušením všetkých 

interných predpisov objednávateľa, s ktorými bol zhotoviteľ preukázateľne oboznámený, 

ako aj za všetku  škodu spôsobenú objednávateľovi tretími osobami, ktorým zhotoviteľ 

umožní prístup do miesta vykonávania diela. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť objednávateľa na prípadnú hroziacu škodu a urobiť aj 

nevyhnutné opatrenia na jej odstránenie, pokiaľ škoda bezprostredne hrozí. 

7. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému 

dielu a  ktoré sú potrebné na jeho užívanie: 

- kópie stavebného denníka, 

- platné atesty, certifikáty a doklady o preukázaní zhody použitých a zabudovaných 

materiálov,       

- doklady o vykonaní skúšok a revízií, 
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- záručné listy použitých výrobkov a zariadení. 

8. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi ukončenie 

stavebného diela a vyzvať ho k preberaciemu konaniu.   

9. Pred začatím prác zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi meno vedúceho pracovnej 

skupiny a mená vedúcich každej zmeny.   

10. Zhotoviteľ môže vykonať dielo aj pred termínom špecifikovaným v bode 1 čl. IV. tejto 

zmluvy. 

11. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník, do ktorého zmluvné strany  

zaznamenávajú všetky skutočnosti majúce vplyv na postup prác na zhotovovanom diele. 

Stavebný denník musí byť uložený u stavbyvedúceho. Stavebný denník musí byť na 

požiadanie bez akýchkoľvek zdržaní poskytnutý oprávnenému zástupcovi objednávateľa. 

12. Oprávnený zástupca objednávateľa – stavebný dozor Ing. Jozef Hebeň a elektro dozor Ing. 

Peter Piliar - podpisuje záznamy a v prípade potreby reaguje najneskôr do 3 pracovných dní. 

Inak sa predpokladá, že s obsahom zápisu súhlasí. Tento postup platí aj pre zhotoviteľa. 

Prvý prepis záznamov je pre potreby objednávateľa. 

13. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody spôsobené z titulu vykonávania prác na  majetku 

objednávateľa. 

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať predpísané technologické postupy pri realizácii 

stavebných prác. 

15. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že v rámci realizácie prác podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny 

materiál, o ktorom je v dobe užitia známe, že má škodlivé účinky na ľudské zdravie či 

životné prostredie. 

16. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť uskladnenie odpadu na skládku na vlastné náklady. 

17. Zhotoviteľ je povinný vyzvať písomne objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú 

byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne jeden pracovný deň vopred. Ak 

zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 

dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. V prípade, že objednávateľ nepríde na 

kontrolu, na ktorú bol riadne pozvaný, môže zhotoviteľ pokračovať v realizácii diela. 

18. Všetky odborné práce musia vykonávať zamestnanci zhotoviteľa, alebo jeho 

subdodávateľov, ktorí majú príslušnú odbornú kvalifikáciu.  

19. Zhotoviteľ v plnej miere zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov 

a pracovníkov, ktorí sa s jeho vedomím zdržujú v priestore staveniska a pre zhotoviteľa 

realizujú dielo, resp. jeho časti a zabezpečenie ich vybavenia ochrannými pracovnými 

pomôckami. Zodpovedá za koordináciu a činnosti svojich subdodávateľských, právnických 

a fyzických osôb. 

20. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že: 

a) strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy 

kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Projektovej zmluvy č. 1125, ktorá bola dňa 

16.1.2015 uzavretá medzi správcom programu: Úradom vlády Slovenskej republiky a 

Železiarňami Podbrezová a.s. ako prijímateľom projektového grantu.  A to oprávnenými 

osobami v zmysle pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP programové 

obdobie 2009 - 2014, ako aj sa zaväzuje, že poskytne týmto osobám potrebnú súčinnosť. 

b) umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Úradu vlády Slovenskej republiky, 

Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 

zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu 

generálneho audítora Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom 

oprávneným na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov SR, ako aj 

všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami, úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k 

inej dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a že týmto 

osobám umožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s 
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touto zmluvou a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov určenou v súlade s 

platnými právnymi predpismi SR. 

21.  Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom 

nastane zmena subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré 

bude obsahovať minimálne: identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa a čestné 

vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 26 ods. 1 zákona o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v platnom znení. 

 

 

 

 

Čl. VII. 

