Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová

„ Areál pútnicko – informačného centra“

ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v platnom znení
(ďalej len „ Zmluva “)
Čl. I
Zmluvné strany
OBJEDNÁVATEĽ:
Názov:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Zastúpený:
Registrácia:

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Email:
Telefón:
Schvaľuje:

Gréckokatolícka cirkev, farnosť Litmanová
Litmanová 10, 06531, Slovenská republika
31952071
2020714938
Mgr. Rastislav Janičko, farár
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky v zmysle zákona č. 308/1991 Zb. o slobode
náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších
predpisov
SLSP, a.s.
SK48 0900 0000 0001 0386 3247
rastislavjanicko@centrum.sk
0911 912 643
Mons. Ján BABJAK SJ, prešovský arcibiskup a metropolita

(ďalej len „objednávateľ")
a
ZHOTOVITEĽ:
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Štatutárny zástupca:
Registrácia:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Email:
Telefón:
(ďalej len „zhotoviteľ")

Ing. Milan Štupák - IVS
Nová Ľubovňa 791, 065 11
10769676
1020762644
Ing. Milan Štupák
Živ. reg. č. 710-1239
VUB, a.s.
SK14 0200 0000 0000 0530 8602
ivssl.stupak@gmail.com
052/4324445

spolu ďalej len ako „ zmluvné strany “ resp. „ účastníci zmluvy “
Čl. II
Všeobecné ustanovenia
1.

Táto zmluva je uzatvorená v rámci projektu Svätomariánska púť ("Svetlo z východu"), číslo PLSK.01.01.00-SK0016/16, spolufinancovaného Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2014-2020.
Čl. III
Predmet Zmluvy

1.

Predmetom tejto Zmluvy je zhotovenie diela - stavebných prác:
Názov stavby:
Areál pútnicko – informačného centra
Stavebné objekty:
SO 01 Objekt pútnicko - informačného centra
SO 08 Altánok pútnikov s ohniskom
Miesto prác:
Litmanová, parc. C-KN č. 613/2 a C-KN č. 613/8
na základe priloženej projektovej dokumentácie - príloha č. 1, výkazu výmer - príloha č. 2, stavebného
povolenia - príloha č. 3 a časového harmonogramu - príloha č. 4 zhotoviteľom pre objednávateľa.
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2.

3.
4.
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Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v
dojednanom čase a podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Ďalej sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať
objednávateľovi riadne, včas, bez závad a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite a v prípade, ak
na vykonanie diela použije zhotoviteľ tretie osoby, zodpovedá objednávateľovi za kvalitu diela tak, ako by ju
vykonal sám.
Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu
podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky potrebné k realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami,
ktoré sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.
Čl. IV
Rozsah a spôsob plnenia a splnenia Zmluvy

1.

2.

Práce vrátane montáže technológií potrebné pre zhotovenie diela podľa Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy budú vykonané
v rozsahu a na základe:
− tejto podpísanej Zmluvy,
− projektovej dokumentácie stavby - príloha č. 1 Zmluvy,
− výkazu výmer - príloha č. 2 Zmluvy,
− stavebného povolenia - príloha č. 3 Zmluvy,
− časového harmonogramu - príloha č. 4 Zmluvy.
Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas si zhotoviteľ splní zrealizovaním predmetného diela bez závad a nedorobkov
brániacich užívaniu predmetu tejto Zmluvy a to v termíne dohodnutom v tejto Zmluve a podpísaním protokolu o
odovzdaní a prevzatí stavby oboma zmluvnými stranami, a to v rozsahu a termíne dohodnutom touto Zmluvou.
Čl. V
Termín realizácie diela

1.

2.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že termín realizácie diela bude:
− Termín začatia: 01.01.2018
− Termíny priebehu realizácie: podľa časového harmonogramu - príloha č. 4 Zmluvy
− Termín ukončenia: 30.11.2018
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti,
ktorá bráni, alebo sťažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej touto Zmluvou do 5
kalendárnych dní. V prípade, že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho strane viac
ako tridsať (30) dní oproti časovému harmonogramu, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti
za podstatné porušenie tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa zaslanú písomne, emailom, alebo
telefonicky (aj sms) bezodkladne informovať ho o stave vykonaných stavebných prác.
Čl. VI
Cena za vykonanie diela

1.
2.
3.

4.
5.

