
Zmluva o dielo č. 2773/2016 
Na vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebnú akciu „Dodanie projektovej dokumentácie vybraných úsekov 
cyklotrasy EuroVelo 11 v Prešovskom kraji“ uzatvorená v zmysle § 536 a nasledovne zákona č. 513/1991 Z. z. v znení 

neskorších zmien a doplnkov 

Čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ :  Krajská organizácia cestovného ruchu : Severovýchod Slovenska 
      Sídlo :   Námestie mieru 2, 080 01 Prešov 

Zastúpený :   Michal Sýkora, predseda 
Osoby oprávnené na rokovanie  Mgr. Martin Janoško - výkonný riaditeľ 
Telefón :    00421917208100 
e- mail:  riaditel@severovychod.sk   
IBAN :    SK96 5600 0000 0025 2300 9003 
IČO :   42238536 
DIČ :    2023655832 
IČ DPH :   Neplatca 

2.1. Zhotoviteľ :         ISPO spol. s r.o., inžinierske stavby 
Sídlo:         Slovenská 86, 080 01  Prešov 
Zastúpený :   Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti 

       Telefón :         051/7463692 
e- mail:    ispo@ispo.sk, dubravsky@ispo.sk 
Osoby oprávnené na rokovanie  
vo veciach zmluvy :        Ing. Michal  Dúbravský, Ing. Jozef Antol, konatelia spoločnosti 
vo veciach technických :  Ing. Michal Dúbravský, konateľ spoločnosti 

   IBAN:               SK28 0200 0000 0000 3180 1572                                                        
IČO :    17085501 
DIČ :    2020518027 
IČ DPH :    SK2020518027 
Spoločnosť zapísaná v:  OR OS Prešov, Odd. Sro, Vložka č.:262/P 

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a dodať kompletnú projektovú dokumentáciu na stavebnú akciu „Dodanie 
projektovej dokumentácie vybraných úsekov cyklotrasy EuroVelo 11 v Prešovskom kraji“, spracovanej v dvoch 
stupňoch DÚR a DSP(DRS) cyklotrasy EuroVelo 11 pre úseky v katastroch obcí : Veľký Šariš, Šarišské Michaľany, 
Ostrovany, Sabinov, Pečovská Nová Ves. Cyklotrasa musí byť navrhnutá tak, aby sa minimalizovali náklady súvisiace s 
výstavbou cyklotrasy s ohľadom na majetkovo - právne vysporiadanie. Projektová dokumentácie bude vypracovaná v 
súlade so štúdiou EuroVelo11, ktorá je súčasťou súťažných podkladov v zákazke na výber spracovateľa PD (zhotoviteľa), 
vyhlásenej objednávateľom vo vestníku verejného obstarávania č.71/2016 zo dňa 13.04.2016 pod ozn. 7401 - WYS. 
Súčasťou projektovej dokumentácie bude aj : 

-sprievodná správa, 

- prehľadná situácia, celková situácia stavby 

- polohopisné a výškopisné zameranie dotknutého územia s overením inžinierskych sietí, 

- geometrický plán na vysporiadanie pozemkov (predložený geometrický plán bude overený katastrom) 

- zakreslenie trasy do katastrálnej mapy s výpisom dotknutých parciel podľa katastra a pozemkovo knižných 

   vložiek 

- dokumentácia pre územné konanie 

- dokumentácia pre stavebné povolenie vrátane výkazu výmer, rozpočtu 

- realizačná dokumentácia 

- dokumentácia meračských prác /geodetické zameranie/ 

- majetkoprávne zisťovanie (situácia dotknutých pozemkov, zoznam dotknutých parciel, listy vlastníctva)  

- inžiniersko-geologický prieskum a statické posúdenie  

- dopravné značenie. 



