
 

ZMLUVA O DIELO č........ 
uzavretá podľa § 261 ods. 2, § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 

 

Článok I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

Obec Lednické Rovne 

Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 02061 

Zastúpená:  Mgr. Marián Horečný, starosta                

IČO:    00317462 

DIČ:    2020615597 

  

 

Zhotoviteľ 

 

Obchodný názov: Obnova s.r.o. 

Registrácia:  Banská Štiavnica, ul. Andreja Kmeťa 12, 969 01 

Zastúpený:  oddiel Sro. vložka číslo 16829/S 

IČO:   36820652 

IČ DPH:  SK2022437571 

DIČ:   2022437571 

Bankové spojenie,  Prima Banka a.s. 

IBAN :   SK08 5600 0000 0014 3570 8002 

Tel.:    0907 344 743 

E-mail:   michal@obnova.eu 

 

PREAMBULA 

Táto zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok  verejného obstarávania  podľa  zákona č. 343/2015 

Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

 

Článok II. 

VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE 

1. Názov diela: Vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné   povolenie 

a realizáciu s výkazom výmer - komplexná rekonštrukcia historického parku v Lednických 

Rovniach. 

2. Miesto realizácie diela:  Obec Lednické Rovne, Námestie slobody 32, 02061 Lednické Rovne 

3. Investor:  Obec Lednické Rovne - rozpočet obce  

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky – dotácia 

 

 

 

Článok III. 

PREDMET ZMLUVY 



1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na predmet obstarávania: Vypracovanie projektovej 

dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu s výkazom výmer  - komplexná 

rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach.  

Priestorové rozloženie predmetu obstarávania je zahrnuté v mapovom podklade (Príloha č.4). 

 

2. Vypracovaná projektová dokumentácia bude slúžiť ako  

 východiskový podklad pre žiadosť o dotáciu prostredníctvom Nórskych fondov 

 východiskový podklad pre rekonštrukčné práce v objekte historický park Lednické Rovne 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť dielo, predmet ktorého rozsah je určený v nasledujúcich ustanoveniach tohto 

článku. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené a v súlade s touto zmluvou riadne zhotovené dielo 

od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť mu za jeho vykonanie cenu dohodnutú v čl. V. tejto zmluvy, 

podľa platobných podmienok dojednaných v čl. VI. tejto zmluvy. 

 

Článok IV. 

ROZSAH A OBSAH PREDMETU PLNENIA, SPOSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

1. Súčasťou Predmetu zmluvy o dielo je (Príloha č.1) obsah projektovej dokumentácie pre 

stavebné povolenie a realizáciu s oceneným výkazom výmer v rozsahu: 

A. Sprievodná správa 

B.  Súhrnná technická správa 

C.  Situácie stavby 

D.  Dokumentácie stavebných objektov 

E.  Plán organizácie výstavby 

 

 PAMIATKOVÁ UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA 

 KONZERVÁCIA RUIN 

 PAMIATKOVÉ REŠTAUROVANIE 

 OSTATNÉ STAVEBNÉ OBJEKTY 

 DENDROLÓGIA 

 

F. OCHRANA STROMOV PRI STAVEBNEJ ČINNOSTI 

G. POLOHOPISNÉ A VÝŠKOPISNÉ ZAMERANIE 

H. VYTYČOVACIE PLÁNY 

I. VÝKAZ VÝMER A ROZPOČET 

J. DOKLADY – SÚHLASNÉ VYJADRENIA DOTKNUTÝCH ORGÁNOV 

 

2. Obsahom predmetu  plnenia je: 

 vypracovanie  projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie a realizáciu s výkazom 

výmer - komplexná rekonštrukcia historického parku v Lednických Rovniach, ktorá sa 

použije aj na účely stavebného konania v rozsahu prílohy č. 1 , vrátane presnej 

špecifikácie objektov a  popisu prác s presným označením objektov a výkazom výmer, a 

rozpočtu stavby 

 zabezpečenie dokladov - rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné 

opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy, obce a iných organizácii ( vrátane odborného 

stanoviska oprávnenej právnickej osoby podľa zákona č. 124/2006 Z. z. ) k realizačnému 

projektu stavby v nevyhnutnom rozsahu, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o stavebné 

povolenie 

 odsúhlasenie návrhov riešenia jednotlivých objektov vedením obce Lednické Rovne 

a krajského pamiatkového úradu (KPÚ) 

