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Zmluva o dielo číslo 5/2016 

 

uzatvorená  podľa § 536  a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov o vykonaní stavebného diela 

(ďalej len „Zmluva“v príslušnom gramatickom tvare)  

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ: 

 

Obchodné meno:  OBEC SLOVENSKÝ GROB 

Sídlo:    Hlavná 132, 900 26 Slovenský Grob 

IČO:    00305073 

DIČ:    2020662248 

V zastúpení:   Mgr. Štefan Gašparovič, starosta obce 

Bankové spojenie: SK9302000000000003227112, VÚB, a.s. 

Telefón:   0336478372, 0907330472 

E-mail:   obec@slovensky-grob.sk 

 

  

(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

Zhotoviteľ:           
 

Obchodné meno: Cisár s.r.o. 

Sídlo:             Dlhá 33/B, 900 25 Chorvátsky Grob 

Kancelária:  Rybničná 40, 831 06 Bratislava 

IČO:   36 839 426 

Zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I 

   Oddiel Sro, vložka č. 48116/B 

DIČ:   20 2246 4334 

IČ DPH:  SK20 2246 4334 podľa §4 

Konateľ:  Milan Cisár 

Bankové spojenie: 2627834980/1100 Tatra banka a.s., Hodžovo nám. BA 

 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“v príslušnom gramatickom tvare) 

(ďalej objednávateľ a zhotoviteľ spolu ako „zmluvné strany“v príslušnom gramatickom 

tvare) 

      

I. Článok 

PREDMET ZMLUVY 

 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela Zhotoviteľom a záväzok objednávateľa 

prevziať dielo a zaplatiť za dielo v rozsahu podľa projektovej dokumentácie, obhliadky 

staveniska a následne predloženej cenovej ponuky zo dňa 03.10.2016 a ďalších 

prípadných písomných dodatkov. Cenová ponuka tvorí prílohu č. 1 k tejto Zmluve. 
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1.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť, na základe písomnej objednávky objednávateľa, práce 

naviac – práce nad rozsah diela vymedzeného v tejto Zmluve pre riadne vyhotovenie diela 

podľa bodu 1 tohto Článku tejto Zmluvy, pričom objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 

zhotoviteľovi cenu za práce naviac, ktorá musí byť zmluvnými stranami dohodnutá 

písomne dodatkom k Zmluve. 

 

1.3 Priebeh realizovaných prác bude zaznamenaný denne v stavebnom denníku s podpisom 

oprávnených zástupcov zmluvných strán. Po prevzatí diela stavebný denník ostáva 

majetkom zhotoviteľa. V prípade potreby sa zhotoviteľ zaväzuje zabezpečiť fotokópiu 

stavebného denníka pre objednávateľa, na náklady objednávateľa, a to v lehote 5 

pracovných dní. 

 

1.4 V prípade, ak u niektorej zo zmluvných strán dôjde ku zmene oprávnených osôb, táto je 

povinná písomne nahlásiť zmenu druhej zmluvnej strane v dostatočnom predstihu (aspoň 

3 dni pred vykonaním zmeny), ak to nevylučujú okolnosti hodné osobitého zreteľa. 

 

1.5 Zhotoviteľ vie zabezpečiť a zrealizovať aj ďalšie technologické celky stavby. V prípade 

dohody zmluvné strany podpíšu dodatok k tejto Zmluve upravujúci rozsah takýchto prác, 

cenu a platobné podmienky, alebo uzatvoria ďalšiu, novú zmluvu o dielo na novo 

dohodnutý rozsah prác a dodávok. 

 

II. Článok 

TERMÍNY PLNENIA DIELA 

 

2.1 Deň začatia zhotovenia  (realizácie) diela je:  25.10.2016, pričom k uvedenému dňu je 

objednávateľ povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko podľa podmienok uvedených 

v tejto Zmluve tak, aby zhotoviteľ mohol nerušene a bez akýchkoľvek obmedzení začať 

s vykonávaní diela. 

                                   

2.2 Deň ukončenia a odovzdania diela je stanovený na: najneskôr 20.12.2016.  

 

2.3 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeniť termín začatia aj ukončenia diela o počet dní 

s nepriaznivým počasím (dážď, silný vietor, sneh, krupobitie, búrky, teploty pod 5ºC, 

a pod.), ktoré budú počas stavby presne vyznačené v stavebnom denníku.   

