ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Objednávateľ:
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Kontaktné osoby:

Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28
975 90 Banská Bystrica
Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ
Štátna pokladnica SR
7000389214/8180, 7000389222/8180
00626031
2021125821
SK2021125821
Mgr. Pavol Miškovič, 048/4374 182, 0907/824 268

(ďalej len „SAŽP“ alebo „objednávateľ“)
a
Zhotoviteľ:
právnická osoba zapísaná v Obchodnom registri:
Obchodné meno: .............................
so sídlom ........................................
IČO ..........................
DIČ .........................
IČ DPH ..................
bankové spojenie ........................................., číslo účtu ........................
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu .................. v oddiele ....... vo vložke č. ..........
v mene spoločnosti koná ....................................
(ďalej len „zhotoviteľ“)
fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v živnostenskom registri:
Obchodné meno: ..................................................
miesto podnikania: .............................
IČO .................................
DIČ .................................
IČ DPH ...........................
bankové spojenie .................................., číslo účtu ....................
zapísaný v Živnostenskom registri vedenom Obvodným úradom v ................... pod č. ..........
(ďalej len „zhotoviteľ“)
takto:
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1.

PREDMET ZMLUVY

1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vykonať opravu hydroizolácie plochej
strechy, oplechovanie atiky, výmenu strešných vpustí, dobudovanie odvetrávacích
komínov a s tým súvisiace práce na budove SAŽP v Banskej Bystrici (ďalej v texte
zmluvy len „dielo“ alebo „práce“).

1.2

Vykonanie diela zahŕňa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

postupnú demontáž štrkovej frakcie po častiach presunom na streche,
postupnú demontáž vrstvy textílie,
postupnú demontáž tepelnej izolácie,
postupnú demontáž druhej vrstvy textílie,
iskrovú skúšku,
opravu hydroizolácie strechy - prevarením iba poškodenej časti,
spätnú montáž jednotlivých vrstiev skladby strechy,
výmenu strešných vpustí,
dodávku a montáž odvetrávacích komínov DN 100,
dodávku a montáž oplechovania atiky s pozinkovaného plechu - šírka atiky
350 mm,
kompletné vyčistenie strechy a vypratanie staveniska, likvidácia odpadu.

1.3

Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje
zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela.

1.4

Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom
diela v zmysle podmienok stanovených objednávateľom, a že sú mu známe technické,
kvalitatívne a iné podmienky realizácie diela.

1.5

Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré
sú k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou
starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

1.6

Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu len s predchádzajúcim
písomným súhlasom objednávateľa. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ
zodpovednosť, akoby dielo vykonával sám.

1.7

Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu ods. 1.1 tohto
článku.

2.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

2.1

Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo s odbornou starostlivosťou, riadne a včas a tak,
aby bolo vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi
a technickými normami, aj keď nie sú právne záväzné a touto zmluvou.

2.2

Záväzok vykonať dielo podľa tejto zmluvy bude splnený protokolárnym odovzdaním
a prevzatím diela zhotoviteľom objednávateľovi, ak je dielo vykonané riadne a včas
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v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, objednávateľ ho bude môcť užívať na účel, na
ktorý je určené, je bez prípadných vád a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal
objednávateľovi všetku dokumentáciu súvisiacu s dielom, skúšky diela alebo jeho
časti preukazujúce jeho kvalitu, funkčnosť a dodržanie parametrov dohodnutých
v tejto zmluve boli úspešné a miesto plnenia je vypratané.
2.3

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v lehote do 30 dní od účinnosti zmluvy.

2.4

Ak zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo pred dohodnutou lehotou,
objednávateľ je oprávnený dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom
zhotoviteľom.

2.5

Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie diela s dôsledkom možného omeškania
zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať dielo v lehote podľa odseku 2.3 tohto
článku.

2.6

Miestom vykonávania diela podľa tejto zmluvy je Slovenská agentúra životného
prostredia, Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica.

2.7

Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto zmluvy všetku
rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je oprávnený
v ktoromkoľvek štádiu vykonávania diela kontrolovať jeho vykonávanie.

2.8

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na diele a na všetkých podkladových
materiáloch k dielu a to od začatia vykonávania prác až do jeho odovzdania
objednávateľovi podľa článku 4 tejto zmluvy. Dňom podpisu odovzdávacieho
a preberacieho protokolu zmluvnými stranami podľa článku 4 tejto zmluvy prechádza
nebezpečenstvo vzniku škody na diele a vlastnícke právo k dielu, ako aj k všetkým
podkladovým materiálom k dielu, ak dovtedy nenáležalo objednávateľovi, zo
zhotoviteľa na objednávateľa.

