
VÝZVA  
na predloženie cenovej ponuky 

podľa  § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

 
 
 

1. Identifikácia verejného obstarávateľa 
 

Názov: Stredná odborná škola technická   

Sídlo: F. Lipku 2422/5, 920 01  Hlohovec   

Štát: SK  

Zastúpená: Ing. Oľga Kropelová, riaditeľka školy 

Tel.      033/7320620, mobil 0903 736 632   

IČO: 17050324   

DIČ: 2021268535  

web:  sosthc@zupa-tt.sk 

URL: https://sosthc.edupage.org 

    

2. Predmet  obstarávania:  

Názov zákazky: Oprava kanalizácie v budove školy 

 

Kód CPV : 45232440-8 Stavebné práce na stavbe kanalizačných vedení              

                    90500000-2 Služby súvisiace s likvidáciou odpadu  

                   
Druh zákazky: zákazka na uskutočnenie stavebných prác 
 

Opis predmetu zákazky:  
Predmetom zákazky je uskutočnenie stavebných prác - oprava poškodenej kanalizácie, potrubie  sa 
nachádza vo vstupnej hale budovy školy, pod podlahou  preniká vlhkosť, v dôsledku ktorej sa tvoria 
výdute na podlahe a tiež vlhnutie stien. Monitorovaním boli zistené netesnosti v spojoch na dažďovú 
a splaškovú vodu, potrubie je kameninové, treba ho vymeniť v dĺžke 15,8m, z toho:11,2m vnútri 
budovy a 4,6m mimo budovy.  

 

Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky za účelom  
miestneho overenia potrebného rozsahu prác potrebných na prípravu a spracovanie ponuky tak, aby 
zohľadňovala celý objem potrebných prác. Predmetom zákazky je aj dodávka materiálu aj realizácia 
stavebných prác.  

Termín obhliadky je potrebné dohodnúť vopred s kontakt. osobou: Ing.Kropelová,tel.č.0903 736632 

 

Predpokladaná hodnota zákazky:  9.583,-€  bez DPH. 

Zdroj finančných prostriedkov: Schválená dotácia od zriaďovateľa TTSK.  

Rozdelenie predmetu zákazky na časti: nie 
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3. Lehota na predkladanie ponúk: dátum 27.5.2021 do 9:00 hod. 

Uchádzači predložia svoje ponuky poštou, osobne, na adrese SOŠT, F. Lipku 2422/5, 920 01  
Hlohovec, na zalepenej obálke, kde bude označenie Súťaž-neotvárať! 

alebo elektronicky na adrese  sosthc@zupa-tt.sk, v určenej lehote. 

Otváranie ponúk sa uskutoční dňa 27.5. 2021 o 12,30 hod. na adrese obstarávateľa, a je neverejné. 

4. Podmienky účasti uchádzačov: 

a) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 

písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať 

stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky.  

b) Uchádzač musí spĺňať podmienku účasti týkajúcu sa osobného postavenia uvedená v § 32 ods. 1 

písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom 

obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte 

sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu.  

Verejný obstarávateľ si splnenie podmienky účasti uchádzača podľa § 32 ods. 1 písm. e) zákona o 

verejnom obstarávaní overí na verejne dostupných portáloch obchodného registra alebo 

živnostenského registra, resp. iného relevantného registra.  

Splnenie podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona o verejnom obstarávaní uchádzač 

preukáže Čestným vyhlásením v zmysle Prílohy č. 3 a zároveň predloží Čestné vyhlásenie o 

neprítomnosti konfliktu záujmov Príloha č. 4 v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 

343/2015 

5. Podmienky predkladania cenovej ponuky  

Kritéria na hodnotenie ponúk: najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH  

           Obsah ponuky: 

Požadujeme, aby ponuka každej časti obsahovala nasledovné doklady a údaje:  

a) Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka - Príloha č. 2 tejto výzvy  

Ak uchádzač nie je platcom DPH na túto skutočnosť upozorní vo svojej ponuke.  

b) Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo 

obvyklého pobytu – Príloha č. 3 tejto výzvy.  

c) Čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov - Príloha č. 4 tejto výzvy  

d) Návrh Zmluvy - Príloha č. 5. 