 

2.4 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé aj od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto Zmluve. Objednávateľ sa zaväzuje 

poskytnúť maximálnu súčinnosť a zabezpečiť nerušené podmienky na realizáciu diela. 

 

2.5 K zmene dohodnutého termínu plnenia a odovzdania diela dôjde v prípade  

a)  pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zmenu rozsahu stavebných prác 

predmetného diela a/alebo 

b)  pokiaľ dôjde na základe požiadavky objednávateľa k inému riešeniu predmetného 

diela a táto zmena bude odsúhlasená a potvrdená ako zmena v projektovej 

dokumentácii a následnej písomnej objednávke a/alebo 

c) pôsobenia vyššej moci, ktorú žiadna zo zmluvných strán nezapríčinila. 

 

2.6 Zhotoviteľ odovzdá dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela zmluvné 

strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí diela samostatne. 
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2.7 Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným časom a riadne dokončené dielo 

odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. Objednávateľ je povinný v takom prípade 

ponúknuté dokončené dielo prevziať. 

 

2.8 Záväzok zhotoviť dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom v lehote podľa 

Zmluvy a jeho prevzatím objednávateľom, o čom podpíšu zmluvné strany odovzdávací 

a preberací protokol. 

 

 

III. Článok 

CENA DIELA 

 

3.1 Cena diela je stanovená dohodou podľa priloženej cenovej ponuky na základe zákona č. 

18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a zákona č.222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vo výške 26 375,90 EUR (slovom 

dvadsaťšesťtisíctristosedemdesiatpäťeurdeväťdesiatcentov). K uvedenej cene bude 

pripočítaná daň z pridanej hodnoty platná ku dňu odovzdania diela. Ku dňu podpisu tejto 

Zmluvy je celková cena vrátane dane z pridanej hodnoty vo výške 31651,08 EUR 

(slovom tridsaťjedentisícšesťstopäťdesiatjedeneurosemcentov). 

               

3.2 K zmene dohodnutej ceny za dielo dôjde v nasledovných prípadoch: 

a) pokiaľ si objednávateľ vyžiada písomnou formou zväčšenie alebo zmenšenie 

rozsahu stavebných prác predmetného diela v porovnaní s odsúhlasenou 

cenovou ponukou a zhotoviteľ túto žiadosť písomne odsúhlasí a/alebo 

b)  pokiaľ dôjde, na základe požiadavky objednávateľa, k inému riešeniu 

predmetného  diela, pokiaľ bude odsúhlasené zmluvnými stranami a potvrdené 

ako zmena v projektovej dokumentácii.  

 

3.3 Na zvýšenie nákladov oproti dohodnutému rozsahu, prípadné práce naviac, ako aj na 

prípadné dodávky materiálov naviac bude objednávateľ upozornený vopred bez 

zbytočného odkladu a dodatočné náklady budú čo najskôr prejednané a písomne 

odsúhlasené objednávateľom. Všetky takéto realizácie prác a dodávok budú 

zaznamenané v stavebnom denníku. Všetky takéto zmeny realizácie prác a dodávok budú 

platné iba formou písomného dodatku k tejto Zmluve podpísaného oboma zmluvnými 

stranami. Takisto každá zmena či úprava technického či materiálového riešenia diela 

oproti riešeniam uvedeným v projektovej dokumentácii, materiálovej skladbe diela 

a cenovej ponuke, ktorá môže mať vplyv na celkový rozsah diela a jeho cenu, musí byť 

na základe vzájomného odsúhlasenia zmluvnými stranami upravená formou písomného 

dodatku k tejto Zmluve. Ak sa niektoré stavebné práce a činnosti s nimi súvisiace nebudú 

realizovať, či už na základe požiadavky objednávateľa, alebo vyplynie zo zhotovenia ich 

nepotrebnosť, budú predmetom odpočtu z ceny, pričom zmluvné strany sa zaväzujú tento 

odpočet realizovať. 

 

IV. Článok 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

4.1 Cenu za zhotovenie diela “Rekonštrukcia chodníka – Hlavná a Chorvátska ulica 

Slovenský Grob” uhradí objednávateľ na základe doručených faktúr : 
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 Prvá faktúra bude vystavená po 14tich dňoch so splatnosťou 5 dní od začiatku 

realizácie prác na základe výkazu vykonaných prác, ktorý bude prílohou faktúry. 

