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Zmluva o dielo č.1184/VSD/2021 
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 
Čl. I.  

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:   
Obchodné meno:  Obec Stráne pod Tatrami 
So sídlom:   Stráne pod Tatrami 2, 059 76 Mlynčeky 
Zastúpený:  Rastislav Sloveňák - starosta obce 
Zástupca na rokovanie vo veciach    
Zmluvných a technických:     
IČO :    00326593 
DIČ:    2020697305 
 
( ďalej len „objednávateľ“) 
 
Zhotoviteľ:       
Obchodné meno:     Východoslovenská distribučná, a.s.   
So sídlom:     Mlynská 31, 042 91 Košice  
Zastúpený:      Ing. Vojtech László, riaditeľ divízie Enerkos na základe poverenia 
        Ing.Alena Adamová, špecialista – príprava stavieb  na základe poverenia 
Zástupca na rokovanie vo veciach 
zmluvných:   Ing. Alena Adamová, špecialista – príprava stavieb  
    Ing. Branislav Petráš, obchodný zástupca      
technických:   Ing. Ladislav Dronzek, vedúci odboru Výstavba sietí  Západ 
    Pavol Vyšňovský,  projektový manažér – projekty ISP  
IČO:   36 599 361   
DIČ:  2022082997   
IČ DPH:  SK2022082997   
Bankové spojenie:  Citibank Europe plc, pobočka zahraničnej banky   
Číslo účtu (IBAN):  SK83 8130 0000 0020 0848 0001     
BIC (SWIFT):  CITISKBA   
Zápis v registri: Obchodný register Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 1514/V 
 
 
( ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 
 
      Čl. II. 

Východiskové predpoklady 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania objednávateľa vyhláseného dňa  
01.07.2021 na predmet zmluvy uvedený v článku III. tejto zmluvy, v súlade s podmienkami 
uvedenými vo vyhlásení tohto verejného obstarávania. 

2. Zmluvné strany pri spracovaní cenovej ponuky a uzatváraní tejto zmluvy vychádzali 
z nasledovných dokumentov: 
Projektová dokumentácia  pre  realizáciu stavby  STRÁNE POD TATRAMI -  RÓMSKA OSADA 
ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY PRE RODINNÉ DOMY- PEDPLATENÁ ELEKTRINA 
SO 02 – ODBERNÉ ELEKTRICKÉ ZARIADENIE 
SO 03 – HLAVNÉ DOMOVÉ PRÍVODY 
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Kompletná projektová dokumentácia vrátane dokladovej časti a právoplatného stavebného 
povolenia je osobitnou prílohou  k tejto zmluve v elektronickej forme  a v papierovej forme bude 
zhotoviteľovi odovzdaná v dvoch vyhotoveniach pred podpisom tejto zmluvy. 

 
Čl. III. 

Predmet zmluvy 
 

1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo a to: realizáciu  prác 
a dodávok podľa projektovej dokumentácie vypracovanej zodpovedným projektantom Ing. P. 
Mihókom. Stavba: „ STRÁNE POD TATRAMI -  RÓMSKA OSADA ELEKTRICKÉ PRÍPOJKY PRE 
RODINNÉ DOMY-PREDPLATENÁ ELEKTRINA, v členení stavebných objektov: SO 02 – ODBERNÉ 
ELEKTRICKÉ ZARIADENIE, SO 03 – HLAVNÉ DOMOVÉ PRÍVODY  

 ( ďalej iba „dielo“)  
2.    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
3.    Objednávateľ sa zaväzuje toto dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 
 

Čl. IV. 
Čas plnenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných termínoch plnenia: 

Doba výstavby diela :  do 90 kalendárnych dní od odovzdania a prevzatia staveniska. 
Termín začatia a ukončenia diela je závislý od riadneho a včasného plnenia spolupôsobenia 
objednávateľa uvedeného v bode 8 čl. V a v bode 1 čl. VII tejto zmluvy.  
Termíny budú upresnené v zápise z odovzdania a prevzatia staveniska. 

 
Čl. V. 