2.1.1. Podmienkou, resp. predmetom plnenia je aj predloženie originálu právoplatného územného 
rozhodnutia a stavebného povoleniavrátane všetkých ostatných potrebných vyjadrení a povolení, čo znamená, 
že zhotoviteľzabezpečí všetky nevyhnutné služby pri zastupovaní objednávateľa v činnosti smerujúcej k získaniu 
potrebných rozhodnutí, stanovísk, vyjadrení, súhlasov, posúdení alebo opatrení dotknutých orgánov štátnej 
správy, samosprávnych orgánov. Jedná sa najmä o zastupovanie objednávateľa v konaní so štátnymi orgánmi, 
samosprávnymi orgánmi, dotknutými orgánmi chrániacimi verejné záujmy podľa osobitných predpisov a inými 
organizáciami, najmä zabezpečí vstupné podklady, expertízne posudky, prieskumy, odborné posudky a 
stanoviská. Zhotoviteľ bude zastupovať objednávateľa pri územnom konaní, v stavebnom konaní, zabezpečí 
podklady pre potrebné povolenia vrátane podkladov pre územné rozhodnutie, stavebné povolenie. Zmluvné 
strany sa dohodli, že náklady, ktoré je potrebné alebo nevyhnutné vynaložiť na plnenie záväzku uvedeného 
v tomto bode sú už zahrnuté v odplate. 

(Ďalej predmet plnenia uvedený v tomto bode spoločne označovaný len ako „dielo“ alebo aj „predmet zmluvy“) 

2.2 Rozsah cyklotrasy je daný jednotlivými úsekmi, ktoré sú vyznačené v prílohe č.1 (situácii) k tejto zmluve. Jedna 
sa o úseky :  

Úsek 1 -  Kataster Veľký Šariš, objekt lávky cez Torysu a lávky cez Paťovský potok, Lokalita Lazy 

Úsek 2 - hranica katastra Šarišské Michaľany - Železničná stanica Šarišské Michaľany  

Úsek 3 -  Železničná stanica Šarišské Michaľany - Železničná stanica Orkucany  

Úsek 4 - Železničná stanica Orkucany - podjazd popod železničnú trať, križovanie s cestou 3.tr. smer Ražňany 

Úsek 5 - záhradná osada Ginec (účelová komunikácia vedľa žel.trate) - priecestie Kamence (k.ú.: Sabinov) -  

Úsek 6 - priecestie Kamence - priecestie pri ZŤS (k.ú.: Sabinov, Pečovská Nová Ves)  

Úsek 7 - priecestie pri ZŤS - panelová cesta pri bývalej Prefe (k.ú.: Pečovská Nová Ves) - Variant B v štúdii 

2.3.  Zaradenie predmetu zmluvy podľa spoločného slovníka obstarávania CPV: hlavný slovník 71240000-2 
Architektonické, technické a plánovacie služby, 71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov; 
doplnkový slovník IA01-9 projektovanie a výstavba, kat. služby 12, príloha  2  zákona číslo 25/2006 Z. z. o 
verejnom obstarávaní v platnom znení. 

2.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ má záujem na splnení diela uvedeného v tomto článku v celom 
rozsahu v dojednanom čase. 

 
Čl. 3  OBSAH A ROZSAH PREDMETU ZMLUVY 

3.1. Každá dielčia časť dokumentácie musí byť v samostatnom obale označenom názvom príslušnej dielčej časti. 
Formát dodania dokumentácie: textová časť dokumentácie vo formáte .doc, výkresová časť dokumentácie vo 
formáte .pdf, .dwg a .dgn., výkaz výmer a rozpočet vo formáte xls. Počet vyhotovení: v tlačenej forme 6x, v 
digitálnej forme na CD 2x. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, kompletnosť predloženej dokumentácie písomne 
potvrdí do 7 pracovných dní od prevzatia a zaplatí za zhotovené dielo v tejto zmluve dohodnutú cenu. 
Objednávateľ sa zároveň zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi potrebné spolupôsobenie v čase a termíne 
dohodnutom v tejto zmluve. 

 
Čl. 4. SPÔSOB VYPRACOVANIA PREDMETU ZMLUVY 

4.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismia dohodami oprávnených 
pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami orgánov a organizácií a účastníkov územného a 
stavebného konania a dojednaniami tejto zmluvy. 

4.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje predmet plnenia v zmysle čl. 2 vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  
4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia bude vypracovaný v súlade s ustanoveniami všeobecne záväzných 

právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike, platných technických noriem vzťahujúcich sa na 
dielo a v súlade s platným územným plánom zainteresovanej obce resp. mesta. Dokumentácia musí byť 
vypracovaná v úzkej súčinnosti so starostami dotknutých obcí/ miest. Dokumentácia musí byť v priebehu 
vypracovania konzultovaná s dotknutými štátnymi inštitúciami (napr. Slovenským vodohospodárskym podnikom, 
SPF, Štátnymi lesmi a pod.). 