Objednávateľ a stavbyvedúci objednávateľa vykoná kontrolu správnosti 

vykonaných prác. V prípade, ak bude dielo trpieť vadami, splatnosť faktúry 

podľa tohto bodu sa odkladá o dobu opravy vád diela zhotoviteľom. 

Objednávateľ v tomto prípade nie je v omeškaní s platením ceny podľa tejto 

Zmluvy. 

 

 
 Druhá faktúra vo výške rozdielu medzi prvou faktúrou a úhradou za celkovú 

cenu diela bude vystavená na základe prevzatia hotového diela. Objednávateľ a 

stavbyvedúci objednávateľa vykoná kontrolu správnosti vykonaných prác. 

V prípade, ak bude dielo trpieť vadami, splatnosť faktúry podľa tohto bodu sa 

odkladá o dobu opravy vád diela zhotoviteľom. Objednávateľ v tomto prípade 

nie je v omeškaní s platením ceny podľa tejto Zmluvy. 

 

 

4.2 Faktúra bude vždy obsahovať tieto údaje: 

      - obchodné meno objednávateľa a zhotoviteľa, adresy sídiel 

 - IČO, DIČ, IČ DPH 

      - číslo zmluvy / prípadne dátum podpísania zmluvy 

      - číslo faktúry 

      - deň vyhotovenia a splatnosti faktúry 

      - označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa má platiť 

      - označenie diela 

      - pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa 

      - súpis vykonaných prác   

 

4.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v príslušných právnych 

predpisoch resp. uvedené v tejto Zmluve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 

zhotoviteľovi na doplnenie, pričom táto nemá odkladný účinok. 

 

4.4 V prípade omeškania s úhradou čiastkových faktúr je zhotoviteľ oprávnený pozastaviť 

realizáciu diela až do doby, kým tieto nebudú uhradené.  

 

4.5 V prípade omeškania akejkoľvek povinnosti uhradiť peňažnú čiastku zhotoviteľovi, je 

objednávateľ povinný uhradiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % denne 

z dlžnej čiastky až do jej uhradenia. 

 

4.6 Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu protokolárnym odovzdaním 

a zaplatením celkovej ceny za dielo podľa tejto Zmluvy a jej dodatkov, nie však skôr, ako 

bude uhradená celková cena za dielo podľa tejto Zmluvy a jej dodatkov.  

 

V. Článok 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

5.1 Zhotoviteľ vykoná dielo samostatne a na vlastné nebezpečenstvo. Vykonaním 

špecifických prác môže zhotoviteľ poveriť tretiu osobu s príslušnou spôsobilosťou na 

vykonanie diela, pričom zhotoviteľ má za ňu zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám, 

s čím objednávateľ súhlasí. 
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5.2 Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať práce a činnosti v pracovných dňoch od 07:00 do 

18:00 hod, soboty od 08:00 do 17:00 hod. 

 

5.3 Objednávateľ vyhlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je bez 

nároku tretích osôb a je spôsobilý podľa projektovej dokumentácie na riadne 

vykonávanie stavebných prác a predmetného diela. Objednávateľ je povinný predložiť 

zhotoviteľovi stavebné povolenie, geologicky posudok a statický posudok preukazujúci 

vhodnosť nehnuteľnosti a vybraného miesta na realizáciu diela, ak si to povaha diela 

vyžaduje. 

 

5.4 Kópie všetkých súvisiacich povolení zo strany objednávateľa budú kedykoľvek prístupné 

k nahliadnutiu zhotoviteľovi a budú priložené k stavebnému denníku. V prípade potreby 

je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť si fotokópie predmetných povolení. 

   

5.5 Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci a predpisov požiarnej ochrany. 

 

5.6 Kópie všetkých súvisiacich výkresov (vrátane zdravotechniky)  zo strany objednávateľa 

budú kedykoľvek prístupné k nahliadnutiu zhotoviteľovi a budú priložené k stavebnému 

denníku. V prípade potreby je zhotoviteľ oprávnený vyhotoviť si fotokópie predmetných 

výkresov. 

 

5.7 Počas realizácie stavby zhotoviteľ vedie stavebný denník obvyklým spôsobom s dennými 

zápismi. Všetky odchýlky od projektovej dokumentácie budú zapísané v stavebnom 

denníku. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín upozornený. V priebehu 

pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. Kontrolné dni na 

stavbe budú dohodnuté a zapisované v stavebnom denníku. 