Uchádzač nie je oprávnený zásadným spôsobom zasahovať do obchodných podmienok, 

stanovených verejným obstarávateľom. Uchádzač doplní iba údaje vyznačené predtlačou vo vzore 

zmluvy. Uchádzač predloží do svojej ponuky podpísaný návrh zmluvy v jednom vyhotovení ako 

súhlas s predloženými obchodnými podmienkami.  
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V cene musia byť zahrnuté všetky náklady, ktoré vzniknú uchádzačovi v súvislosti s dodaním 

predmetu zákazky, vrátane vedľajších nevyhnutných výdavkov.  

Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom 

jazyku. 

Ponuka musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za 

uchádzača (požaduje sa fotokópia úradne osvedčeného plnomocenstva). 

6. Obchodné podmienky 

Verejný obstarávateľ oznámi víťaznému uchádzačovi do 2 dní od vyhodnotenia ponúk, že jeho 

ponuku prijíma, ostatným uchádzačom oznámi, že ich ponuky neprijal. 

         Plnenie s úspešným uchádzačom, ktorého ponuka bola prijatá, bude realizované na            

         základe Zmluvy o dielo. Verejný obstarávateľ neposkytuje preddavok ani zálohovú platbu. 

         Faktúra bude vyhotovená v 4 rovnopisoch a musí obsahovať náležitosti v zmysle platných     

         zákonov upravujúcich náležitosti účtovných a daňových dokladov. 

          Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk.  

7. Termín  a podmienky plnenia zmluvy: 

           Začiatok prác: jún 2021 

          Ukončenie prác: Do 2 týždňov odo dňa odovzdania staveniska 

Odovzdanie a prevzatie bude na základe Protokolu o odovzdaní a prevzatí podpísaného oboma 
zmluvnými stranami. Protokol zhotoviteľ vyhotoví v štyroch origináloch a bude minimálne obsahovať 
údaje o objednávateľovi zhotoviteľovi, predmet zákazky, pričom protokol musí jasne preukázať, že 
zákazka bola hotovená a dodaná podľa požiadaviek objednávky.  

Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí diela bude dokumentácia skutočného       realizovania 
prác – stavebný denník, certifikáty, vyhlásenia o zhode použitých materiálov, prípadne revízna správa 
tesnosti potrubia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

V HC dňa 13.05.2021.                                                                  Ing. Oľga Kropelová 
                                                                                                              riaditeľka školy 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1: návrh na plnenie kritéria-CP 
Príloha č. 2: Výkaz výmer 
Príloha č. 3: čestné vyhlásenie v zmysle §32 

Príloha č. 4: čestné vyhlásenie  o neprítomnosti konfliktu záujmov 

Príloha č. 5: Návrh zmluvy o dielo 
 
 
 
 



 

Príloha č. 1  

 

Návrh na plnenie kritéria - Cenová ponuka 

 

 

Predmet zákazky: „Oprava kanalizácie v budove školy“  

 

 

(doplní a podpíše uchádzač)  

Identifikačné údaje uchádzača: 

Názov: ........................................................................  

Adresa: ........................................................................  

IČO: ............................................................................  

Zodpovedný pracovník za úspešného uchádzača: 

Titul, meno a priezvisko .............................................. 

Telefón ........................................................................  

E-mail ..........................................................................  

 

Popis Cena bez 

DPH 

DPH 20% Cena v EUR 

s DPH 

Oprava kanalizácie v budove 

školy  

 

 

   

 

Som/nie som platcom DPH.  

*nehodiace sa prečiarknite  

 

 

V ..........................., dňa .....................  