4.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmet plnenia (projektová dokumentácia) bude vypracovaná v slovenskom jazyku, 
podpísaná/opečiatkovaná osobami s príslušnou odbornou spôsobilosťou v zmysle zákona č. 138/1992 Zb. o 
autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov resp. 
ekvivalentnou osobou. 

 
Čl. 5.  ČAS A MIESTO PLNENIA 

5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá komplexný predmet plnenia dojednaný v čl. 2. tejto zmluvyv termíne 
do : 30.04.2017. Dodaním sa rozumie odovzdanie projektovej dokumentácie objednávateľovi v dohodnutom 
mieste plnenia s písomným potvrdením objednávateľa o jej prevzatí, pričom objednávateľ sa zaväzuje písomne 
potvrdiť kompletnosť odovzdanej dokumentácie – odovzdaného diela písomne potvrdiť do 7 pracovných dní od 
odovzdania zhotoviteľom. 

5.2. Miestom plnenia je sídlo objednávateľa. 

5.3. Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciu diela bezodkladne a to najneskôr do 30 dní odo dňa uzatvorenia tejto 
zmluvy.   

 
Čl. 6  PODKLADY OD OBJEDNÁVATEĽA 

6.1.   Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracúvania predmetu zmluvy poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 
rozsahu potrebné spolupôsobenie.  

6.2.   Objednávateľ zodpovedá za to, že doklady a podklady ním odovzdané zhotoviteľovi sú bez právnych vád. 
 
 

Čl. 7. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1.   Cena za zhotovenie predmetu zmluvy uvedeného v čl. 2 tejto zmluvy je výsledkom cenovej ponuky, predloženej 
zhotoviteľom dňa 03.05.2016 v súťaži (uvedenej v bode 2.1 tejto zmluvy) podľa zákona 25/2006 Z.z. o verejnom 
obstarávaní. 

7.2. Cena za zhotovenie diela v rozsahu čl. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle § 3 Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
v znení neskorších zmien a doplnkov nasledovne : 

cena bez DPH  34.410,14 €     

20 % DPH       6.882,03€  

cena s DPH    41.292,17 €, cena slovom: Štyridsaťjedentisíc dvestodeväťdesiatdva 17/100 € 

7.3   Cena je stanovená nasledovne :         

 7.3.1.   Dokumentácia pre územné rozhodnutie (1.stupeň)............................... 8.984,49 eur bez DPH 

 7.3.2.   Zabezpečenie právoplatného ÚR a stým súvisiacich úkonov ................. 1.532,04 eur bez DPH 

 7.3.3.   Dokumentácia pre stavebné povolenie a realizáciu stavby (2.stupeň) ...22.361,57 eur bez DPH 

 7.3.4.   Zabezpečenie právoplatného SP a stým súvisiacich úkonov...................1.532,04 eur bez DPH 
7.4. Nárok na cenu uvedenú v bode 7.3.1 až 7.3.4. vzniká až písomným potvrdením objednávateľa o prevzatí 

kompletného diela – jeho kompletnej časti na ktorú sa cena uvedená v bode 7.3 vzťahuje.Cenu za zhotovenie 
diela uhradí objednávateľ v súlade s touto zmluvou na základe faktúr, ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle 
objednávateľovi do 3 dní po potvrdení kompletnosti predloženej dokumentácie, zmysle bodu 7.3 

7.5 Faktúra za dodanie komplexnej dokumentácie a zabezpečenie právoplatného ÚR a s tým súvisiacich úkonov 
podľa bodu 7.3.1 a 7.3.2 môže byť vystavená vo výške max. 70 % celkovej ceny (t.j. max. 70 % celkovej ceny 
uvedenej v bode 7.3.1 a max. 70 % celkovej ceny uvedenej v bode 7.3.2) najskôr po dodaní ucelenej časti PD – 
prvý stupeň DUR vrátane právoplatného územného rozhodnutia a ostanej súvisiacej dokumentácie v zmysle 
bodu 2.1. tejto zmluvy. 