 

5.8 Stavebný dozor objednávateľa je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť 

prácu, ak je ohrozená bezpečnosť realizovaného diela, život alebo zdravie pracovníka 

zhotoviteľa na stavbe, alebo ak hrozia vážne škody. Dôvod musí zapísať do stavebného 

denníka a bezodkladne o tom upovedomí zhotoviteľa. 

 

5.9 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh práce a kontrolovať používaný materiál. 

Ak ide o také materiály, ktoré v priebehu technologického procesu budú vstavené alebo 

zakryté, zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa prostredníctvom jeho 

stavbyvedúceho formou emailu na adresu (obec@slovensky-grob.sk) aspoň 3 dni pred 

vmontovaním alebo zakrytím, aby objednávateľ mohol uskutočniť prípadnú kontrolu. 

Kontrolou nemôže brzdiť práce. Zhotoviteľ koordinuje svoj pracovný program aspoň raz 

do týždňa so stavbyvedúcim objednávateľa, ale smerodajný je harmonogram uvedený v 

zmluve. 

 

 

5.10 Objednávateľ je povinný pred začatím realizácie diela zabezpečiť zhotoviteľovi 

a zmluvným partnerom zhotoviteľa bezplatný prístup a vstup na nehnuteľnosť, kde sa má 

dielo realizovať. To isté platí aj pre stavebné mechanizmy. 
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5.11 Objednávateľ umožní zhotoviteľovi, aby stavenisko označil svojim obchodným menom, 

logom resp. ochrannou známkou, a to počas celého trvania realizácie diela. 

 

5.12 Objednávateľ súhlasí s tým, že zhotoviteľ bude po odovzdaní diela objednávateľovi 

uvádzať predmetné dielo ako úspešne realizovanú zákazku s uvedením vlastníka stavby 

aj na web stránke zhotoviteľa v štruktúre aktuálneho konceptu spolu s vizualizáciou 

a obrazovými záznamami diela. 

 

 

VI. Článok 

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie (odovzdanie) diela aspoň 3 

pracovné dni vopred. Objednávateľ prevezme dielo preberacím protokolom o odovzdaní 

a prevzatí diela. V prípade, ak sa objednávateľ resp. ním poverená oprávnená osoba na 

prevzatí diela nezúčastní, zhotoviteľ odovzdanie diela odloží o 3 dni a vyzve 

objednávateľa na nové prevzatie (odovzdanie) diela o 3 dni. Ak sa objednávateľ ani ním 

poverená oprávnená osoba na prevzatí diela opätovne nezúčastní a dielo neprevezme, má 

sa za to, že dielo bolo odovzdané bez vád a nedorobkov, s čím objednávateľ bez výhrad 

súhlasí. 

 

6.2 Protokol o odovzdaní a prevzatí diela má obsahovať všetky vady a nedorobky diela, 

podpisy zmluvných strán resp. ich oprávnených zástupcov a dátum prevzatia diela. 

V prípade vád resp. nedorobkov zmluvné strany stanovia lehotu na odstránenie zistených 

vád resp. nedorobkov. Po ich odstránení sa uskutoční odovzdanie a prevzatie diela bez 

vád a nedorobkov, pričom sa postupuje podľa predošlého bodu. 

 

 

VII. Článok 

ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo podľa tejto Zmluvy bude zhotovené podľa 

podmienok uvedených v tejto Zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto Zmluve.  

 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet v čase jeho odovzdania   

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá iba  vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho povinností. 

 

7.3 Ak nevhodné veci alebo pokyny prekážajú v riadnom vykonávaní diela, je zhotoviteľ 

povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby výmeny vecí alebo 

zmeny pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na 

vykonávaní diela s použitím odovzdaných vecí a daných pokynov. Ak zhotoviteľ splnil 

povinnosť uvedenú vyššie, nezodpovedá za nemožnosť dokončenia diela alebo za vady 

dokončeného diela spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na 

ich použití pri vykonávaní diela písomne trval.  Povinnosť zhotoviteľa upozorniť 

objednávateľa na nevhodnosť vecí a pokynov vzniká vtedy, keď ich pri vynaložení 

odbornej starostlivosti mal možnosť zistiť. Zhotoviteľ je povinný písomne zdôvodniť 

nevhodnosť veci alebo pokynu a súčasne uviesť informáciu o následkoch použitia 

nesprávnej veci alebo postupu. 
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7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí 

odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri 

vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne 

objednávateľa upozornil a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto 

nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu 

objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ 

na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

         

7.5 Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

projektovou dokumentáciou, touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj 

usmerneniami a požiadavkami objednávateľa v zmysle stavebných noriem. Nedorobkom 

sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby, vrátane prípadných doplnkov. 