 súčasťou projektovej dokumentácie je podrobná fotodokumentácia  



 projektant musí byť súčinný pri stavebnej realizácií projektu podľa zadania investora 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri tvorbe projektovej dokumentácie dodržať termíny odovzdania 

projektovej dokumentácie (Príloha č.1) 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri tvorbe projektovej dokumentácie dodržať všetky usmernenia 

a postupy a finálne stavy jednotlivých stavebných objektov, ktoré sú obsiahnuté 

v dokumentácií „Architektonicko – historický výskume parku v Lednických Rovniach 

v období 2015 – 2016“ (Príloha č. 2) a v reštaurátorskom výskume a návrhu na reštaurovanie - 

Interiér mauzólea baróna Jozefa Schreibera (Príloha č.3)  

5. Počas realizácie stavebných prác sa  zabezpečí výkon odborného autorského dohľadu 

projektanta v nasledovnom rozsahu:   

 poskytovanie vysvetlení potrebných na vypracovanie dodávateľskej dokumentácie, 

 účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi,  

 účasť na kontrolných dňoch stavby, 

 zabezpečenie dodržania projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným  

povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť výstavby,  

 posudzovanie návrhov zhotoviteľa na zmeny a  odchýlky z  pohľadu dodržania technicko-

ekonomických parametrov stavby, prípadne ďalších údajov a ukazovateľov, 

 vyjadrenie k  požiadavkám o väčšie množstvo výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,  

 sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska, 

 účasť na odovzdaní a prevzatí stavby,  

 účasť na kolaudačnom konaní a spolupráca s investorom pri uplatňovaní požiadaviek 

vyplývajúcich z kolaudačného konania.  

 

Článok V. 

SPÔSOB VYPRACOVANIA A DODANIA PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE 

(ďalej len „PD“): 

1. Projektová dokumentácia podľa čl. IV. bod 1.tejto ZoD bude dodaná objednávateľovi v 

šiestich  vyhotoveniach v tlačenej podobe a 2 vyhotoveniach v elektronickej podobe 

(CD/DVD nosiči) a popis prác s výkazom výmer vo formáte „xls.“ a výkresová časť, vrátane 

technických správ a dokladová časť vo formáte „pdf.“ 

2. Objednávateľ spolupracuje so zhotoviteľom pri spracovávaní dokumentácie. 

3. Pri spracovaní PD sa bude zhotoviteľ riadiť všeobecne záväznými predpismi  a technickými 

normami platnými v čase realizácie, záväzkami tejto ZoD, východiskovými podkladmi 

objednávateľa odovzdanými pri uzatvorení ZoD a dohodami oprávnených pracovníkov 

zmluvných strán.  

4. Pri spracovaní projektovej dokumentácie a v jej zmenách zhotoviteľ zohľadňuje všeobecné 

zásady prevencie týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa zákona č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov, § 2 až 4 Nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. o minimálnych 

bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.   

5. Všetky stavebné materiály navrhované v príslušnej projektovej dokumentácii musia spĺňať 

vlastnosti stanovené zákonom č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších 

predpisov a technické požiadavky na požiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavby 

podľa Vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na 

protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení Vyhlášky MV SR č. 

307/2007 Z.z..  

6. Zhotoviteľ je povinný všetkými dostupnými spôsobmi, technickými prostriedkami a metódami 

v plnom rozsahu splniť predmet zmluvy.   



7. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny pri zhotovovaní diela oproti dohodnutému 

technickému riešeniu diela musia byť odsúhlasené objednávateľom. Zmeny v realizácii diela 

musia byť zdokumentované v zmysle platnej stavebnej legislatívy. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo riadne a včas. Za kvalitu a včasnosť vykonania diela 

zodpovedá zhotoviteľ v rozsahu tejto zmluvy a v zmysle príslušných ustanovení Obchodného 

zákonníka 

 

Článok VI. 

ČAS PLNENIA 

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy v zmysle čl. III. sú nasledovné: 

 Termín začatia realizácie diela: nadobudnutím účinnosti Zmluvy o dielo 

 Termín dokončenia realizácie diela:  

  I. etapa   do 10. november 2019 

 II. etapa do 31. august 2020 

 Rozpis jednotlivých etáp je súčasťou Prílohy č.1 

2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred zmluvou dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 

3. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa k prevzatiu riadne ukončeného diela.  

 

Článok VII. 