Cena diela 

 

1. Cena za vykonanie diela  je určená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán a 

predstavuje sumu vo výške:  

 

a) cena bez DPH                            ......................... €   

b) rezerva 5 % z ceny uvedenej v písm. a):  ......................... €  

c) cena celkom bez DPH                ......................... €            

d) DPH .......%                                              ......................... € 

e) Cena celkom vrátane DPH                     ........................ € 

 

2. Súčasťou celkovej ceny za dielo bez DPH je rezerva vo výške 5 % z ceny bez DPH podľa 

rozpočtu (Príloha č. 1). Táto rezerva bola stanovená v súlade s Príručkou pre prijímateľa a 

projektového partnera pre Finančný mechanizmus EHP a Nórsky finančný mechanizmus 

programové obdobie 2009 – 2014 a jej použitie sa viaže: 

 

a) na prípady vyššej moci, v dôsledku ktorých vznikne potreba vykonať také práce 

a/alebo dodať také materiály, ktoré táto zmluva a jej prílohy nepredpokladala čo do 

množstva a/alebo druhu, čo ovplyvňuje cenu za dielo dohodnutú v článku IV. bod 1 písm. a) 

tejto zmluvy; 

b) na prípady tzv. naviac prác, ktorých potreba vykonania vyplynula zo zmeny alebo 

doplnenia projektovaného stavebného a technického riešenia v priebehu realizácie diela a 

ktorých vykonanie je potrebné na riadne dokončenie a odovzdanie diela, zmeny stavebných 

materiálov a iné zmeny vyvolané zo strany objednávateľa a/alebo zo strany správcu 

programu alebo iných kontrolných subjektov na zmenu projektu, čo ovplyvňuje cenu za 

dielo dohodnutú v článku IV. bod 1 písm. a) tejto zmluvy; 

c) alebo na iné nepredvídateľné okolnosti, v dôsledku ktorých vznikne potreba vykonať 

také práce a/alebo dodať také materiály, ktoré táto zmluva a jej prílohy nepredpokladala čo 

do množstva a/alebo druhu, čo ovplyvňuje cenu za dielo dohodnutú v článku IV. bod 1 písm. 

a) tejto zmluvy. 

 

3. Ak nastane niektorý z prípadov, ktorý predpokladá článok VII. bod 2 tejto zmluvy, 

Zhotoviteľ je povinný takéto práce/dodávky materiálov/iné zmeny kvantifikovať, oceniť a v 

písomnej forme predložiť Objednávateľovi na prerokovanie a vzájomné písomné 

odsúhlasenie ešte pred ich realizáciou/dodávkou. O vykonaní takýchto prác/dodávok 

materiálov/iných zmien, pokiaľ ich celková cena bude krytá rezervou, spíšu zmluvné strany 

písomnú „Dohodu o čerpaní rezervy“, ktorá je jednak podkladom pre oprávnenosť 

vykonania takýchto prác/dodávok/iných zmien a jednak podkladom pre čerpanie rezervy. V 
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prípade, ak celková cena takýchto prác/dodávok materiálov/iných zmien presahuje výšky 

disponibilnej rezervy (napr. medzičasom došlo k vyčerpaniu rezervy, celková cena prác je 

vyššia ako výška rezervy dohodnutej v tejto zmluve), bude rozsah a cena takýchto 

prác/dodávok materiálov/iných zmien doriešená postupom v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

4. Zhotoviteľovi uzavretím tejto zmluvy nevzniká právny nárok na čerpanie rezervy. 

Zhotoviteľovi uzavretím tejto zmluvy nevzniká ani právny nárok na vyplatenie nevyčerpanej 

rezervy alebo jej časti po ukončení diela alebo tejto zmluvy. 

 

5. Cena bez DPH sa rovná súčtu všetkých položiek výkazu výmer objektu „Obnova horného 

nádvoria – Mária Séči, predpolie, fasádne hodiny“, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto 

zmluvy. DPH bude účtovaná  podľa platných predpisov a zákonov SR.  

 

6. Cena diela je konečná. Zhotoviteľ je oboznámený s projektovou dokumentáciou a jeho cena 

v tejto zmluve je konečná. Pre zhotovenie diela nebudú uznané žiadne naviac práce okrem 

prác uvedených v bode 2.  

 

7. Fakturácia bude vykonávaná mesačne na základe skutočne vykonaných prác a dodávok 

odsúhlasených stavebným dozorom Ing. Jozefom Hebeňom a elektro dozorom Ing. Petrom 

Piliarom so splatnosťou 60 dní odo dňa vystavenia faktúry.  