Dodacie podmienky a prevzatie diela 
 

1.  Miestom dodania diela je k.ú. Stráne pod Tatrami. 
2. Predmet plnenia zmluvy bude splnený písomne, potvrdeným odovzdaním a prevzatím 

kompletného diela, alebo jeho dohodnutej časti. 
Podmienkou prevzatia diela je splnenie kvalitatívnych, technických a iných podmienok na jeho 
uvedenie do bezpečnej prevádzky. Riadne vykonanie diela sa preukazuje  zabezpečením a 
vykonaním technickej obhliadky a kontroly uloženého kábla  do káblovej ryhy  pred jeho zakrytím, 
revíziou ukončeného diela  s vyhotovením OPOS SO 02 ( OPOS SO03 dodá objednávateľ) a  
predložením atestov/certifikátov o zabudovaných materiálov ako i vyhotovením PO realizačného 
zamerania stavby. Technická obhliadka a kontrola splnenia pripojovacích podmienok do 
distribučnej sústavy bude vykonaná technickým dozorom stavby za účasti zodpovednej osoby 
prevádzkovateľa distribučnej sústavy. 

3.  Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi, najneskôr päť kalendárnych dní vopred, 
kedy  bude dielo alebo jeho dohodnutá časť pripravené na technickú obhliadku  a následne  
k odovzdaniu. Objednávateľ v súlade s týmto oznámením si so zhotoviteľom dohodne termín 
odovzdania a prevzatia diela vykonaného podľa tejto zmluvy. O odovzdaní a prevzatí diela bude 
vyhotovený protokol resp. zápis o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho dohodnutej časti, ktorý 
podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

4.  Objednávateľ je povinný prevziať dielo iba v prípade, že na ňom nebudú v dobe prevzatia zistené 
žiadne  chyby a nedorobky, ktoré by bránili prevádzke a jeho riadnemu užívaniu. Zistené chyby 
a nedorobky diela, ktoré nebránia jeho užívaniu k účelu, na ktorý je určené, nie sú dôvodom pre 
neprevzatie diela objednávateľom, dielo sa však považuje za riadne ukončené až odstránením 
poslednej chyby/nedorobku. Takéto chyby a nedorobky budú odstránené zhotoviteľom najneskôr 
v lehote dohodnutej v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Za chyby a nedorobky sa považuje tiež 
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nevykonanie upratovania, čistenia staveniska ako i neodstránenie, prípadne nevysporiadanie 
vzniknutých škôd a poškodení. 

5. Objednávateľ je oprávnený zhotoviteľovi z fakturovanej časti diela zadržať finančnú čiastku 
a pozastaviť úhradu fakturovaných prác maximálne do výšky 10% až do doby odstránenia týchto 
zistených chýb a nedorobkov. 

6. Podmienky odstránenia zistených chýb a nedorobkov musia byť uvedené v zápise o odovzdaní 
a prevzatí diela, ako aj sankcie za ich neodstránenie v dohodnutom termíne. 

7. Objednávateľ je povinný pre riadne plnenie diela poskytnúť zhotoviteľovi nevyhnutné 
spolupôsobenie spočívajúce hlavne: 
a) Odovzdanie staveniska a určenie hraníc staveniska a pohybu osôb a mechanizmov na 

vymedzenom stavenisku ako aj prístupy k nemu, 
b) Zabezpečenie všetkých potrebných vstupov, prístupov a povolení pre zhotoviteľa a jeho 

subdodávateľov do areálu na pozemky a do  objektov objednávateľa, v ktorých sa má dielo 
realizovať, 

c) Zabezpečenie vstupných školení, poučení pre zamestnancov zhotoviteľa a jeho 
subdodávateľov v zmysle interných a miestnych prevádzkových predpisov objednávateľa, 

d) Odovzdanie schválenej a overenej realizačnej projektovej dokumentácie minimálne v dvoch 
vyhotoveniach (jedno vyhotovenie PD pre zakreslenie zmien počas realizácie stavby), 

e) Odovzdanie právoplatného povolenia stavby na realizáciu v súlade so stavebným zákonom 
a súvisiacej legislatívy SR, 

f) Odovzdanie všetkých platných vyjadrení a stanovísk výstavbou dotknutých orgánov štátnej 
správy a organizácií, 