CENA ZA DIELO 

1. Cena za dielo, v EUR, je určená cena na základe verejného obstarávania podľa zákona č. 

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

2. Zmena dojednanej ceny za dielo je prípustná len na základe písomného dodatku k tejto zmluve 

podpísaného štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

3. Celková cena za dielo podľa čl. III. a ďalších článkov tejto zmluvy predstavuje: 

Celková cena s DPH:    70 800.00 EUR 

  slovom:      sedemdesiattisícosemsto EUR s DPH 

4. V cenách sú zahrnuté všetky priame náklady súvisiace s vypracovaním a odovzdaním kompletnej 

dokumentácie a dojednaných príloh  

 

Článok VIII. 

PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 

1. Za vykonané práce zhotoviteľ vystaví faktúru po skončení a odovzdaní I. etapy prác a vystaví 

faktúru po skončení a odovzdaní II. etapy prác a túto doručí objednávateľovi na úhradu. 

Faktúra je splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

2. Faktúra musí obsahovať najmä tieto údaje: 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne platiteľa, ktorý dodáva 

tovar alebo službu, a jeho identifikačné číslo pre daň, číslo účtu a IBAN, 

 meno a adresu sídla, miesta podnikania prípadne prevádzkarne alebo bydliska príjemcu tovaru 

alebo služby a jeho identifikačné číslo pre daň, ak mu je pridelené, 

 poradové číslo faktúry, 

 dátum, kedy bol tovar alebo služba dodaná, alebo dátum, kedy bola platba prijatá, ak tento dátum 

možno určiť a ak sa odlišuje od dátumu vyhotovenia faktúry 

 dátum vyhotovenia faktúry, 

 dátum splatnosti faktúry, 

 množstvo a druh dodaného tovaru alebo rozsah a druh dodanej služby, 

 základ dane, jednotkovú cenu bez dane a zľavy a rabaty, ak nie sú obsiahnuté v jednotkovej cene 

v EUR 



 uplatnenú sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, 

 výšku dane spolu v EUR, ktorá sa má zaplatiť, 

 meno osoby, ktorá faktúru vystavila, 

 pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 
3. Faktúra bude vyhotovená a doručená objednávateľovi v 3 rovnopisoch. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v čl. VIII bod. 2 zmluvy o dielo, 

objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie bez jej úhrady. Zhotoviteľ je 

povinný vystaviť novú opravenú, resp. doplnenú faktúru s novou lehotou splatnosti. 

 

Článok IX. 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je vykonaný podľa podmienok 

dojednaných v zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho prevzatia objednávateľom. Za vady, 

ktoré vznikli po odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 

porušením niektorej z jeho povinností. 

3. Ak zhotoviteľ poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy alebo zo zákona, je povinný 

nahradiť objednávateľovi škodu tým spôsobenú bez ohľadu na povahu okolností, v dôsledku 

ktorých došlo k porušeniu povinností zhotoviteľa  

4. V prípade zistenia vád predmetu zmluvy v stanovenom termíne, má objednávateľ právo 

požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezplatne a na vlastné náklady a ďalej má 

povinnosť odstrániť všetky škody, ktoré vady spôsobili. Ak po dohode odstráni vadami 

spôsobené škody objednávateľ sám alebo prostredníctvom tretej osoby, je oprávnený 

zhotoviteľovi vyúčtovať všetky náklady, ktoré mu v súvislosti s odstránením škôd vznikli. 

Akákoľvek vada môže byť vyhlásená za odstránenú iba v prípade, že bude zhotoviteľom 

odstránená a aj všetky škody, ktoré ňou boli spôsobené. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody v súvislosti s vyhotovovaním predmetu tejto zmluvy, 

ktoré nezapríčinil objednávateľ podľa ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka. 

6. Zmluvné strany berú na vedomie skutočnosť, že záručná doba vyplýva z účinnosti príslušných 

právnych predpisov a technických noriem, podľa ktorej bolo dielo zhotovené. Zároveň sa 

zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ je povinný bezplatne odstrániť prípadné vady diela aj 

počas stavebnej realizácie objednanej objednávateľom a vykonávanej na základe diela, ktoré 

je predmetom tejto zmluvy.  

7. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady diela. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady diela do 14 dní od uplatnenia oprávnenej 

písomnej reklamácie objednávateľa, prípadne vady odstrániť v čo najkratšom technicky 

možnom čase, nepresahujúcom vyššie uvedenú lehotu 14 dní. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej 

zistení písomnou formou v zmysle tejto zmluvy. 