 

8. Objednávateľ sa zaväzuje po protokolárnom prevzatí diela uhradiť zhotoviteľovi zostatkovú 

cenu za vykonanie diela podľa poslednej faktúry vystavenej zhotoviteľom so splatnosťou 60 

dní odo dňa vystavenia faktúry na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

 

9. Faktúra zhotoviteľa pritom musí obsahovať: 

- číslo faktúry a označenie o aký druh faktúry sa jedná, s odvolávkou na    príslušnú  

objednávku a ZoD, ktorá oprávňuje k fakturácii 

- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa vrátane čísla bank. účtu, IČO, IČ pre DPH 

- predmet plnenia a miesto plnenia 

- cenu vykonaných prác (zdaniteľné plnenie) za príslušný mesiac 

- platnú sadzbu DPH a výpočet dane z pridanej hodnoty za uskutočnené zdaniteľné plnenie a 

jej vyčíslenie v % a v € 

- čiastka k úhrade 

- deň vzniku zdaniteľného plnenia, deň vystavenia a deň splatnosti 

- názov Projektu (CLT02007: Hrad Ľupča – Obnova horného nádvoria)  

- kód klasifikácie produkcie (CPV): 45212354-2 - Stavebné práce na objektoch hradov 

- označenie a podpis oprávneného zástupcu 

 

10. Posledný daňový doklad (faktúru) môže objednávateľ uhradiť len do výšky 90 % dohodnutej 

ceny diela, pokiaľ sa pri odovzdávaní diela vyskytnú vady a nedorobky. Zostávajúcich 10 % 

z celkovej ceny diela tvorí zádržné súvisiace s odstránením vád a nedorobkov. Zádržné bude 

uhradené do 30 dní od odstránenia poslednej vady alebo nedorobku, čo bude písomne 

prevzaté objednávateľom v súpise vád a nedorobkov. 

 

 

Čl. VIII. 

Záručná doba 
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1. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu preberacieho a 

odovzdávacieho protokolu.  

 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 

podkladov poskytnutých objednávateľom pri realizácii diela, na ktorých nesprávnosť 

zhotoviteľ objednávateľa upozornil a ten napriek tomu písomne trval na ich použití. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje a zodpovedá za to, že dielo zhotoví podľa podmienok tejto zmluvy, a 

že dielo bude mať vlastnosti obvyklé pre charakter diela, a bude riadne spôsobilé slúžiť na 

obvyklý účel. 

 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu plnenia, 

alebo poškodením predmetu plnenia objednávateľom. 

 

5. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe odstráni zhotoviteľ v lehote 10 dní od 

písomného oznámenia objednávateľom. 

 

 

 

Čl. IX. 

Zmluvné pokuty 

 

1. Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (čl. IV., bod 1. 

zmluvy, môže objednávateľ od zhotoviteľa žiadať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny 

diela za každý začatý deň omeškania. 

 

2. V prípade omeškania objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela môže 

zhotoviteľ žiadať od objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,03% z dlžnej čiastky za 

každý začatý deň omeškania. 

 

3. Zmluvnú pokutu a úrok z omeškania, dohodnuté touto zmluvou, uhradí povinná strana do 30 

d dní odo dňa prijatia výzvy. 

 

4. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú z článku VI. bodu 20 

tejto zmluvy, t.j. v prípade, ak zhotoviteľ nestrpí výkon kontroly/auditu/overovania zo strany 

oprávnených osôb v zmysle pravidiel implementácie Finančného mechanizmu EHP pre  

programové obdobie 2009 - 2014 a/alebo neposkytne oprávneným osobám potrebnú 

súčinnosť na výkon kontroly/auditu/overovania a/alebo ak neumožní všetkým kontrolným 

subjektom v zmysle pravidiel v zmysle pravidiel implementácie Finančného mechanizmu 

EHP programové obdobie 2009 - 2014 úplný prístup k svojmu účtovníctvu a k inej 

dokumentácii, ktorá súvisí s plnením tejto zmluvy a/alebo s touto zmluvou a/alebo, ak týmto 

osobám neumožní vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy a/alebo s 

touto zmluvou, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu bez DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú 

pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. 

 

5. V prípade, ak sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je v 

pravidlách implementácie Finančného mechanizmu EHP programové obdobie 2009 - 2014 

označené ako kolúzne správanie a/alebo v prípade, ak zhotoviteľ iným nedovoleným 
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spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, je Objednávateľ oprávnený žiadať od 

Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 20 % z celkovej ceny diela spolu bez DPH 

a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je 

dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým spôsobenej škody v plnej výške. 

 

6. V prípade, ak zhotoviteľ poruší povinnosť, ktorá pre neho vyplýva z článku VI. bodu 21 

tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený žiadať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 5 % z celkovej ceny diela spolu bez DPH a zhotoviteľ sa takúto zmluvnú pokutu 

zaväzuje zaplatiť. Týmto ustanovením nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu tým 

spôsobenej škody v plnej výške. 

 

 

 

Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 

 

2. Účinnosť tejto zmluvy možno predčasne ukončiť: 

a)   dohodou zmluvných strán, ktorej súčasťou je vysporiadanie vzájomných záväzkov a 

pohľadávok, 

b)   odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvných záväzkov jednou 

zmluvnou stranou, ktoré je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

druhej zmluvnej strane. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä nedodržiavanie 

všeobecne záväzných právnych predpisov zo strany zamestnancov zhotoviteľa, resp. jeho 

subdodávateľov. 