 

 

 

 

 

 

 

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

                                                                 podpis a pečiatka uchádzača 

                                                  (v súlade so zápisom v obchodnom registri,  

                                                                 resp. v živnostenskom registri)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 2 

 

 

Výkaz-výmer 

 

Odberateľ: SOŠT, F.Lipku 2422/5, 920 01  Hlohovec Spracoval:      

Projektant:    JKSO:      

Dodávateľ: bude určený výberom  Dátum:      

         

Stavba : Oprava potrubia v budove školy      

         

         

   Prehľad rozpočtových nákladov v EUR        

Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, Množstvo Merná Jednotková Spolu DPH 

číslo cen.   výkaz-výmer výmera jednotka cena   % 

         

         

 PRÁCE A DODÁVKY HSV      

 1 - ZEMNE PRÁCE       

   1 - ZEMNE PRÁCE  spolu:  0,00   0,00  

         

 3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE      
         

   3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:  0,00   0,00  

         

 4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE      
         

   4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE  spolu:  0,00   0,00  

         

 6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE      
         

         

   6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE  spolu:  0,00   0,00  

         

 9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE      
         

         
         

   9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE  spolu:     0,00  

         

   PRÁCE A DODÁVKY HSV  spolu:     0,00  

         

 PRÁCE A DODÁVKY PSV      

 711 - Izolácie proti vode a vlhkosti      

   711 - Izolácie proti vode a vlhkosti  spolu:     0,00  

         

 721 - Vnútorná kanalizácia      

   721 - Vnútorná kanalizácia  spolu:  0,00   0,00  

         

 771 - Podlahy z dlaždíc  keramických      

   771 - Podlahy z dlaždíc  keramických  spolu:  0,00   0,00  

         

   PRÁCE A DODÁVKY PSV  spolu:  0,00   0,00  

         

   Za rozpočet celkom: 0,00   0,00  



 
 

Príloha č. 3  

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

v zmysle § 32 ods. 2 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

Predmet obstarávania: „Oprava kanalizácie v budove školy“  

 

 

Uchádzač ......................................................................(Obchodné meno a sídlo), 

 

týmto čestne vyhlasujem, že ku dňu lehoty na predkladanie ponúk spĺňam podmienku účasti v zmysle 

§ 32 ods., 1 písm. f) zákona 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov – nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený 

konečným rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého 

pobytu.  

 

 

V ..............................., dňa ...........................  

 

 

 

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

                                                                                           podpis a pečiatka uchádzača 

                                                                               (v súlade so zápisom v obchodnom registri, 

                                                                                       resp. v živnostenskom registri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Príloha č. 4  

 

Č E S T N É V Y H L Á S E N I E 

o neprítomnosti konfliktu záujmov 

 

Názov zákazky: „Oprava kanalizácie v budove školy“  

 

(doplní a podpíše uchádzač)  

 

Uchádzač .........................................(Obchodné meno a sídlo), zastúpený ........................................ 

týmto čestne vyhlasujem, že v súvislosti s uvedeným postupom zadávania zákazky:  

• nevyvíjal som a nebudem vyvíjať voči žiadnej osobe na strane verejného obstarávateľa, ktorá je alebo 

by mohla byť zainteresovaná v zmysle ustanovení § 23 ods. 3 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení („zainteresovaná osoba“) 

akékoľvek aktivity, ktoré vy mohli viesť k zvýhodneniu nášho postavenia vo verejnej súťaži,  

• neposkytol som a neposkytnem akejkoľvek čo i len potencionálne zainteresovanej osobe priamo alebo 

nepriamo akúkoľvek finančnú alebo vecnú výhodu ako motiváciu alebo odmenu súvisiacu so zadaním 

tejto zákazky, 

 • budem bezodkladne informovať verejného obstarávateľa o akejkoľvek situácii, ktorá je považovaná 

za konflikt záujmov alebo ktorá by mohla viesť ku konfliktu záujmov kedykoľvek v priebehu procesu 

verejného obstarávania,  

• poskytnem verejnému obstarávateľovi v postupe tohto verejného obstarávania presné, pravdivé a 

úplné informácie.  