Zhotoviteľ zhotoví celú stavbu v rozsahu, kvalite a lehotách v zmysle tejto Zmluvy a v takom prípade má nárok na
cenu za zhotovenie diela.
Cena za zhotovenie predmetu Zmluvy v rozsahu čl. III tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, ako cena zazmluvnená v zmysle výkazu výmer tejto stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že celková cena za dielo v zmysle čl. III tejto Zmluvy je:
celková cena bez DPH
306 127,50 €
DPH
61 225,50 €
celková cena s DPH
367 353,00 € (slovom: tristošesťdesiatsedemtisíctristopäťdesiattri eur),
pričom táto cena je pevná a nemenná.
Cena podľa ods. 3 zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s plnením zmluvy v dohodnutom rozsahu. Zhotoviteľ
nemá právo domáhať sa zvýšenia ceny z dôvodov chýb alebo nedostatkov v rozpočte diela, ktoré v čase
uzatvárania zmluvy mal, alebo mohol zistiť pri vynaložení riadnej odbornej starostlivosti.
Zmluvné strany sa dohodli, že súhrnný položkový rozpočet, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov diela,
kompletačnej činnosti a doplnkových nákladov, vrátane krycieho listu rozpočtu, tvorí prílohu tejto Zmluvy a je pre
vymedzenie predmetu záväzný.
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6.

7.

8.
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Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu zmluvy je možná iba:
a) Za naviac práce, to znamená práce, ktoré v predmete zmluvy nie sú zahrnuté, ale objednávateľ na ich
vykonaní trvá. Ak vzniknú práce naviac, budú vyšpecifikované v písomnom dodatku k Zmluve a bude
doložený rozpočet zhotoviteľa podľa položiek. V prípade, že zhotoviteľ vykoná práce naviac bez odsúhlasenia
objednávateľa, objednávateľ zmenu ceny nebude akceptovať.
b) V prípade vzniknutia nadbytočných prác, to znamená prác, ktoré v predmete diela sú, ale objednávateľ na ich
vykonaní netrvá alebo sa pri vykonávaní diela preukáže, že ich nie je potrebné vykonať, sa cena diela
dodatkom k Zmluve zníži o rozpočtovanú čiastku uvedenú v rozpočte diela tak, aby cena zodpovedala
skutočnému rozsahu prác.
c) V prípade zmeny sadzby DPH bude DPH dodatkom k Zmluve upravená podľa platných predpisov. Zmena DPH
bude uplatnená v príslušnej faktúre.
Zmluvné strany sa dohodli, že v kalkulácii ceny diela sú zahrnuté podľa potreby aj náklady na odvoz sute vrátane
poplatku za skládku, dočasné užívanie verejných komunikácií, zriadenie, prevádzku a vypratanie zariadenia
staveniska, spracovanie dielenskej alebo výrobnej dokumentácie ak to bude potrebné, náklady na stráženie
staveniska a náklady na spotrebu elektrickej energie a vody.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena uvedená v Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy pokrýva celý zmluvný záväzok tejto zmluvy
a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne vykonanie a odovzdanie predmetu Zmluvy a ktoré umožnia
objednávateľovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom Zmluvy.
Čl. VII
Platobné podmienky

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

8.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu prác a dodávok podľa Zmluvy čiastkovými
faktúrami a konečnou faktúrou a to za obdobie minimálne 30 kalendárnych dní.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť
zostavená prehľadne a musí obsahovať súpis skutočne vykonaných prác pri dodržaní poradia položiek a označenia
podľa výkazu výmer v prílohe č. 2 Zmluvy. Všetky prílohy faktúry musia byť potvrdené stavebným dozorom
objednávateľa a zhotoviteľom.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením faktúry na vecnú kontrolu
výkaz skutočne vykonaných množstiev prác a dodávok, vrátane rozpracovanosti výroby. Objednávateľ overí ich
správnosť v lehote do troch (3) dní od obdržania podpisom stavebného dozora. Na základe takto overeného
výkazu bude zhotoviteľ oprávnený vystaviť faktúru. Zhotoviteľ doručuje faktúry výhradne poštou – doporučenou
zásielkou, a to na adresu sídla objednávateľa alebo osobne s potvrdením prevzatia.
Zmluvné strany sa dohodli, že faktúry musia mať predpísané náležitosti podľa legislatívy Slovenskej republiky a
priložené doklady umožňujúce posúdiť oprávnenosť fakturácie. Faktúry budú predkladané v troch (3)
vyhotoveniach pre objednávateľa.
Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať zhotoviteľovi správne a úplne vystavené faktúry
v lehote splatnosti 60 dní od ich obdržania.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ doručí nesprávne vyhotovenú alebo neúplnú faktúru, objednávateľ je
oprávnený faktúru vrátiť. V takom prípade neplynie lehota splatnosti faktúry.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa nie je zhotoviteľ
oprávnený postúpiť na tretie osoby akékoľvek práva, ktoré mu vznikli voči objednávateľovi podľa alebo na základe
Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa týmto myslia predovšetkým, nie však len, pohľadávky zhotoviteľa voči
objednávateľovi vzniknuté na základe tejto Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena diela bude zúčtovaná v konečnej faktúre. Konečná faktúra bude v sume
minimálne 10% z ceny diela podľa Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy. Právo vystaviť konečnú faktúru vzniká po podpísaní
protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby zmluvnými stranami a zároveň po kolaudácii diela a odstránení poslednej
vady a posledného nedorobku na diele.
Čl. VIII
Podmienky vykonania diela