7.6. Jednotlivé faktúry na úhradu cien podľa bodu 7.3.1 až 7.3.4 budú obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných 
právnych predpisov. 

7.7.  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platných právnych predpisov, objednávateľ 
je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

7.8. Lehota splatnosti ceny - faktúr je 30 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
 



 
Čl. 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUČNÁ DOBA 

 
8.1.   Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že  počas záručnej 

doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
8.2.   Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má projektová dokumentácia v čase jej odovzdania objednávateľovi. Za 

vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní projektu zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, 
alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť 
objednávateľa na nevhodnosť ním predložených podkladov a vecí, ako aj na nevhodnosť jeho pokynov. 

8.4. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania projektovej dokumentácie objednávateľovi a trvá 5 rokov odo 
dňa vydania právoplatného kolaudačného rozhodnutia. 

8.5.  Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady projektovej dokumentácie uplatní bezodkladne po jej 
zistení písomnou formou s doručením písomnosti na adresu zhotoviteľa podľa čl. I tejto zmluvy. 

8.6.  Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady projektovej dokumentácie, že počas záručnej doby má objednávateľ 
právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť prípadné vady projektovej dokumentácie v zmysle bodu 8.5. čl. 8 do 5 dní od 
uplatnenia oprávnenej písomnej reklamácie objednávateľa. Finančná úhrada za vzniknutú škodu, spôsobenú 
chybou projektanta bude uhradená zhotoviteľom do 14 dní od dátumu doručenia oznámenia o výške škody alebo 
ináč písomne dohodnutom termíne. 

8.8.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady projektovej dokumentácie, ktoré boli spôsobené zmenou stanoviska 
dotknutých orgánov a organizácií. 

8.9. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za komplexnosť výkazu výmer ktorý predložil, že výkaz výmer predstavuje  
skutočný rozsah prác potrebných na uskutočnenie stavby – cyklotrasy požadovanej objednávateľom a je v plnom 
rozsahu v súlade s ostatnou predloženou dokumentáciou a to výkresovou časťou, technickou správou a inými 
časťami projektovej dokumentácie.  

8.10.  Zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela zaniká dňom vykonania svojvoľných zásahov do diela, alebo inej úpravy 
diela vykonanej objednávateľom proti vôli zhotoviteľa, alebo bez jeho súhlasu. 

8.11. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré majú alebo by 
mohli mať vplyv na zmenu pokynov objednávateľa. 

8.12.  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, záujmami a pokynmi objednávateľa.  
 
 

Čl. 9. ZMLUVNÉ POKUTY 
 

9.1.  Ak zhotoviteľ nesplní predmet zmluvy uvedený v čl. 2 v bode 2.1.v súlade s touto zmluvou alebo v termíne 
uvedenom v čl. 5 bod 5.1. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,00 € za každý deň omeškania. 

9.2.  Ak zhotoviteľ neodstráni prípadné vady projektu počas záručnej doby v dohodnutom termíne podľa čl. 8 bodu 
8.6. zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 30,00 €za každý deň omeškania. 

9.3. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúr, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úrokz omeškania vo 
výške 0,01 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  

9.4. Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 10 % zo zmluvnej ceny v prípade, ak zvýšenie obstarávacích nákladov 
uvedených vo výkaze výmer (bod 8.9. tejto ZoD) realizačných prác presiahne v dôsledku nedostatku projektu 3 
% rozpočtovaných nákladov v projekte. 

9.5. Uvedené zmluvné pokuty v bodoch 9.1. až 9.5.  tejto zmluvy nie sú v rozpore s dobrými mravmi ani poctivým 
obchodným stykom, s čím zhotoviteľ vyjadruje súhlas. 

9.6. Ustanovením bodov 9.1. až 9.5. tejto zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody za porušenie 
akejkoľvek zmluvnej (aj mimozmluvnej) povinnosti a to v celom jej rozsahu, v celej jej výške.  