g) Vykonanie všetkých úkonov a činností neobsiahnuté v predmete tejto zmluvy za účelom 
riadneho plnenia obchodných pripojovacích podmienok  žiadateľa o pripojenie do distribučnej 
sústavy v súlade s Vyjadením k zmene MRK č. 4433/2020 zo dňa 16.3.2020 a Vyjadrenia k PD 
č.14784/2020 zo dňa 25.9.2020 v rozsahu mimo predmet tejto zmluvy 

h) Zabezpečenie identifikácie a vytýčenie podzemných inžinierskych sietí na stavenisku, ako 
i vytýčenie stavby v teréne autorizovaným geodetom. 

i) Predloženie cerifikátov a atestov od jednotlivých HR1-HR105 vrátane OPOS SO 03. 
 

Čl. VI. 
Cena 

 
1. Cena za dielo je dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov celkom vo výške    99 499, 32 EUR bez DPH, pričom : 
K cene bude fakturovaná DPH v súlade s relevantnými právnymi predpismi platnými v SR 
a v súlade s platnou legislatívou Európskej únie a cena diela s DPH je 119 399,18 EUR.  

2. V prípade, že sa na dodávku diela vzťahuje povinnosť samozdanenia objednávateľom v súlade s § 
69 ods. 12, písm. j) zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 
predpisov, má zhotoviteľ povinnosť uviesť na faktúre číslo štatistickej klasifikácie produktov podľa 
činností (CPA) sekcie F Nariadenia Komisie EÚ č. 1209/2014 a slovnú informáciu „prenesenie 
daňovej povinnosti“. 

3. Cena je viazaná na rozsah prác podľa projekčných podkladov poskytnutých pre vypracovanie 
cenovej ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy o dielo – Príloha 1). 

4. V prípade, že v priebehu prípravy alebo realizácie diela dôjde k zmene ceny, upraví sa cena diela 
dodatkom k tejto zmluve. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na uzavretie dodatku k tejto zmluve v 
lehote 10 dní odo dňa, kedy sa zhotoviteľ o potrebe zmeny ceny diela dozvedel. 
K zmene ceny diela môže dôjsť výlučne: 
a) ak objednávateľ uplatní práce naviac, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, 
b) ak dôjde k časovému posunu realizácie diela zavinením objednávateľa o viac ako 6 mesiacov, 

cena sa upraví o výšku ročnej inflácie publikovanú Štatistickým úradom SR. 
Zhotoviteľ je povinný zvýšenie cien preukázať písomne. 



 

 4/8 

 5. Cena uvedená v zmluve o dielo zahŕňa dopravné, špedičné, prepravné, colné a poistné náklady na 
dodávky, vykonanie všetkých meraní a skúšok potrebných pred uvedením diela do prevádzky, 
vyhotovenie porealizačných zameraní, práce a služby. 

 
Čl. VII. 

Platobné podmienky 
 

1. Objednávateľ uhradí pred začatím prác zálohu vo výške 30% z dohodnutej ceny diela na účet 
zhotoviteľa a to na základe zhotoviteľom vystavenej zálohovej faktúry. Zhotoviteľ vystaví zálohovú 
faktúra do 7 dní odo dňa podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami. Lehota splatnosti zálohovej 
faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia. Za úhradu zálohovej faktúry sa považuje pripísanie zálohy 
na účet zhotoviteľa. 

2. Ak záloha nie je uhradená v lehote splatnosti, zhotoviteľ je oprávnený posunúť termín začatia 
realizácie diela do dátumu jej uhradenia. 

3. Cenu za dielo uhradí objednávateľ po ukončení, odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho dohodnutej 
časti na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania 
a prevzatia diela alebo jeho dohodnutej časti. Súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác 
a dodávok odsúhlasený objednávateľom a protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho 
dohodnutej časti. V konečnej faktúre sa zohľadní zálohová platba prijatá na účet zhotoviteľa. 
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. 