 

3.  Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté ustanovenia týkajúce sa úroku z omeškania, 

zmluvných pokút, ochrany informácií a ustanovenia týkajúce sa tých práv a povinností, z 

povahy ktorých vyplýva, že majú trvať aj po odstúpení od zmluvy. 

 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva obsahuje kompletné a jedinečné znenie dohody, 

ktorá sa týka predmetu zmluvy medzi nimi. Táto zmluva je nadradená všetkým 

predchádzajúcim ústnym či písomným návrhom ako aj ďalšej komunikácii medzi oboma 

zmluvnými stranami. 

 

5. Ak sa vzťahuje dôvod neplatnosti len na niektoré ustanovenie tejto zmluvy, je neplatné len 

toto ustanovenie, ak z jeho povahy alebo obsahu, či okolností, za ktorých bolo dojednané 

nevyplýva, že ho nemožno oddeliť od ostatného obsahu zmluvy. 

 

6. Ak zmluva neustanovuje inak, všetky nároky vyplývajúce z tejto zmluvy musia byť voči 

druhej strane uplatnené písomne, a to doporučeným listom, faxom alebo odovzdané osobne. 

V prípade poštového styku sa za deň uplatnenia nároku považuje deň doručenia 

doporučeného listu poštovým úradom na adresu uvedenú v tejto zmluve, a v prípade, že v 

budúcnosti dôjde k zmene adresy zmluvnej strany, tak na adresu zmluvnej strany uvedenú v 

danom čase v zákonom stanovenom registri. Účinky doručenia písomných podaní sú na 

účely tejto zmluvy splnené aj vtedy, ak príjemca príslušného podania si toto nevyzdvihol v 

odbernej lehote, a to dňom kedy sa príslušné podanie vrátilo odosielateľovi ako nedoručené, 

a tiež dňom keď jeho prevzatie adresát bezdôvodne odmietol. 
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7. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek rozšírenie predmetu tejto zmluvy nad rámec 

špecifikovaný v čl. III. tejto zmluvy vopred prerokovať a odsúhlasiť. Rozšírenie predmetu 

zmluvy bude upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Uzatváranie dodatkov k zmluve 

musí byť v súlade s § 10a zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, v platnom znení.  

 

8. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 

podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

 

9. Platne uzatvorená zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

10. Zmluvné strany v plnom rozsahu zodpovedajú za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich 

zamestnancov a súčasne prehlasujú, že ich zamestnanci, ktorí sa zúčastnia realizácie 

predmetu zmluvy, sú odborne spôsobilí na výkon danej práce a sú poistení pre prípad 

pracovného úrazu. 

 

11. Zmluvné strany zodpovedajú za veci svojich zamestnancov prinesených do priestorov 

realizácie predmetu zmluvy a súčasne zodpovedajú za škody preukázateľne spôsobené 

svojimi zamestnancami druhej zmluvnej strane. 

 

12. Zmluvné strany sa dohodli, že oprávnenými kontaktnými osobami pre potreby realizácie 

predmetu zmluvy, poskytovanie súčinnosti a plnenie záväzkov zmluvných strán 

vyplývajúcich z tejto zmluvy sú:  

 

a.) na strane objednávateľa:  

      Ing. Milan Podkonický, tel.č.  048 645 5300, 0903 807 373, E-mail : podkonicky@zelpo.sk 

b.) na strane zhotoviteľa:  

      …………………., tel.č. ……………….., E-mail : …………@.................... 

 

13. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy predloží a odovzdá objednávateľovi fotokópiu poistnej 

zmluvy o zodpovednosti za škodu spôsobenú v súvislosti so zabezpečením záväzkov zo 

zmluvy s výškou poistnej sumy najmenej vo výške dohodnutej ceny za dielo. 

 

14. Táto zmluva bola vyhotovená vo štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po dve vyhotovenia. 

 

15. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 Rozpočet    

Príloha č. 2 Časový harmonogram 

 

16. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 

17. Zmluvné strany sú si vedomé skutočnosti, že zmluva o dielo, ako aj všetky jej prípadné 

dodatky, budú zverejnené na webovom sídle správcu programu na www.eeagrants.sk a 

www.norwaygrants.sk . 
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V ......................., dňa ...........2016   V Podbrezovej, dňa .............2016 

 

 Zhotoviteľ:                                                                 Objednávateľ:                                                                        

 

-----------------------------------                -----------------------------------   

[uchádzač  doplní meno    Ing. Marian Kurčík  

a priezvisko štatutárneho orgánu]   podpredseda predstavenstva  

a ekonomický riaditeľ 

 

     

       -----------------------------------  

Ing. Ľubor Schwarzbacher            

 člen predstavenstva   

       a technický riaditeľ 

 

 

 

Príloha č. 1 Rozpočet    

Príloha č. 2 Časový harmonogram 

 

 

 