 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe pre dielo v trvaní 24 mesiacov, ktorá začína 

plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. Po dobu odstraňovania vád 

a nedorobkov záručná doba neplynie. 

  

7.7 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatná. Musí 

obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 

Rozoznávajú sa: 

 

a.zjavné vady, t.j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil vizuálnou prehliadkou pri 

preberaní diela. Tieto budú reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí 

diela s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia, 

 

b.skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú 

sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať bez zbytočného odkladu 

u zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 3 pracovných dní po 

jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob 

a primeranú lehotu odstránenia vady.  

 

7.8 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku neodborného zásahu alebo 

neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo inej osoby, alebo okolnosťami, 

ktoré vylučujú zodpovednosť zhotoviteľa. 

 

VIII. Článok 

UKONČENIE ZMLUVY 

 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu je možné ukončiť dohodou zmluvných strán. 

 

8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že túto Zmluvu nemôže vypovedať žiadna zo zmluvných 

strán. 

 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy môže v prípade podstatného porušenia 

zmluvných povinností odstúpiť ktorákoľvek zo zmluvných strán, pričom pred 

odstúpením sa má poskytnúť druhej zmluvnej strane možnosť na odstránenie dôvodu na 

odstúpenie so stanovením primeranej lehoty, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 pracovných 

dní. V prípade, že ani po takto stanovenej dobe nedôjde k odstráneniu dôvodu na 
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odstúpenie, odstúpenie nadobúda účinky doručením písomného odstúpenia od tejto 

Zmluvy druhej zmluvnej strane.  

 

8.4 Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné, ak: 

 

- zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovovaním diela o viac 

ako 30 dní, 

- objednávateľ neposkytne spolupôsobenie v rozsahu tejto zmluvy pri zhotovovaní 

diela a toto nesplnenie zmarí u zhotoviteľa možnosť vykonať dielo. 

 

8.5 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 

 

8.6 V prípade ukončenia tejto Zmluvy objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu 

diela uskutočnenú do dňa odstúpenia vrátane  všetkých nákladov, uskutočnených aj pred 

dňom začatia realizácie diela.  

 

IX. Článok 

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

 

9.1 Zmluvné strany sa zaväzujú  spolupracovať a poskytovať si navzájom súčinnosť pri  

plnení záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú 

bezodkladne informovať o každej skutočnosti, ktorá  môže mať dopad na plnenie podľa 

tejto Zmluvy.  

 

9.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu všetkých 

kontaktných údajov, a to bez zbytočného odkladu. 

 

9.3 Osobami oprávnenými zadávať záväzné pokyny, objednávky a rozhodovať v súvislosti 

s plnením podľa tejto Zmluvy sú osoby uvedené v tomto bode. Pre komunikáciu boli 

stanovené nasledovné e-mail adresy a telefónne čísla: 

Objednávateľ: Mgr. Štefan Gašparovič, e-mail: obec@slovensky-grob.sk, tel: 

0907330472 

Zhotoviteľ: Milan Cisár, e-mail: cisar@cisar.sk, tel: 0903 716 937 

 

9.4 Peňažné plnenie zo strany objednávateľa platené zhotoviteľovi sa považuje za zaplatené 

dňom pripísania peňažnej čiastky na účet zhotoviteľa.  

 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli, že akákoľvek písomnosť doručovaná v súvislosti so Zmluvou 

sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane v prípade doručovania prostredníctvom: 

 

a. elektronickej pošty (e–mail) dňom jej odoslania do 15.00hod v pracovný deň inak v 

nasledujúci pracovný deň, ak sa nepreukáže opak, alebo 

b. pošty, kuriérom alebo v prípade osobného doručovania, doručením písomnosti 

adresátovi s tým, že v prípade doručovania prostredníctvom pošty musí byť 

písomnosť zaslaná doporučene s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu 

príslušnej zmluvnej strany. V prípade doručovania inak ako poštou, je možné 

písomnosť doručovať aj na inom mieste ako na adrese príslušnej zmluvnej strany, ak 

sa na tomto mieste zmluvná strana v čase doručenia zdržuje. Za deň doručenia 

písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý zmluvná strana, ktorá  je adresátom, odoprie 

doručovanú písomnosť prevziať, alebo tretí deň odo dňa uloženia zásielky na pošte, 
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doručovanej poštou zmluvnej strane, alebo v ktorý je na zásielke, doručovanej 

poštou zmluvnej strane, preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka, 

že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného 

významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde. 