4. Zhotoviteľ zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali všetky potrebné náležitosti v zmysle 
§ 74 zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ ďalej 
zabezpečí, aby ním vystavené faktúry obsahovali obchodné meno objednávateľa podľa výpisu 
z obchodného registra, DIČ, telefonický kontakt na osobu zodpovednú za fakturáciu a číslo 
objednávky alebo zmluvy a obojstranne podpísaný protokol/zápis o odovzdaní a prevzatí diela 
alebo jeho dohodnutej časti. 

5. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude 
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň. 

6. Peňažný záväzok objednávateľa platený prostredníctvom banky je splnený pripísaním 
fakturovanej sumy v prospech účtu zhotoviteľa. 

7. Zhotoviteľ je povinný zaslať faktúry na adresu objednávateľa. 
 

Čl. VIII. 
Zmluvná pokuta a úrok z omeškania 

 
1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry, zhotoviteľ môže vyfakturovať objednávateľovi 

úrok z omeškania vo výške 0,04 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
2. Ak je zhotoviteľ zavinene v omeškaní s plnením diela, objednávateľ môže požadovať od 

zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,04 % z  ceny nedodanej časti diela s plnením ktorého je 
v omeškaní, za každý deň omeškania. 

3. Ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania so začatím odstraňovania a/alebo odstránením riadne 
reklamovaných vád diela, je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 0,04% z ceny diela za každý deň omeškania. 

4. Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody spôsobenej 
porušením povinnosti, ktorá je zabezpečená zmluvnou pokutou, zhotoviteľom, v rozsahu 
prevyšujúcom sumu zmluvnej pokuty. 

5. Nárok na zmluvnú pokutu nezaniká ani v prípade odstúpenia od zmluvy. 
 

Čl. IX. 
Prechod nebezpečenstva škody a vlastníctva k dielu 

 
1. Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k vykonanému dielu okamihom jeho zaplatenia. 
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2. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na diele do jeho odovzdania a prevzatia objednávateľom. 
3. V prípade, že predmetom diela je údržba, oprava alebo úprava veci, ktorá je vo vlastníctve 

ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke právo a nebezpečentvo škody k tejto veci, na ktorej sa 
vykonáva údržba, oprava alebo úprava veci, ostáva bez zmeny. 

 
Čl. X. 

Vady diela a záručná doba 
 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa podmienok stanovených v zmluve, a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v zmluve. 

2. Záručná doba na dielo sa stanovuje na 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela alebo 
jeho dohodnutej časti objednávateľovi. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, 
ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zhotoviteľ zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením 
jeho povinnosti. Nároky vyplývajúce zo záruky za akosť nie sú týmto dotknuté. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo 
požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že vzniknuté vady diela počas záručnej doby oznámi bezodkladne po 
zistení vady zhotoviteľovi písomnou formou. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela ihneď, najneskôr však do 5 dní 
od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľom a vady odstrániť v lehote dohodnutej 
s objednávateľom s prihliadnutím na rozsah a charakter vady. Týmto postupom nie je dotknutý 
nárok objednávateľa na náhradu škody. 

Čl. XI. 
Podmienky vykonania diela a stavebnomontážny denník 

 
1. Staveniskom sa rozumie miesto realizácie diela. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom 

stavenisku poriadok a čistotu a odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami. 
2. Opatrenia z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci ako i protipožiarne opatrenia 

vyplývajúce z povahy vlastných prác si na stavenisku zaistí zhotoviteľ. 
3. Ak zavinené konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase realizácie diela má za následok porušenie 

predpisov BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty zo strany 
orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ 
objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty. 

4. Ak zavinené konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase realizácie diela má za následok poškodenie 
zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní 
objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške za predpokladu, že uspokojenie týchto 
nárokov bolo nevyhnutné a odôvodnené. 

5. Objednávateľ môže uplatniť svoje práva uvedené v bode 3. a 4. tohto článku, ak písomne 
upovedomí zhotoviteľa o nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi, v lehote 15 dní od 
uplatnenia daného nároku treťou osobou. 

6. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich zamestnancov na preverení svojich prác a dodávok 
zodpovednou osobou objednávateľa a vykoná okamžité opatrenia na odstránenie určených závad 
a odchýlok od projektu. Pri odovzdaní diela zhotoviteľ usporiada svoje mechanizmy, pomôcky, 
zvyšný materiál na stavenisku tak, aby bolo možné dielo riadne prevziať a bezpečne prevádzkovať. 
Odpady a nečistoty vzniknuté prácami zhotoviteľa je zhotoviteľ povinný odstrániť k termínu 
odovzdania diela, resp. k termínu odstránenia vád a nedorobkov dohodnutom v zápise o prevzatí. 

7. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebnomontážny denník, do ktorého sa 
budú zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy. 

8. Stavebnomontážny denník sa bude viesť podľa technologického postupu prác. V denníku budú 
zapísané všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré majú rozhodujúci vplyv na vykonávané stavebné a 
montážne práce. 
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9. Objednávateľ je povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko. 
10. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Povinnosť viesť denník 

končí odovzdaním a prevzatím diela. 
11. Ak objednávateľ nesúhlasí s vykonaným záznamom zhotoviteľa, je povinný pripojiť najneskôr do 3 

pracovných dní svoje vyjadrenie. 
12. Zhotoviteľ je povinný pri výkone diela postupovať v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi Slovenskej republiky týkajúcimi sa ochrany životného prostredia (najmä predpisy 
súvisiace s ochranou ovzdušia, nakladania s odpadmi, so stavebnými výrobkami, s územným 
plánovaním a stavebným poriadkom a ďalšie). 

13. Práce sú vykonávané zamestnancami s požadovanou kvalifikáciou (odbornou spôsobilosťou) 

v zmysle legislatívy SR. 

14. Subdodávatelia zhotoviteľa sú povinní v plnom rozsahu dodržiavať povinnosti, ktoré táto zmluva 

určuje Zhotoviteľovi a jeho zamestnancom. V prípade porušenia povinností zo strany 

subdodávateľov zhotoviteľa sankcionovaných zmluvnými pokutami si objednávateľ uplatní nárok 

na zaplatenie zmluvnej pokuty priamo u zhotoviteľa. 

 

Čl. XII. 
Vyššia moc 

 
1. Ako prípady vyššej moci sú považované nasledujúce okolnosti a skutočnosti, ktoré nastali 

objektívne po uzatvorení zmluvy a znemožňujú jej plnenie: štrajk, epidémia, požiar, prírodná 
katastrofa, mobilizácia, vojna, povstanie, zabavenie tovaru embargo, zákaz transferu devíz, 
poruchy a všeobecný nedostatok dopravných prostriedkov, všeobecný nedostatok vstupných 
materiálov a surovín, nezavinená regulácia odberu elektrickej energie. 

2. Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamžite oznámiť túto skutočnosť 
druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti za čiastočné alebo úplné 
nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich splnenie bolo ovplyvnené alebo znemožnené 
neodvrátiteľnými okolnosťami. V tomto prípade sa predlžuje lehota plnenia zmluvných povinností 
o dobu, počas ktorej budú následky neodvrátiteľných okolností trvať. 

 
Čl. XIII. 

Zánik zmluvy 
 

1. Platnosť zmluvy zaniká: 
a) po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy. 

2. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok uvedených 
v príslušných právnych predpisoch, ako aj v prípade: 

a) podstatného porušenia zmluvy druhou zmluvnou stranou, 
b) ak sa začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok druhej zmluvnej 

strany. 
3. Za podstatné porušenie zmluvy zhotoviteľom sa považuje: 

a) nedodržanie termínu dodania diela dohodnutého v zmluve o viac ako 30 dní, 
b) dodanie diela, ktoré nezodpovedá požiadavkám objednávateľa dohodnutým v zmluve, 
c) porušenie povinnosti uvedenej v čl. XI. bod 12. tejto zmluvy. 

4. Za podstatné porušenie zmluvy objednávateľom sa považuje: 
a) omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry podľa čl. VII. bod 1. tejto zmluvy po dobu 

dlhšiu ako 30 dní po lehote splatnosti. 
5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od zmluvy je 

doručený druhej strane. Po tejto dobe nemožno účinky odstúpenia od zmluvy odvolať alebo meniť 
bez súhlasu druhej strany. 
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Čl. XIV. 