2.9

Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo vzniku škody na majetku objednávateľa, ktorý je
vykonávaním diela podľa tejto zmluvy dotknutý, a to od začatia vykonávania diela až
do odovzdania a prevzatia diela podľa článku 4 tejto zmluvy.

2.10

Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetky potrebné zariadenia, pracovné a ochranné
pomôcky potrebné k vykonaniu diela na svoje náklady.

2.11

Zodpovednými osobami objednávateľa sú: Mgr. Pavol Miškovič a Mgr. Pavel Gender.

2.12

Zhotoviteľ plne zodpovedá za akékoľvek škody spôsobené pri vykonávaní diela tretím
osobám, ktoré zavinil, a to aj nedbanlivosťou svojich zamestnancov.

2.13

Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v prípadoch uvedených v zákone, v tejto zmluve,
alebo ak ktorákoľvek zo zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti
vyplývajúce z tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy je potrebné urobiť písomne
a doručiť druhej zmluvnej strane, inak je neplatné. Za podstatné porušenie tejto
zmluvy sa považuje:
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•

ak zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v súlade s
touto zmluvou a pokynmi objednávateľa,

•

ak zhotoviteľ neodôvodnene nenastúpil na zmluvné práce ani do 2 dní od
účinnosti tejto zmluvy; ustanovenie čl. 6 ods. 6.2 tejto zmluvy tým nie je
dotknuté.

Objednávateľ má právo na náhradu škody a nákladov spôsobených odstúpením od
zmluvy.
2.14

Rozhodnutia objednávateľa sú pre zhotoviteľa záväzné. Zhotoviteľ je povinný
objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov bezodkladne vopred písomne upozorniť.
V prípade, ak zhotoviteľ objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov bezodkladne
vopred písomne neupozorní zodpovedá za škody tým spôsobené.

2.15

Práce naviac, ktoré nie sú uvedené v článku 1 ods. 1.1 tejto zmluvy, sú bez
predchádzajúceho písomného odsúhlasenia zo strany objednávateľa neprípustné a
zhotoviteľ nie je oprávnený si účtovať cenu za takéto naviac práce vykonané bez
predchádzajúceho písomného odsúhlasenia zo strany objednávateľa.

3.

BEZPEČNOSŤ A NAKLADANIE S ODPADMI

3.1

Pri plnení tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť
úlohy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, najmä zákon č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a vyhlášku MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných
prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon
niektorých pracovných činností (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi na účely
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie
požiarov (ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch a na pracoviskách
objednávateľa, v ktorých sa bude plniť táto zmluva, (ďalej len „pracovisko“).
Zhotoviteľ je povinný ochraňovať a zlepšovať stav životného prostredia a všetkých
jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len „ŽP“).
Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP
a minimalizovať nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení tejto zmluvy na ŽP.
Zhotoviteľ preberá vo vzťahu k objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú
ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí.

3.2

Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, aby zhotoviteľ
mohol riadne a včas plniť túto zmluvu. O odovzdaní a prevzatí pracoviska spíšu
zmluvné strany zápis o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V prípade, ak zhotoviteľ
začne plniť túto zmluvu bez zápisničného prevzatia pracoviska, má sa za to, že
pracovisko bolo objednávateľom odovzdané a zhotoviteľom prevzaté riadne.

3.3

Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie
a vybavenie pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia tejto zmluvy
a dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem
(aj keď nie sú všeobecne záväzné) pri plnení tejto zmluvy na pracovisku zodpovedá
v plnom rozsahu a výlučne zhotoviteľ.
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3.4

Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy výlučne takými
fyzickými osobami, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, kvalifikačné predpoklady
a odborná spôsobilosť zodpovedajú tejto činnosti podľa zmluvy, a to podľa právnych
predpisov všeobecne, ako aj osobitne podľa právnych predpisov a ostatných predpisov
na zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým
osobám (ďalej len „zamestnanci“). Zamestnancom sa na účely tohto článku rozumejú
všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení tejto zmluvy, okrem
zamestnancov objednávateľa, a to zhotoviteľ, ak je fyzickou osobou, a jeho
spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho prípadní subdodávatelia, ak sú
fyzickými osobami, a ich spolupracujúce osoby a ich zamestnanci.

3.5

Zhotoviteľ je povinný preukázateľne informovať zamestnancov o nebezpečenstvách
a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia
rizika, o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal
zhotoviteľ alebo objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP a ktoré sa
vzťahujú všeobecne na zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri
plnení tejto zmluvy, o opatreniach a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane
poskytnutia prvej pomoci, ako aj o opatreniach a postupe v prípade zdolávania
požiaru, záchranných prác a evakuácie, a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre pracovisko (ďalej len „preškolenie“).