1.

2.

Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ dielo zrealizuje v súlade s podmienkami tejto Zmluv v súlade s
požiadavkami vyplývajúcimi z povolení, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecno záväznými
právnymi predpismi ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami
platiacimi pre danú lokalitu.
Zmluvné strany sa dohodli, že o odovzdaní a prevzatí staveniska spíšu zmluvné strany protokol, ktorý podpíšu
oprávnení zástupcovia zmluvných strán. V protokole sa uvedie aj meno osoby poverenej vykonávaním funkcie
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3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
14.
15.
16.

17.
18.
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stavebného dozoru a meno osoby poverenej výkonom funkcie stavbyvedúceho. V protokole sa dohodnú aj
odberové miesta elektrickej energie a vody.
Objednávateľ je povinný v lehote do 30 dní po podpísaní Zmluvy odovzdať stavenisko v stave predpokladanom
projektovou dokumentáciou, t.j. bez takých závad, ktoré by vykonávanie diela sťažovali, alebo znemožňovali.
Zhotoviteľ vybuduje zariadenie staveniska podľa dohody s objednávateľom a zabezpečí viditeľné označenie stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné zariadenia staveniska (vrátane
kancelárie, šatne a pod.) zabezpečuje zhotoviteľ. Vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie
zariadenia staveniska, ktoré vykonal zhotoviteľ počas výstavby diela, sú súčasťou ceny predmetu zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál
a mechanizmy a odváža zo staveniska zeminu a iný odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. Prípadné škody
z porušenia tejto povinnosti uhradí zhotoviteľ objednávateľovi čím uspokojí nároky tretích osôb.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ uhradí počas výstavby všetky náklady na energie na stavbe vrátane
zabezpečenia ich dočasných prípojok a meračov podľa skutočnej spotreby na základe odpisov meračov zapísaných
v protokole o odovzdaní a prevzatí staveniska a protokole o odovzdaní a prevzatí stavby.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodržiavať ustanovenia
vyhlášky č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach a nariadenie vlády SR
č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe, ktorá je
predmetom zmluvy a tiež zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci na stavenisku v súlade s týmto nariadením a tiež dodržiavať všetky legislatívne požiadavky
ohľadom ochrany životného prostredia.
Zhotoviteľ je povinný odstrániť následky znečistenia a poškodenia životného prostredia a nahradiť spôsobené
škody. Zároveň znáša všetky prípadné sankcie s tým spojené.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ môže vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na
pravidelných poradách, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej raz za 2 týždne.
Zhotoviteľ je povinný viesť počas celej doby realizácie diela stavebný denník. Do denníka sa budú zapisovať všetky
skutočnosti dôležité pre plnenie Zmluvy. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať
svoje stanovisko. Ak stavebný dozor nesúhlasí s obsahom zápisu v stavebnom denníku, zapíše to do 5 pracovných
dní s uvedením dôvodov. Do stavebného denníka môže zapisovať svoje pripomienky aj spracovateľ projektovej
dokumentácie a príslušné orgány štátnej správy.
Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí stráženie staveniska.
Zhotoviteľ na vlastné náklady odstráni odpady, ktoré pri realizácii diela vzniknú a sú výsledkom jeho činnosti.
Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobí objednávateľovi alebo tretím stranám pri plnení Zmluvy.
Po zhotovení diela zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa k spísaniu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby.
Objednávateľ je povinný dielo skolaudovať bezprostredne po prevzatí diela a nesmie zámerne kolaudáciu
oddiaľovať.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ do 14 dní po odovzdaní a prevzatí stavby zabezpečí zo staveniska
odpratanie techniky, zariadenia staveniska a prípadného nepotrebného materiálu.
Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdať objednávateľovi doklady a písomnosti
podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä:
- Stavebný denník,
- Certifikáty stavebných materiálov,
- Dodacie listy stavebných materiálov,
- Potvrdenia príslušnej skládky odpadu o tom, že stavebný odpad bol uskladnený na skládke.
Čl. IX
Záručná doba – zodpovednosť za vady

1.