Osobitné ustanovenia 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne informovať o všetkých 
zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla miesta podnikania, predmetu činnosti, 
štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich zastupovania voči tretím osobám ako aj oznamovať 
všetky rozhodujúce skutočnosti, ktoré môžu mať vplyv na plnenie záväzkov. 

2. Zmluvná strana je povinná písomne upovedomiť druhú stranu o hroziacom, resp. zahájenom 
konkurznom konaní. 

3. Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku skutočnostiam obchodnej, 
výrobnej, alebo technickej povahy súvisiacim s podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, 
ktoré majú skutočnú, alebo aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v 
príslušných odborných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa vôle jednej zo zmluvných strán 
utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom zabezpečuje. 

4. V prípade porušenia povinnosti stanovenej v predchádzajúcom bode vzniká dotknutej zmluvnej 
strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu škody, vydanie získaného bezdôvodného 
obohatenia a poskytnutie primeraného peňažného zadosťučinenia. Okrem toho je poškodená 
strana oprávnená domáhať sa, aby sa druhá zmluvná strana zdržala konania porušujúceho jej 
zmluvné povinnosti a odstránila závadný stav. 

 
Čl. XV. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť okamihom podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že doručovanie akýchkoľvek písomností v súvislosti s touto zmluvou 

sa bude uskutočňovať na adresu uvedenú v článku I tejto zmluvy, pokiaľ druhá strana neoznámi 
jej zmenu v zmysle bodu 1 článku XIV. tejto zmluvy. V prípade, ak druhá strana neprevezme 
zásielku v odbernej lehote, odmietne ju prijať, adresát bude neznámy alebo z akýchkoľvek iných 
dôvodov sa ju nepodarí doručiť na takúto adresu druhej strany, zásielka sa považuje za doručenú 
dňom, kedy bude odosielajúcej strane vrátená, i keď sa adresát o tom nedozvedel. 

3. Akékoľvek zmeny alebo doplnky obsahu tejto zmluvy musia byť urobené formou písomných 
a vzostupne očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Po obojstrannom potvrdení sa stanú súčasťou 
tejto zmluvy. 

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy sa stane v akomkoľvek ohľade neplatným, 
nezákonným alebo nevymáhateľným, nebude tým žiadnym spôsobom dotknutá, alebo porušená 
platnosť, zákonnosť alebo vymáhateľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 

5. Všetky doterajšie dohody, ústne aj písomné, týkajúce sa rokovaní o tejto zmluve medzi zmluvnými 
stranami strácajú dňom uzavretia tejto zmluvy platnosť a sú plne touto zmluvou nahradené. 

6. Táto zmluva, ako aj práva a povinnosti z nej vyplývajúce, vrátane posudzovania ich platnosti ako 
aj následkov ich prípadnej neplatnosti, sa riadia a budú vykladané na základe a v súlade s hmotným 
(materiálnym) právom účinným v Slovenskej republike. 

7. Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, riadia sa vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy príslušnými 
ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou budú 
riešené vzájomnou dohodou. V prípade, že nedôjde k dohode, budú spory s konečnou platnosťou 
rozhodnuté príslušným súdom v Slovenskej republike, príslušným podľa procesných predpisov 
účinných v Slovenskej republike. Zmluvné strany týmto zároveň vylučujú aplikáciu akýchkoľvek a 
všetkých kolíznych noriem upravených v právnych predpisoch, v dvojstranných a/alebo 
viacstranných medzinárodných zmluvách a/alebo dohodách, ktoré sú súčasťou právneho 
poriadku Slovenskej republiky. 
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9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží dve 
a objednávateľ dve vyhotovenia. 

 
 
10. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prílohy: 

1) Projektová dokumentácia  
         2) Návrh na plnenie kritérií 

 
 
 

V Stráňach pod Tatrami  dňa......................................... 
 
 
 
Za objednávateľa: 
 
 
 
 
...................................................................  
              Rastislav Sloveňák 
               starosta obce 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Košiciach  dňa.......................................... 
 
Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
.....................................................................       .............................................................................. 
    Ing. Vojtech László       Ing. Alena  Adamová 
                riaditeľ divízie Enerkos    špecialista – príprava stavieb  