 

 

V ............................, dňa .....................  

 

 

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

                                                                           pečiatka a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača  

                                                                                  (v súlade so zápisom v obchodnom registri,  

                                                                                            resp. v živnostenskom registri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ZMLUVA O DIELO 

01/2021SOŠT 

 

 

uzatvorená podľa  § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov v spojení s príslušnými ustanoveniami zák. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

 

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  Stredná odborná škola technická 

              F. Lipku 2422/5, 920 01 Hlohovec 

              V zastúpení:  

                                   Osoby oprávnené na jednanie vo veciach: 

                                   a/ zmluvných:  Ing. Oľga Kropelová, riaditeľka 

                                   b/ technických: Ing. Ján Záfer zástupca RŠ 

              IČO: 17050324 

                                    DIČ: 2021268535 

              Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

              Číslo účtu: SK89 8180 0000 0070 0049 5463 
              Tel: 033/7320620, 0911 702358, 0903 736632 

              Email: sosthc@zupa-tt.sk 

              Web: www.sosthc.edupage.org 

 

2. Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úvodné ustanovenia 

 

Objednávateľ ako verejný obstarávateľ na obstaranie predmetu Zmluvy použil postup verejného 

obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o verejnom obstarávaní"). Na základe výsledkov verejného obstarávania 

sa Objednávateľ ako verejný obstarávateľ a Zhotoviteľ ako úspešný uchádzač dohodli na uzatvorení 

tejto Zmluvy. 
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I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v rozsahu a za podmienok dohodnutých v Zmluve zabezpečí pre 

Objednávateľa „Opravu kanalizácie v budove školy", v SOŠT Hlohovec, ( ďalej len „Dielo"), a 

Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí zaň dohodnutú cenu.  

2.1.Predmetom Zmluvy sa rozumie:  uskutočnenie stavebných prác - oprava poškodenej kanalizácie, potrubie  

sa nachádza vo vstupnej hale budovy školy, pod podlahou  preniká vlhkosť, v dôsledku ktorej sa tvoria výdute 

na podlahe a tiež vlhnutie stien. Monitorovaním boli zistené netesnosti v spojoch na dažďovú a splaškovú vodu, 

potrubie je kameninové, treba ho vymeniť v dĺžke 15,8m, z toho:11,2m vnútri budovy a 4,6m mimo budovy,  

odvoz odpadu, skúška tesnosti potrubia /viď. príloha Výkaz-výmer/ Predmetom zákazky je dodávka materiálu 

aj realizácia stavebných prác.  

 

II. 

Dodacie podmienky  

 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať práce na Diele účelne a hospodárne, s využitím všetkých 

zákonných prostriedkov v rámci príkazov, resp. podľa pokynov Objednávateľa, ako aj v zmysle 

platných právnych predpisoch a platných technických noriem, pričom Zhotoviteľ vykoná Dielo na 

vlastné náklady a nebezpečenstvo.  

2.2 Objednávateľ formou objednávky na základe konkrétnej cenovej ponuky Zhotoviteľa vyzve 

Zhotoviteľa na vykonanie predmetnej opravy kanalizácie v budove školy ( ďalej len „Objednávka").  

2.3. Po ukončení opravy Zhotoviteľ je povinný vykonať odskúšanie opravovaných rozvodov  

kanalizácie na príslušnom objekte Objednávateľa za prítomnosti povereného zamestnanca 

Objednávateľa.  

2.4. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia zákona č. 79/2015 Z. z., vyhlášky Ministerstva 

životného prostredia SR č. 371/2015 Z. z. o odpadoch a vyhlášky Ministerstva životného prostredia 

SR č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje „Katalóg odpadov", pričom každý odpad vzniknutý pri 

realizácií Diela je majetkom Zhotoviteľa.  