 

9.6 Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že písomnosti týkajúce sa zániku alebo zmeny 

Zmluvy musia byť doručované výhradne poštou ako doporučená zásielka, kuriérom alebo 

osobne. 

 

9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený žiadnu pohľadávku voči 

zhotoviteľovi postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa 

bez ohľadu na to, či právnym dôvodom jej vzniku bude predmetná Zmluva alebo iný 

právny úkon. Postúpenie pohľadávky objednávateľa voči zhotoviteľovi odporujúce 

tomuto ustanoveniu je podľa dohody zmluvných strán neplatným právnym úkonom.  

 

9.8 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je oprávnený jednostranne započítať 

žiadnu pohľadávku voči pohľadávke zhotoviteľa. 

 

9.9 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých ustanoveniach 

tejto Zmluvy ako aj o všetkých informáciách, ktoré získajú počas platnosti tejto Zmluvy 

ako aj po jej ukončení o druhej zmluvnej strane a ktorých sprístupnenie tretím osobám by 

bolo spôsobilé privodiť druhej zmluvnej strane ujmu.  

 

X. Článok 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

10.1 Podpísaním tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce ústne a písomné dojednania 

týkajúce sa predmetu tejto Zmluvy. 

 

10.2 Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy neplatnými, neúčinnými alebo 

nevykonateľnými  alebo ak Zmluva obsahuje medzery, nie je tým dotknutá platnosť a 

účinnosť ostatných jej ustanovení. Namiesto neplatného alebo neúčinného ustanovenia sa 

použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov upravujúcich  otázku 

vzájomného vzťahu zmluvných strán.  

 

10.3 Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych rovnopisoch, z ktorých  objednávateľ obdrží 

jeden rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis. 

 

10.4 Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 

zrušenie, budú strany riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou.  

 

10.5 Ak dohoda nebude možná, všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o 

jej platnosť, výklad alebo zrušenie, budú riešené pred Rozhodcovským súdom Slovenskej 

obchodnej a priemyselnej komory v Bratislave podľa jeho základných vnútorných 

právnych predpisov. Strany sa podrobia rozhodnutiu tohto súdu. Jeho rozhodnutie bude 

pre strany záväzné. 

 

10.6 Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov týkajúcich zmluvy o dielo. 
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Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa spravujú tiež ostatnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými 

všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

10.7 Zánik Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, 

zmluvnej pokuty ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby práva, riešenia sporov 

medzi zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle zmluvných 

strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

 

10.8 Osoby podpisujúce túto Zmluvu v mene zmluvných strán vyhlasujú a svojimi podpismi 

na nej potvrdzujú, že sú oprávnené konať a podpisovať v ich mene, inak zodpovedajú za 

škodu tým spôsobenú. 

 

10.9 Meniť alebo dopĺňať túto Zmluvu alebo jej jednotlivé ustanovenia možno len písomnou 

dohodou zmluvných strán očíslovaným dodatkom k Zmluve. To isté platí aj pre 

zrieknutie sa písomnej formy.  

 

10.10 Zmluvné strany si túto Zmluvu prečítali, vyjadruje ich slobodnú a vážnu, určitú 

a zrozumiteľnú vôľu.  Táto Zmluva nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 

podmienok ani v omyle. Jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju vlastnoručne 

podpísali. 

 

10.11 Zmluva nadobúda účinnosť momentom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

 

Príloha č. 1: Cenová ponuka zhotoviteľa 

 

    V Slovenskom Grobe dňa: 20.10.2016                     V Bratislave dňa: 20.10.2016  

 

 Objednávateľ:       Zhotoviteľ:       

 

 

  

      _______________________     _______________________  

         Mgr. Štefan Gašparovič                   Milan Cisár      

    starosta obce             konateľ 

                                                Cisár s.r.o.    
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