3.6

Prípadné nedostatky pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých objednávateľom
je zhotoviteľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia tejto zmluvy, inak platí,
že pracovisko je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom
plnenia tejto zmluvy, zhotoviteľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na
zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné pre pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších
povinností na úseku BOZP, PO a ochrany ŽP sa zo strany objednávateľa nevyžaduje.
Zhotoviteľ je povinný písomne uplatňovať u objednávateľa nedostatky týkajúce sa
BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú neskôr pri plnení tejto zmluvy, za
odstránenie ktorých zodpovedá objednávateľ.

3.7

Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať zamestnancom doprovod na pracovisku.

3.8

Zamestnanci nesmú na pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky,
psychotropné látky alebo prípravky a plniť túto zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia
dodržiavať zákaz fajčenia a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné
pomôcky a prostriedky.

3.9

Zhotoviteľ je povinný
objednávateľovi.

3.10

Ak pri plnení tejto zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku
požiaru, zhotoviteľ je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä
vydáva písomný pokyn na zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa
vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh
a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné množstvo vhodných druhov hasiacich
prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO.

ihneď

oznámiť

vznik

každého

pracovného

úrazu
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3.11

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť objednávateľovi ekologickú
ujmu, ktorú pri plnení tejto zmluvy spôsobí, najmä je povinný ohlásiť mimoriadne
zhoršenie alebo ohrozenie kvality vôd alebo iných zložiek ŽP alebo únik
nebezpečných látok pri manipulácii s nimi alebo pri ich preprave.

3.12

V rámci ochrany ŽP je zhotoviteľ povinný predchádzať vzniku odpadov
a s prípadnými odpadmi vznikajúcimi pri plnení tejto zmluvy je povinný nakladať
alebo inak zaobchádzať v súlade s právnymi predpismi na úseku odpadového
hospodárstva (ďalej len „OH“) tak, aby bol naplnený jeho účel.

3.13

Vnesenie akýchkoľvek vecí (napr. tovar, suroviny, materiály a ich obaly) na
pracovisko, ktoré sa môžu stať nebezpečnými odpadmi, je zhotoviteľ povinný
oznámiť objednávateľovi a predložiť ich súpis.

3.14

Ak pri plnení tejto zmluvy vznikne odpad, zhotoviteľ sa považuje za pôvodcu odpadu
a držiteľa dopadu, je povinný plniť povinnosti držiteľa odpadu pre odpady vznikajúce
pri plnení tejto zmluvy, pričom za plnenie týchto povinností zodpovedá v plnom
rozsahu a výlučne zhotoviteľ, pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak. Zhotoviteľ
zaradí odpad podľa Katalógu odpadov a toto zaradenie a predpokladané množstvo
odpadu oznámi objednávateľovi, zhromaždí odpad oddelene podľa druhov odpadov
a zabezpečí ho pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom,
odpad zhodnotí, ponúkne na zhodnotenie oprávnenej osobe, zneškodní alebo
zabezpečí jeho zneškodnenie oprávnenou osobou.

3.15

Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa preukázať splnenie svojich
povinností na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3)
pracovných dní od dňa doručenia žiadosti objednávateľa.

3.16

Zhotoviteľ zodpovedá objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením
akejkoľvek povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za
škodu sa na účely tejto zmluvy považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými
štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku BOZP,
PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto povinnosti podľa tohto článku
zaťažovali zhotoviteľa a nie objednávateľa.

3.17

Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany
zhotoviteľa oprávňuje objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto zmluvy
odstúpiť.

4.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

4.1

O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany písomný protokol. Protokol bude
obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej
dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných zistených vád a nedorobkov, opatrenia
a lehoty na odstránenie zistených vád diela, bude datovaný a podpísaný zmluvnými
stranami. Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote.
Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť zhotoviteľ.
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4.2

Objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo alebo jeho časť,
ak však prevezme vadné alebo nedokončené dielo alebo jeho časť, jeho práva zo
zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom rozsahu zachované. Ak sa však jedná
o vady diela, ktorých charakter umožňuje riadne užívanie diela, tieto nie sú dôvodom
pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je však povinný ich odstrániť v lehote troch (3)
pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany nedohodnú inak.

4.3

V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo alebo jeho
časť ani v lehote desiatich (10) pracovných dní od doručenia výzvy zhotoviteľa na
jeho prevzatie, považuje sa záväzok vykonať dielo alebo jeho časť za splnený, ibaže
objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis objednávateľa na protokole
nevyžaduje.