 
 

Čl. 10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

10.1.  Odstúpenie od zmluvy 

10.1.1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípadoch uvedených v zákone alebo v tejto zmluve, ako 
aj v prípade ak: 

-zhotoviteľ poruší niektorú z povinností uvedených v tejto zmluve, alebo vyplývajúcich zo zákona, 



- na zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo reštrukturalizácia alebo dôjde k jeho likvidácii. 
 10.1.2.Odstúpenie od zmluvy v prípade porušenia povinnosti je možné len v tom prípade, keď oprávnená strana 

poskytla druhej strane primeranú lehotu s upozornením, že po jej nedodržaní od zmluvy odstúpi. V prípade 
podstatného porušenia zmluvnej (ako i zákonnej) povinnosti sa pre možnosť odstúpenia nevzťahuje poskytnutie 
primeranej lehoty na splnenie povinnosti. 

 10.1.3. Pre odstúpenie od zmluvy platia § 344 - §351 Obchodného zákonníka. 
10.2.  Vymedzenie prípadov podstatného porušenia zmluvy 
 10.2.1. Zmluvné strany označujú porušenie zmluvy za podstatné najmä, nie však výlučne, v prípadeak: 
 a./ zhotoviteľ nezačne s realizáciou diela v súlade s tuto zmluvou 
 b./ zhotoviteľ bude meškať s dodaním diela dlhšie ako 15 kalendárnych dní oproti zmluvnému termínu z dôvodov 

na strane zhotoviteľa. 
 

 
Čl. 11  OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
11.1. Zhotoviteľ je povinný zvolať tzv. výrobný výbor (TRA – technickú radu ateliéru) v priebehu plnenia tejto zmluvy 

min. 1 x mesačne, ktorého sa zúčastnia oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. Z výrobných výborov 
zhotoviteľ spracuje podrobný  zápis, ktorý bude súčasťou dokladovej časti projektovej dokumentácie. 

11.2.  Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti; ďalej v tomto bode dielo alebo jeho časť sa označuje len ako dielo) 
udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradný súhlas na použitie diela akýmkoľvek spôsobom, po dobu trvania 
majetkových práv, v neobmedzenom rozsahu, a to najmä: vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, 
zaradenie diela do súborného diela, spojenie diela s iným dielom, verejné vystavenie diela alebo jeho 
rozmnoženiny, zverejnenie diela alebo jeho rozmnoženiny akýmkoľvek spôsobom (vrátane verejnej prezentácie, 
uverejnenie v tlači, na webe a i.), použitie diela alebo jeho časti na vytvorenie nového diela, spracovanie ďalších 
stupňov projektovej dokumentácie, použitie za účelom predkladania diela v konaniach potrebných, smerujúcich 
alebo súvisiacich s realizáciou cyklotrasy, použitie na propagáciu a reklamné aktivity realizované akýmkoľvek 
spôsobom na realizáciu cyklotrasy a pre propagáciu a reklamu cyklotrasy. Objednávateľ je oprávnený udelenú 
licenciu postúpiť a udeliť inej osobe sublicenciu. Zhotoviteľ nie je oprávnený dielo (alebo jeho časť) sám použiť 
alebo udeliť súhlas na jeho použitie inej osobe. Zhotoviteľ odovzdaním diela (alebo jeho časti) udeľuje 
objednávateľovi bezodplatne neodvolateľný súhlas na úpravu a/alebo zmenu diela a to v rozsahu celého diela a 
akýmkoľvek spôsobom potrebným na dosiahnutie účelu vyplývajúceho z tejto zmluvy. Zhotoviteľ týmto udeľuje 
súhlas so zverejnením diela akýmkoľvek spôsobom. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na udelenie súhlasu 
podľa tohto bodu; v prípade, že sa uvedené vyhlásenie ukáže ako nepravdivé je povinný nahradiť všetku škodu, 
ktorá týmto vznikne objednávateľovi ako aj iným osobám.  

11.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje pristúpiť na zmenu záväzku v prípade, kedy sa po uzatvorení zmluvy zmenia okolnosti, 
z ktorých objednávateľ pri uzatváraní tejto zmluvy vychádzal, alebo východiskové podklady, rozhodujúce pre 
uzavretie tejto zmluvy zo strany objednávateľa, alebo objednávateľ uplatní nové požiadavky na zhotoviteľa. 
Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, keď dôjde k omeškaniu so splnením jeho povinností 
spolupôsobenia dojednaných v tejto zmluve. 