2.
3.

4.

Zhotoviteľ vyhlasuje, že predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy má požadovanú akosť, množstvo a
vyhotovenie v zmysle dohodnutých podmienok v tejto Zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných
predpisov.
Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy je 60
mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby zmluvnými
stranami.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak zhotoviteľ poruší povinnosti ustanovené v Čl. IX ods. 5 tejto Zmluvy má predmet
Zmluvy vady. Za vady predmetu Zmluvy sa považuje aj vyhotovenie iného diela, než určuje Zmluva a vady v
dokladoch potrebných na užívanie diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že oznámenie vád predmetu Zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy
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5.
6.
7.
8.
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(reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada
nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa
− zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní
predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy. Musia byť reklamované zapísaním v protokole
o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením dohodnutých termínov ich odstránenia
− skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl.
III ods. 1 tejto Zmluvy a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u zhotoviteľa
bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť do 40 pracovných dní po
obdržaní reklamácie. V prípade, ak bude na odstránenie vady potrebný dlhší čas z dôvodu dodržania
technologických postupov, tento čas sa predĺži a objednávateľ bude o dôvode predĺženia času potrebného
na vykonanie reklamácie písomne informovaný.
Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady
opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.
Ak zhotoviteľ v dohodnutej lehote neodstráni vadu, je objednávateľ oprávnený odstrániť závadu sám alebo poveriť
jej odstránením tretiu stranu. Náklady, ktoré takto objednávateľovi vzniknú, znáša zhotoviteľ.
Zmluvné strany sa dohodli, že počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie
záručná doba.
Zmluvné strany sa dohodli, že nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 a
následne zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže:
a) požadovať odstránenie vád dodaním časti diela za vadnú časť diela, dodanie chýbajúcej časti diela,
b) požadovať odstránenie vád opravou diela, ak sú vady opraviteľné.
Čl. X
Ostatné ustanovenia

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že omeškanie s dodaním predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy
v termínoch určených v Čl. V ods. 1 tejto Zmluvy po dobu viac ako 30 dní sa považuje za porušenie tejto Zmluvy
podstatným spôsobom.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že dodanie predmetu zmluvy špecifikovanom v Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy s vadami sa
považuje za porušenie tejto Zmluvy podstatným spôsobom.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že podstatným porušením zmluvy na strane zhotoviteľa je vadné plnenie zhotoviteľa
počas realizácie stavby, na ktoré bol písomne upozornený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvy podstatným spôsobom oprávňuje objednávateľa na odstúpenie
od tejto Zmluvy a to v mesačnej výpovednej lehote. Objednávateľ v tomto prípade uhradí dodávateľovi
preukázané náklady zabudované v rozpracovanej stavbe.
5. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch dlhodobého neplatenia splatných faktúr, ďalej v prípade, že
objednávateľ sústavne porušuje zmluvné dojednania, a to v mesačnej výpovednej lehote s nárokom na úhradu
vzniknutých nákladov na rozpracovanie.
6. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy ak zhotoviteľ je v likvidácii, bolo voči nemu
vyhlásené konkurzné konanie, prípadne zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku alebo
vyhlásená exekúcia. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne, najneskôr však do 3 dní od nadobudnutia právoplatnosti
rozhodnutia písomne informovať objednávateľa, že je v likvidácii, bol na jeho majetok vyhlásený konkurz alebo
exekúcia a podobne.
7. Zmluvné strany sa dohodli, že pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť
bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľovi alebo objednávateľovi, bude povinná strana zbavená
zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu,
po ktorú pôsobili tieto okolnosti.
8. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným
partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné
účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
9. Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť ktoréhokoľvek z nich nebude
mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, s výnimkou prípadov, kedy je z dôvodu dôležitosti povahy
alebo inej okolnosti týkajúcej sa takéhoto neplatného ustanovenia zrejmé, že dané ustanovenie nemôže byť
oddelené od ostatných príslušných ustanovení.
10. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude spôsobená niektorou
jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná časť vypustená. Ak však takýto postup nie
je možný, Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby
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11.

