
Zmluva o dielo  

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok I  

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ  

 

Názov: Obec Čeľadince 

Sídlo: 956 16  Čeľadince 3 

Osoba oprávnená konať: Daniel Hučko 

IČO : 00699144 

DIČ: 2023882740 

Bankové spojenie.: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK89 5600 0000 0009 2460 2001 

 

a  

 

Zhotoviteľ  

Názov: Marek Labuda - LBD 

Sídlo: Domovina 306/23, 955 01  Chrabrany 

Osoba oprávnená konať: Marek Labuda 

IČO: 43567339 

DIČ: 1074022444 

IČ DPH: SK1074022444 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu: SK48 5600 0000 0091 3392 4005 
 

 

Článok II 

Predmet zmluvy a miesto plnenia 

 

2.1 Predmetom plnenia zmluvy je záväzok Zhotoviteľa zhotoviť pre Objednávateľa Dielo:  

 

Názov stavby : „Chodník pri cintoríne v obci Čeľadince“  
 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri 

dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok určených projektovou dokumentáciou, v 

súlade s platnými technickými normami a všeobecne záväznými právnymi predpismi, za 

podmienok dohodnutých v zmluve, riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.  

2.3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ktoré 

má vykonať, že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k 

realizácii diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na realizáciu 

diela nevyhnutné. 

Článok III  

Čas plnenia 
 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo do 6 mesiacov od protokolárneho prevzatia 

staveniska. 



Článok IV  

Cena diela 

 

4.1 Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je:  

 

Cena bez DPH:   10.610,92 EUR  

DPH 20%:      2.122,18 EUR  

Cena celkom vrátane DPH:  12.733,10 EUR.  
 

4.2 Cena diela bola určená ako súčet položiek rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 ako súčasť tejto 

Zmluvy o dielo bol vytvorený ako súčasť ponuky Zhotoviteľa vo verejnom obstarávaní (ďalej 

len „Výkaz výmer“).  

4.3 Cena diela obsahuje všetky náklady na zhotovenie diela, predovšetkým náklady na prácu, 

všetky stroje, vybavenie a zariadenie, ich používanie a údržbu, ďalej všetky služby, ktoré 

zabezpečujú realizáciu prác, dokončenie, údržbu počas realizácie diela, likvidáciu odpadu 

vzniknutého v súvislosti s realizáciou diela, náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci na stavenisku v súlade s ustanoveniami Zmluvy o dielo, vrátane zmluvne 

stanovenými záväzkami a zodpovednosťou. 

Článok V 

Spôsob fakturácie a platobné podmienky 
 

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený účtovať Objednávateľovi cenu diela a objednávateľ je povinný 

zaplatiť Zhotoviteľovi cenu diela v dvoch častiach na základe faktúr:  

a) 90% ceny po realizácii 90% stavebných prác určených na základe finančného vyjadrenia 

ceny stavebných prác podľa Výkazu výmer (rozpočtu).  

b) 10% ceny po odovzdaní a prevzatí diela objednávateľom a po tom, ako budú riadne 

Odstránené pri preberaní diela uplatnené vady alebo nedorobky. Tieto skutočnosti budú 

podkladom pre vystavenie faktúry na cenu diela a prílohami tejto faktúry budú  

- kópia protokolu o odovzdaní a prevzatí diela  

- záznam o odstránení vád a nedorobkov. 

Splatnosť ceny bude 30 dní odo dňa doručenia faktúry na cenu Objednávateľovi. Ak Zhotoviteľ 

nedoručí Objednávateľovi úplnú faktúru so všetkými predpísanými prílohami, tak sa nezačne 

plynúť lehota splatnosti ceny. Zmluvné strany vzájomne konštatujú, že dohoda o lehote 

splatnosti faktúry zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je v hrubom nepomere k právam a 

povinnostiam zhotoviteľa zo záväzkového vzťahu založeného touto zmluvou. 
  

5.2 Faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, minimálne však:  

a) označenie faktúra - daňový doklad a jej číslo;  

b) názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra  zaslaná, 

IČO, DIČ, IČ DPH Zhotoviteľa aj Objednávateľa;  

c) číslo zmluvy a označenie diela;  

d) označenie banky (názov a adresa banky, SWIFT kód) a číslo účtu (aj v tvare IBAN);  

e) dátum dodania plnenia;  

f) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti;  

g) výšku fakturovanej čiastky nasledovne: základ dane, sadzbu dane, výšku dane, celkovú 

fakturovanú sumu zaokrúhlenú na dve desatinné miesta;  



h) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty;  

i) pečiatku a podpis Zhotoviteľa;  

j) prílohy v zmysle tejto Zmluvy o dielo.  

 

5.3 Za správne vyčíslenie výšky dane z pridanej hodnoty zodpovedá Zhotoviteľ v plnom 

rozsahu.  

 

5.4 V prípade, že faktúra a jej prílohy nebude obsahovať všetky dohodnuté náležitosti, 

Objednávateľ sumu ceny uvedenú na takejto faktúre neuhradí a vráti Zhotoviteľovi s uvedením 

všetkých nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty 

splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry 

Objednávateľovi.  

 

5.5 Zhotoviteľ zašle Objednávateľovi faktúru spolu v 4 (štyroch) vyhotoveniach.  

 

5.6 Platba sa považuje za uhradenú dňom odpísania jej sumy z účtu Objednávateľa v prospech 

účtu Zhotoviteľa. 