11.4.  Objednávateľ zodpovedá za to, že doklady a podklady ním poskytnuté sú bez právnych a technických vád; 
povinnosť a zodpovednosť zhotoviteľa v zmysle § 551, § 552 a i. Obchodného zákonníka tým nie je dotknutá. 
Spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 5 pracovných dní od jeho vyžiadania. 
Osobitnú lehotu dojednajú  zmluvné strany v prípade, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže 
objednávateľ zabezpečiť vlastnými silami alebo v lehote uvedenej v tomto bode. Po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia, nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať 
predmet zmluvy v dohodnutom termíne. 

11.5. Zhotoviteľ projektovej dokumentácie sa zaväzuje, že počas konania na výber zhotoviteľa stavby na realizáciu diela 
prípadné dotazy k upresneniu súťažných podkladov týkajúcich sa projektovej dokumentácie poskytne písomné 
vysvetlenie do 24 hodín od obdržania dotazu od objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzujezachovávať mlčanlivosť o 
všetkých skutočnostiach, s ktorými sa oboznámil pri výkone diela, najmä sa zaväzuje neposkytovať informácie o 
predmete zmluvy uchádzačom alebo záujemcom na zhotovenie diela - stavby. 

11.6. Zmeny technického riešenia stavby musia byť prejednané a odsúhlasené so zhotoviteľom dokumentácie. 
11.7. Zhotoviteľ je povinný v prípade čerpania nenávratného finančného príspevku objednávateľom na realizáciu 

stavebného diela, strpieť na predmet tejto zmluvy výkon kontroly/auditu. Kontrolu/audit budú vykonávať 
oprávnené osoby, ktorých zoznam poskytne objednávateľ pred zahájením kontroly.  

11.8. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je (resp. bude) výlučným autorom diela vyhotoveného a odovzdaného podľa tejto zmluvy 
resp., že je oprávnený vykonávať autorské práva k dielu a všetkým častiam diela a ako jediný je oprávnený udeliť 



súhlas na použitie diela ako aj iné súhlasy v tejto zmluve uvedené. Zhotoviteľ vyhlasuje, že odovzdaním diela a 
jeho použitím zo strany objednávateľa, nedôjde k porušeniu práv tretích osôb. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že 
neposkytne žiadnej inej osobe súhlas na použitie diela akýmkoľvek spôsobom a zároveň vyhlasuje, že žiadna 
tretia osoba nemá a nebude mať akýkoľvek nárok na dielo. V prípade nepravdivosti alebo neúplnosti 
ktoréhokoľvek tvrdenia uvedeného v predchádzajúcich vetách tohto bodu, zodpovedá zhotoviteľ za škodu, ktorá 
v dôsledku toho vznikne. 

 
 

Čl. 12.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

12.1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
12.2.  Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov v súlade so zákonom o 

verejnom obstarávaní, ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán. 

12.3. Každá zo zmluvných strán sa zaväzuje, že neprevedie nijaké práva a povinnosti (záväzky) vyplývajúce z tejto 
dohody, resp. ich časť na iný subjekt bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany. V prípade 
porušenia tejto povinnosti jednou zo zmluvných strán, je druhá zmluvná strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, 
a to s účinnosťou odstúpenia ku dňu, keď bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej 
strane. 

12.4. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 
ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou 
nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie 
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

12.5. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane akúkoľvek písomnosť, doručuje 
sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú v úvode zmluvy, dokiaľ nie je zmena adresy písomne 
oznámená zmluvnej strane, ktorá písomnosť doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto 
podmienok vráti nedoručená, zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú tretím dňom po vrátení 
zásielky zmluvnej strane, ktorá zásielku doručuje. 

12.6.  Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy, budú 
rozpory alebo spory z tejto zmluvy vzniknuté riešiť prednostne dohodu. 

12.7.  Pri právnych vzťahoch osobitne neupravených uzatvorenou zmluvou o dielo sa zmluvné strany riadia príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

12.7.  Účastníci zmluvného vzťahu sa oboznámili s jej obsahom prečítaním, porozumeli jej obsahu a prehlasujú, že táto 
nebola uzatvorená v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok, na znak toho ju podpisujú. 

12.8. Táto zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a jednu zhotoviteľ. 
 
 
 
V Prešove, dňa 31.5.2016 
 
 
Michal Sýkora, v. r.         Ing. Michal Dúbravský, v. r. 
predseda          konateľ spoločnosti 
 