 

Článok X 

ZMLUVNÉ POKUTY A ÚROKY Z OMEŠKANIA 

1. V prípade omeškania s plnením a odovzdaním predmetu zmluvy alebo jeho časti 

zhotoviteľom, oproti dojednaným lehotám v tejto zmluve čl. VI., je objednávateľ oprávnený 

uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% denne z ceny diela za každý deň 

omeškania.  

2. Ak nedodrží zhotoviteľ termín odstránenia vád predmetu zmluvy uplatnených počas realizácie 

predmetu zmluvy do jeho prevzatia resp. do prevzatia jeho časti, je objednávateľ oprávnený 



uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,07 % z ceny reklamovaného diela 

za každý deň omeškania, a to až do odstránenia vád diela resp. jeho časti. 

3. Ak nedodrží zhotoviteľ termín odstránenia vád reklamovaných objednávateľom v stanovenom 

termíne, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,09 % z ceny reklamovaného diela za každý deň omeškania,  a to až do odstránenia chýb 

diela, resp. jeho časti. 

4. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním dokladov alebo s objednávateľom 

požadovaným poskytnutím súčinnosti, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania, a to až 

do odovzdania dokladov alebo poskytnutia súčinnosti. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť úroky z omeškania za oneskorenú úhradu riadne vystavenej 

a doručenej faktúry vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania 

6. Ustanovenia o zmluvných pokutách obsiahnuté v tejto zmluve sa nedotýkajú práv oprávnenej 

zmluvnej strany na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, ktorej splnenie bolo 

zabezpečené dojednaním o zmluvnej pokute, ako ani nárokov vyplývajúcich z vád predmetu 

zmluvy uplatnených objednávateľom voči zhotoviteľovi. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty dojednané zmluvnými stranami v tejto zmluve 

sa v prípade ich uplatnenia stávajú splatnými v okamihu, kedy nastane skutočnosť majúca za 

následok vznik práva na jej zaplatenie oprávnenej zmluvnej strane, pokiaľ v tejto zmluve nie 

je uvedené inak. 

8. Objednávateľ je oprávnený vo vzťahu k vyúčtovanej zmluvnej pokute započítať 

jednostranným úkonom oprávnené splatné i nesplatné pohľadávky zhotoviteľa voči 

objednávateľovi, ak sú uplatnené. 

9. Zaplatenie zmluvných pokút dojednaných v tejto zmluve nezbavuje zhotoviteľa povinnosti 

splniť svoje záväzky zabezpečené zmluvnou pokutou. 

 

Článok XI. 

VLASTNÍCTVO DIELA. 

1. Výsledky súvisiace s plnením predmetu tejto zmluvy o dielo sú bezvýhradným vlastníctvom 

objednávateľa. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že výsledky ani podklady poskytnuté objednávateľom, súvisiace s 

plnením predmetu tejto zmluvy o dielo neposkytne bez súhlasu objednávateľa tretej osobe. Pre 

svoje potreby zhotoviteľ môže využiť tieto výsledky alebo podklady po písomnom súhlase 

objednávateľa. 

 

Článok XII. 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať 

zhodnotenie kompletnosti diela, súpis prípadných zistených vád, dohodnuté lehoty na ich 

odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri 

tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská 

obidvoch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela. 

  Dielo má vady brániace užívaniu, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu 

dohodnutému v tejto zmluve, 

b) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka. 

2. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo má niektorú z vád brániacich riadnemu 

užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a 

termíne ich odstránenia.  

3. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto vád. Po dobu odstraňovania vád 

zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy. 



4. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania 

preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho 

konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, 

prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody 

na diele. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako autor diela týmto udeľuje objednávateľovi ako 

nadobúdateľovi súhlas na použitie diela spôsobom dohodnutým v tejto zmluve, pričom táto 

výhradná licencia je udelená v neobmedzenom rozsahu, bezodplatne a na čas neurčitý. 

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ ako autor diela týmto udeľuje objednávateľovi aj 

súhlas so zverejňovaním obsahu diela, a to najmä v rozsahu situácie, pohľadov, technickej 

správy alebo rozpočtu verejnosti. 

 

Článok XIII. 