4.4

Za objednávateľa je poverený dielo prevziať Mgr. Pavol Miškovič.

5.

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

5.1

Zmluvné strany dojednávajú pre dielo záručnú dobu v trvaní ..............mesiacov na
vykonané stavebné práce a použitý materiál, ktorá začína plynúť dňom podpísania
protokolu podľa článku 4 tejto zmluvy zmluvnými stranami, resp. riadneho
odstránenia vád diela, na odstránení ktorých sa zmluvné strany dohodli pri podpise
protokolu.

5.2

Zhotoviteľ preberá záruku, že počas záručnej doby:
a) dielo bude presne v súlade so všetkými špecifikáciami podľa tejto zmluvy,
b) dielo bude najvyššej kvality a bezvadné v spracovaní a materiály,
c) objednávateľ získa vlastnícke právo k dielu, neobmedzené žiadnymi záložnými
právami,
d) dielo bude bezpečné a vhodné na objednávateľom zamýšľané účely.

5.3

Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela nie je dotknutá tým, že objednávateľ
neoznámil zhotoviteľovi vady bez zbytočného odkladu potom, čo ich zistiť mal pri
vynaložení odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedykoľvek neskôr.
Objednávateľ teda môže reklamovať vady diela bez obmedzenia času počas celej
záručnej doby. Prípadné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť u zhotoviteľa
písomne najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa, keď vadu zistil, najneskôr však do
konca uplynutia záručnej doby. Uplatnenie vád diela a nárokov zo zodpovednosti za
vady diela musí objednávateľ uskutočniť písomne, inak sa naň neprihliada. Uplatnenie
vady diela musí obsahovať stručný opis vady alebo toho, ako sa vada prejavuje.

5.4

V prípade výskytu vád na diele počas záručnej doby má objednávateľ práva
vyplývajúce z Obchodného zákonníka, ktoré môžu byť vykonané počas celej záručnej
doby. V prípade nároku na odstránenie vád diela je zhotoviteľ povinný vady na
vlastný účet odstrániť v primeranej lehote, najneskôr však do 10 dní od doručenia
písomnej reklamácie, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Po márnom
uplynutí tejto lehoty sa vada bude považovať za neodstrániteľnú. Nárok na odstúpenie
od tejto zmluvy je možné uplatniť aj len čiastočne čo do vadnej časti diela. Nad to má
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objednávateľ právo opraviť alebo zabezpečiť opravu vady diela na náklady
zhotoviteľa.
5.5

V súlade s ustanoveniami § 75 ods. 3 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov je objednávateľ oprávnený vystaviť čo do
nároku na zľavu z ceny za dielo, alebo čo do nároku na vrátenie ceny za vadné dielo
alebo jeho časť faktúru v mene a na účet zhotoviteľa, a to za podmienok, že
objednávateľ riadne reklamoval vady diela a zhotoviteľ nevystavil dobropis alebo
opravnú faktúru na zľavu z ceny za dielo, alebo na vrátenie ceny za vadné dielo alebo
jeho časť v lehote 30 dní odo dňa doručenia reklamácie zhotoviteľovi.

5.6

Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
touto zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými normami, aj
keď nie sú právne záväzné. Nedorobkom sa rozumie nedokončené dielo.

6.

SANKCIE

6.1

V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením tejto zmluvy v lehotách podľa článku 2
ods. 2.3 tejto zmluvy, objednávateľ je oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú
pokutu vo výške 0,05 % z ceny za dielo za každý začatý deň omeškania. To isté platí
v prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád a nedorobkov
diela.

6.2

V prípade bezdôvodného nenastúpenia na práce v dohodnutom termíne, je
objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05 %
z ceny za dielo za každý začatý deň omeškania zhotoviteľa s nástupom na dohodnuté
práce.

6.3

Objednávateľ je oprávnený požadovať od poskytovateľa zmluvnú pokutu vo výške
100,00 EUR za každé porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel BOZP, PO
a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy a vo výške
300,00 EUR za každé opakované porušenie povinnosti vyplývajúcej z pravidiel
BOZP, PO a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane OH podľa tejto zmluvy.

6.4

Zmluvné pokuty podľa tejto zmluvy, sú splatné na základe písomnej výzvy, resp.
faktúry objednávateľa doručenej zhotoviteľovi a v lehote do 10 dní od jej doručenia.

6.5

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá; náhrada škody
môže byť uplatňovaná objednávateľom voči zhotoviteľovi v plnej výške.

6.6

Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa voči
nemu na zaplatenie ceny za dielo podľa článku 7 ods. 7.1 tejto zmluvy všetky svoje
prípadné pohľadávky voči zhotoviteľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa tejto
zmluvy.
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7.