12.

13.

14.
15.

16.
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bolo dohodnuté ustanovenie s podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným
právnym predpisom nahradí.
Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý, že dielo podľa Čl. III ods. 1 tejto Zmluvy je spolufinancované Európskou
úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zaväzuje sa, že umožní všetkým kontrolným
subjektom, vrátane Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, Správy finančnej
kontroly a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon auditu a kontroly v zmysle príslušných
právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu/audit/ dokladov
súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu platnosti zmluvy o NFP a po dobu povinnej archivácie týchto
dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
Zhotoviteľ je povinný dodať predmet plnenia sám alebo prostredníctvom subdodávateľov v súlade s touto
Zmluvou o dielo a jej príslušných príloh. Akákoľvek zmena v špecifikácii predmetu plnenia alebo subdodávateľov
musí byť vopred písomne odsúhlasená Objednávateľom.
Ak zhotoviteľ bude pri dodaní predmetu plnenia využívať subdodávateľov uvedie ich v zozname subdodávateľov.
Zoznam známych subdodávateľov tvorí prílohu k tejto zmluve. Príloha obsahuje údaje o subdodávateľoch
(obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania, IČO a pod.), a tiež údaje o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu a dátum narodenia.
Prílohu so zoznamom známych subdodávateľov predkladá Zhotoviteľ k podpisu Zmluvy o dielo.
Akúkoľvek zmenu subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný pred jej uskutočnením písomne odsúhlasiť
s Objednávateľom. Nového subdodávateľa doplní do prílohy, vrátane údajov o subdodávateľovi podľa bodu 13.
tohto článku tejto Kúpnej zmluvy.
Nový subdodávateľ musí spĺňať tie isté podmienky ako pôvodný subdodávateľ.
Čl. XI
Zmluvné pokuty

1.

2.

3.
4.

5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s vykonaním diela špecifikovaného v Čl. III ods. 1
tejto Zmluvy v termínoch určených v Čl. V ods. 1 tejto Zmluvy si môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu:
− pri nedodržaní časového harmonogramu vo výške 0,5% hodnoty nedodanej časti diela za každý deň
omeškania,
− pri nedodržaní termínu ukončenia stavby 0,05% zmluvnej ceny podľa Čl. VI ods. 3 tejto Zmluvy za každý
deň omeškania.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od zmluvy z dôvodu, za ktorý zodpovedá
zhotoviteľ, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % zmluvnej ceny podľa Čl. VI ods. 3 tejto
Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vady v dohodnutom termíne,
objednávateľ si môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100,- € (slovom: sto eur) za každý aj začatý deň
omeškania.
Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške zmluvnej ceny podľa čl. VI ods. 3 Zmluvy a objednávateľ
má možnosť uplatniť náhradu škody, ak neboli dodržané podmienky úplného prístupu k účtovníctvu zhotoviteľa
podľa čl. X ods. 11 alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa zhotoviteľ dopustil konania, ktoré je označené ako
kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to najmä v prípade
ak bude objednávateľ povinný vrátiť poskytnutý projektový grant.
Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa objednávateľ omešká s uhradením faktúry, zhotoviteľ si môže uplatniť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej faktúry a to za každý deň omeškania.
Čl. XII
Záverečné ustanovenia

1.
2.
3.
4.
5.

Akékoľvek zmeny v Zmluve je možné realizovať len písomnými dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami
oboch zmluvných strán.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a iných právnych predpisov.
Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť
predovšetkým vzájomnou dohodou a podniknú všetky právne kroky smerujúce k dohode.
Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
Táto Zmluva je vyhotovená v troch ( 3 ) vyhotoveniach, z ktorých dve ( 2 ) vyhotovenia obdrží objednávateľ a jedno
( 1 ) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ.
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PRÍLOHA č. 4
K ZMLUVE O DIELO z 27.12.2017
Časový harmonogram realizácie diela
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PRÍLOHA č. 5
K ZMLUVE O DIELO z 27.12.2017

Zoznam subdodávateľov
Zmluvné strany sa dohodli, že na realizácii diela nebudú participovať žiadni subdodávatelia.
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