2.5. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za svojich pracovníkov a ich dodržiavanie bezpečnosti a 

ochrany zdravia pri práci a ďalších záväzných právnych predpisov a interných prevádzkových 

predpisov jednotlivých prevádzok Objednávateľa, najmä za dodržiavanie povinnosti podľa zákona č. 

124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, zákona č. 125/2006 Z. z., zákona č. 314/2001 

Z. z. o ochrane pred požiarmi a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej 

prevencii.  

 

III.  

Cena  a platobné podmienky  

 

3.1. Cena za Dielo podľa Čl. 1. Zmluvy je dohodnutá Zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 

18/1996 Z. z. cenách a na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa              2021, a to nasledovne:   

 

Oprava kanalizácie        Cena bez DPH :     EUR  

                                              DPH 20% :     EUR  

                                          Cena s DPH :    EUR  

 

3.2. Zmluvné strany zhodne konštatujú a akceptujú skutočnosť, že v súlade s výsledkami verejného 

obstarávania cena za  Dielo vykonané počas trvania Zmluvy nesmie presiahnuť dohodnutú výšku ceny 

uvedenej v bode 3.1 tejto Zmluvy.  

 

3.3. Odplata zahŕňa všetky práce, materiály, stroje, dopravu, cestovné a iné súvisiace náklady, 

vynaložené na Zhotoviteľom na Dielo podľa Objednávky.  



3.4. Odplatu za Dielo vykonané podľa Objednávky zaplatí Objednávateľ podľa skutočne vykonaných 

prác na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom, pričom splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa 

doručenia faktúry Objednávateľovi, a to prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví 

Zmluvy. Súčasťou faktúry bude Súpis vykonaných prác.  

3.5. Prílohou faktúry bude Preberací protokol potvrdzujúci rozsah a stav skutočne poskytnutého Diela 

Zhotoviteľom. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. V prípade, že faktúra nebude obsahovať 

tieto náležitosti, Objednávateľ má právo vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie Zhotoviteľovi. V 

takom prípade začne plynúť nová 30-dňová lehota splatnosti faktúry odo dňa doručenia takto doplnenej 

alebo prepracovanej faktúry Objednávateľovi.  

3.6. Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry, sa Zmluvné strany dohodli na zmluvnej 

pokute vo výške 0,02 % z fakturovanej ceny za každý deň omeškania.  

3.7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela v termíne podľa Čl. II. bod 2.5. Zmluvy, sa 

Zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z ceny čiastkového Diela za každý deň 

omeškania.  

 

IV. 

Zodpovednosť za vady, sankcie 

 

4.1.Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za kvalitné a odborné vykonanie Diela. Záručná doba na 

vykonané opravy bola dohodnutá v dĺžke 12 mesiacov a začína plynúť od dňa prevzatia Diela 

Objednávateľom podľa Preberacieho protokolu.  

4.2. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za škody, ktoré spôsobí v čase výkonu prác na Diele alebo 

na prevádzkach v správe Objednávateľa, v dôsledku činnosti/nečinnosti/oneskorenia Zhotoviteľa a 

zaväzuje sa ich buď úplne odstrániť na vlastné náklady alebo v celosti nahradiť Objednávateľovi.  

4.3. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje svojím podpisom, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za 

škodu. 

4.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody, ktoré boli spôsobené mimo výkonu prác na Diele.  

4.5. Objednávateľ je povinný bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa zistenia škody 

upozorniť Zhotoviteľa na vzniknutú škodu zavinenú zamestnancami Zhotoviteľa a v súčinnosti so 

Zhotoviteľom škodu protokolárne prešetriť.  

4.6. Reklamáciu Diela oznámi Objednávateľ bezodkladne Zhotoviteľovi, pričom v prípade 

odôvodnenej reklamácie má Objednávateľ právo na jej vybavenie a odstránenie vady Diela najneskôr 

do 3 pracovných dní, ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší túto 

povinnosť, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý deň omeškania 

Zhotoviteľa s odstránením vady Diela. 