CENA ZA DIELO

7.1

Zmluvné strany dohodli, že celková cena za dielo v rozsahu uvedenom v článku 1 ods.
1.2 tejto zmluvy predstavuje sumu ...................... EUR, slovom ................... EUR.
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu za dielo len v rozsahu
zhotoviteľom skutočne vykonaných výkonov a prác a dodaného materiálu v súlade
s výkazom výmerom, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy, potvrdených zodpovednou
osobou objednávateľa v súpise prác. Za objednávateľa je oprávnený odsúhlasiť súpis
vykonaných prác: Mgr.Pavol Miškovič.

7.2

V cene za dielo sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteľa, ktoré súvisia
s vykonaním diela.

7.3

Cena za dielo podľa odseku 7.1 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorú
zhotoviteľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase
vzniku daňovej povinnosti.

8.

PLATOBNÉ PODMIENKY

8.1

Cena za dielo je splatná po riadnom splnení záväzku zhotoviteľa vykonať dielo,
spôsobom uvedeným vo faktúre, v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry
objednávateľovi, ak faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov a ktorej prílohou bude kópia protokolu o odovzdaní
a prevzatí diela a odsúhlasený súpis prác. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po
splnení záväzku zhotoviteľa riadne vykonať dielo.

8.2

Faktúra bude obsahovať tieto údaje:
- označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresu, sídlo, IČO, DIČ
- názov a číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň vystavenia a deň splatnosti faktúry,
- u faktúr s uplatnením DPH hodnotu DPH v % a v EUR,
- fakturovanú sumu v EUR,
- rozpis fakturovaných čiastok (výkaz výmer),
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť fakturovaná suma,
konštantný a variabilný symbol,
- označenie osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

8.3

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, resp.
faktúra bude mať chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu, v
takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne
plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.

8.4

V prípade reklamácie vád diela až do vyriešenia reklamácie pre zmluvné strany
záväzným spôsobom (právoplatné ukončenie reklamačného konania) objednávateľ nie
je v omeškaní s úhradou ceny za dielo alebo akejkoľvek jej časti.
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8.5

Pre prípad omeškania objednávateľa s platením ceny za dielo si zmluvné strany
dohodli platenie úrokov z omeškania za každý, aj začatý deň omeškania s platbou
splatnej faktúry v zmysle Nariadenia vlády SR č. 21/2013 Z. z., ktorým sa vykonávajú
niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka.

8.6

Postúpenie pohľadávky na zaplatenie ceny za dielo zhotoviteľom je možné iba
s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený
jednostranne započítať svoje pohľadávky, ktoré má proti objednávateľovi.

9.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1

Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia ku kolíznym
normám. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľom bude
zahraničná osoba, zmluvné strany sa dohodli, že miestne príslušným súdom bude súd,
v obvode ktorého má sídlo objednávateľ.

9.2

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

9.3

Táto zmluva sa môže meniť iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme.

9.4

Ak by sa dôvod neplatnosti vzťahoval len na časť tejto zmluvy, bude neplatnou len táto
časť.

9.5

Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej
záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne
dohody súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže
dovolávať zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

9.6

V zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení týmto
zmluvné strany vyslovujú súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v tejto
zmluve.

9.7

Všetky oznámenia a písomnosti jednej zmluvnej strany určené druhej zmluvnej strane
budú doručované osobne, kuriérom alebo doporučene poštou na adresy zmluvných
strán uvedené v záhlaví tejto zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene v záhlaví
uvedených údajov, zaväzujú sa zmluvné strany túto zmenu bezodkladne písomne
oznámiť druhej zmluvnej strane, v opačnom prípade sa má za to, že pôvodné údaje sú
správne. V prípade odmietnutia prevzatia zásielky alebo ak sa zásielka doručovaná
poštou vráti z akéhokoľvek dôvodu odosielateľovi späť ako nedoručiteľná alebo
nevyzdvihnutá v úložnej lehote, považuje sa písomnosť za doručenú v deň jej
odmietnutia alebo odoslania (podania na poštovú prepravu).

9.8

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú
stranu.

9.9

Prílohy k tejto zmluve sú: príloha č.1 – výkaz výmer
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9.10

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv,
vedenom Úradom vlády SR.

9.11

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná
voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je
jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak
súhlasu ju podpisujú.

V mene objednávateľa:

V mene zhotoviteľa:

V __________ dňa ________

V __________ dňa ________

___________________________________
Slovenská agentúra životného prostredia
Ing. Martin Vavřinek, generálny riaditeľ

________________________
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