ZASTUPOVANIE VO VECIACH TECHNICKÝCH, VYKONÁVANIE KONTROLY 

1. Za objednávateľa sú poverení rokovať: 

Mgr. Eva Kucejová  tel. 042 285 34 12; e-mail: e.kucejova@lednickerovne.sk. 

Mgr. Martin Mišík tel: 0944 913 820; e-mail: misik@lednickerovne.sk 

Za zhotoviteľa je v technických otázkach poverený rokovať „Ing. arch. Peter Nižňanský “, 

odborne spôsobilá osoba podľa § 4 zákona SNR č. 138/1992 Zb. o autorizovaných 

architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, 

oprávnená vykonávať činnosti vo výstavbe v rozsahu „spracovanie územnoplánovacích 

podkladov a územnoplánovacej dokumentácie“. 

2. Objednávateľ je povinný si prekontrolovať do 30 dní dodaný predmet zmluvy a prípadné 

chyby písomne reklamovať u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. V reklamácii musí byť 

popis reklamovaného nedostatku alebo chyby. 

3. Objednávateľ má v priebehu spracovávania diela právo na výkon kontroly z hľadiska kvality, 

koordinácie spracovávania, ako aj predpokladov splnenia termínu plnenia. 

 

ČLÁNOK  XIV. 

ZÁNIK ZMLUVY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ nesmie z vlastného podnetu zastaviť práce na diele, v opačnom prípade zhotoviteľ 

zodpovedá za škodu spôsobenú nevykonaním diela, pričom sa zmluvné strany dohodli, že sa 

toto považuje za podstatné porušenie zmluvy. 

2. Zmluvu možno meniť alebo ju dopĺňať iba písomnými dodatkami k nej, a to na základe 

dohody zmluvných strán podpísanými oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

3. Táto zmluva zaniká: 

a) splnením predmetu zmluvy v termínoch podľa čl. VI ods. 1 tejto zmluvy, 

b) dohodou zmluvných strán, 

c) pri porušení zmluvy odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán. 

4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ bude meškať s poskytnutím 

spolupôsobenia podľa tejto zmluvy dlhšie ako 3 pracovné dni. 

5. V prípade odstúpenia od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného oznámenia o 

odstúpení  od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

6. Odstúpenie od zmluvy oznámi odstupujúca strana druhej strane písomne – doporučeným 

listom do vlastných rúk. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia 

o odstúpení druhej strane. 

 

Článok XV. 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 

tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 

objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zamestnancov zmluvných strán a 

mailto:e.kucejova@lednickerovne.sk
mailto:misik@lednickerovne.sk


rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých správnych orgánov. 

 

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru 

prostredníctvom zástupcov zmluvných strán. V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, je 

oprávnená hociktorá zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie sporu príslušný súd. 

3. Zmluvné strany sa dohodli na písomnej forme právnych úkonov. Písomnosti týkajúce sa tejto 

zmluvy si budú zmluvné strany doručovať na adresy uvedené v čl. I. tejto zmluvy. Ak sa 

zásielka vráti odosielajúcej zmluvnej strane ako zásielka neprevzatá, bude sa považovať 

za doručenú dňom kedy bola takto vrátená. V záujme predísť zbytočným komplikáciám 

pri doručovaní písomností, zaväzujú sa zmluvné strany informovať sa navzájom o akejkoľvek 

zmene niektorého z identifikačných údajov 

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli 

zverené ako zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu 

dotknutej osoby, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok 

tejto zmluvy, to neplatí ak ide o plnenie povinností objednávateľa v zmysle zákona 

o slobodnom prístupe k informáciám. 

 

 

Článok XVI. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle § 47a ods. 1 

zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Právne vzťahy, ktoré nie sú v tejto zmluve výslovne upravené sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacich predpisov. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, prečítali ju, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju vlastnoručne podpísali na to oprávnení 

zástupcovia zmluvných strán. 

4. Zmluvu možno zmeniť alebo doplniť len formou písomných vzostupne číslovaných dodatkov, 

a to po predchádzajúcej dohode zmluvných strán. 

5. Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých štyri si ponechá objednávateľ 

a jedno zhotoviteľ. 

 

 

 

V Lednických Rovniach dňa:........................  V Banskej Štiavnici dňa: 13.09.2019 

 

 

Objednávateľ:     Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

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

Mgr. Marián Horečný,    Mgr. Michal Hrčka 

Starosta obce Lednické Rovne   konateľ Obnova s.r.o. 