 

V. 

Doba trvania Zmluvy a jej zánik 

 

5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v dohodnutom čase: 

 

Termín začatia prác: do 3 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

Termín realizácie a odovzdanie diela: do 2 týždňov od začatia prác 

Vypratanie staveniska do 3 dní od odovzdania diela bez vád a nedorobkov 

 

5.2. Zmluvu je možné kedykoľvek ukončiť písomnou dohodou Zmluvných strán.  

5.3. Objednávateľ aj Zhotoviteľ môže od Zmluvy odstúpiť za podmienok uvedených v Zmluve, ako aj 

v prípade, že Zhotoviteľ hrubým spôsobom porušil niektoré ustanovenia Zmluvy a ani po písomnom 

upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k náprave.  

5.4. V prípade odstúpenia zaniká Zmluva dňom doručenia odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V 

prípade pochybností sa má piaty deň uloženia zásielky na pošte zaslanej druhej Zmluvnej strane na 

adresu uvedenú v záhlaví Zmluvy za deň doručenia.  



5.5. Pre účely Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu 

ovplyvniť Zmluvné strany a to napr.  živelné pohromy a pod. Ak splnenie Zmluvy alebo Objednávky 

sa stane nemožným pre vyskytnutie sa vyššej moci, Zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na 

vyššiu moc, je povinná bez zbytočného odkladu požiadať druhú Zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy 

alebo Objednávky vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

druhou Zmluvnou stranou, nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok Zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný zachovať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvie v súvislosti s vykonaním 

Diela, najmä nevyužiť ani nesprístupniť tretím osobám žiadne skutočnosti, informácie, poznatky, 

podklady alebo iné záležitosti, o ktorých bol počas platnosti Zmluvy Strana 4/5 informovaný alebo o 

ktorých sa dozvedel počas plnenia Zmluvy. Tieto informácie je Zhotoviteľ oprávnený poskytovať iba 

svojim zamestnancom a zmluvným partnerom a Subdodávateľom v rozsahu potrebnom na vykonanie 

Diela podľa Zmluvy, pričom v plnej miere zodpovedá za dodržiavanie záväzku mlčanlivosti týmito 

osobami. Týmto ustanovením bude Zhotoviteľ viazaný aj po skončení platnosti Zmluvy.  

6.2. Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať text len formou písomných dodatkov dohodnutých v celom 

rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.  

6.3. V ostatných otázkach neupravených Zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 

zákonníka najmä o zmluve o dielo a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej republike.  

6.4. Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účinnosť, 

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie 

medzier sa použije úprava, ktorá pokiaľ je to právne možné, sa najviac približuje zmyslu a účelu 

Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní Zmluvy túto otázku Zmluvné strany brali do úvahy.  

6.5. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých Objednávateľ 

obdrží tri vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.  

6.6. Táto Zmluva je povinne zverejňovanou Zmluvu podľa Zákona č. 2 1 1/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplne1ú niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a s jej 

zverejnením v úplnom rozsahu ako aj so zverejnením príloh, Zhotoviteľ súhlasí bez výhrad.  

6. 7. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa ust. § 47a Zákona č. 40/1 

964 Zb. Občianskeho zákonníka.  

6.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto Zmluvu uzavierajú vážne a slobodne, že ich zmluvná voľnosť 

nie je obmedzená, že ustanovenia Zmluvy sú pre nich zrozumiteľné a určité, že Zmluvu neuzavreli v 

tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, že si Zmluvu u prečítali, a porozumeli 

jej obsahu.  

6.9. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy je príloha - cenová ponuka zo dňa .....  

 

 

V Hlohovci, dňa 

 

         Za zhotoviteľa.                                                                   Za objednávateľa: 

 

 

 

 

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

 

 
 