Článok VI 

Spôsob realizácie diela 

 

6.1 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy o dielo všetky súvisiace 

všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy.  

 

6.2 Zhotoviteľ je povinný riadne plniť všetky požiadavky predpisov upravujúcich problematiku 

požiarnej ochrany a bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci (BOZP).  

 

6.3 Zhotoviteľ je povinný na požiadanie odovzdať Objednávateľovi fotokópie dokladov o 

odbornej spôsobilosti všetkých osôb, ktorý budú vykonávať dielo.  

 

6.4 Zhotoviteľ počas realizovania diela a odstraňovania prípadných vád na ňom je povinný 

dodržiavať všetky právne predpisy upravujúce nakladanie s odpadmi, za čo nesie plnú právnu 

zodpovednosť. Zhotoviteľ je predovšetkým povinný chrániť životné prostredie na stavenisku 

aj mimo neho pred znečistením, udržiavať na stavenisku a priľahlých komunikáciách určených 

na dopravu materiálu poriadok a čistotu, odstraňovať odpadky a nečistoty, ktoré vznikli pri 

vykonávaní jeho práce na vlastné náklady a nesmie vypúšťať alebo dovoliť vypúšťanie 

akýchkoľvek toxických odpadov alebo látok. 

 

6.5 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a 

bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác, najmä v súlade s 

ustanoveniami vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 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. Zhotoviteľ preberá plnú zodpovednosť za primeranosť, 

stabilitu a bezpečnosť všetkých pracovných postupov a metód výstavby. Zhotoviteľ je povinný 

zaistiť bezpečnosť všetkých osôb oprávnených byť na stavenisku a podniknúť všetky potrebné 

opatrenia na ochranu životného prostredia na stavenisku a mimo neho tak, aby sa zamedzilo 



škodám alebo ohrozeniu osôb alebo majetku, alebo iným nepriaznivým účinkom realizácie 

stavby. Objednávateľ nezodpovedá za akékoľvek odškodnenie alebo kompenzácie splatné 

ktorémukoľvek robotníkovi alebo inej osobe vykonávajúcej práce na diele.  

 

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si na vlastné náklady dodávku médií (voda, elektrika a 

pod.), a to počas celej doby zhotovenia Diela, vrátane zriadenia všetkých prípojok a inštalácie 

meračov a rozvodov. Poplatky za pripojenie a dodávku médií ako aj ďalších služieb s tým 

súvisiacich uhrádza v celom rozsahu Zhotoviteľ.  

 

6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak ako dodávateľ predmetnej zákazky bude potrebovať 

navýšiť svoje kapacity pre realizáciu predmetnej zákazky, v takomto prípade zamestná na 

realizáciu predmetnej aktivity osoby dlhodobo nezamestnané v mieste realizácie predmetnej 

zákazky (obec Čeľadince, resp. okres Topoľčany). 

 

6.8 Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na 

kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu na prácach vykonávaných mimo 

pracovného pomeru a pod. 

Článok VII 

Zmluvné pokuty a náhrada škody 
 

7.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je 

Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% zmluvnej ceny 

diela za každý začatý deň omeškania, celkovo však maximálne do hodnoty 50 % z celkovej 

zmluvnej ceny diela.  

 

7.2 Ak bude Zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o 

odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne, alebo ak Zhotoviteľ neodstráni vady diela 

uplatnené Objednávateľom v záručnej dobe včas, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 100,- EUR za každú vadu a každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia.  

7.3 V prípade ak Zhotoviteľ neumožní Objednávateľovi kedykoľvek kontrolu prebiehajúcich 

stavebných prác je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 500 Eur za 

každý jednotlivý aj opakovaný prípad takéhoto postupu.  

 

7.4 Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu 

škody, ktorý ostáva v celom rozsahu zachovaný.  
 

Článok VIII 

Odstúpenie od zmluvy 

 

8.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto Zmluvy o dielo, čiastočne odstúpiť od tejto Zmluvy o 

dielo, alebo odobrať Zhotoviteľovi časť realizovaných výkonov a nechať ich realizovať tretími 

osobami na primerané a preukázané náklady Zhotoviteľa bez ohľadu na ceny určené podľa 

Výkazu výmer, a to z nasledovných dôvodov ležiacich na strane Zhotoviteľa :  

a) ak Zhotoviteľ je v omeškaní s realizáciou diela o viac ako 15 (pätnásť) dní;  

b) ak Zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a ani po 

písomnom upozornení zo strany Objednávateľa nedošlo k zjednaniu nápravy v lehote min. 14 

(štrnásť) dní od doručenia písomného upozornenia;  



c) ak na Zhotoviteľa bude vyhlásený konkurz alebo dôjde k jeho likvidácii bez právneho 

nástupcu.  

 

8.2 Ak nastane okolnosť uvedená v bode 8.1 - odobratie Zhotoviteľovi časti realizovaných 

výkonov a prenechanie ich realizácie tretími osobami, Objednávateľ si uplatní u Zhotoviteľa 

preukázateľné zvýšené náklady. Preukázateľné zvýšené náklady musí zhotoviteľ uhradiť 

Objednávateľovi najneskôr do 10 dní od kedy bol na ich úhradu vyzvaný.  

 

8.3 Obidve zmluvné strany môžu ukončiť túto Zmluvu o dielo odstúpením v prípade, ak zmluva 

nenadobudne účinnosť aspoň z jedného dôvodu uvedeného v bode 11.10, alebo do 2 rokov od 

jej podpísania zmluvnými stranami.  

 

Článok IX 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady 

 

9.1 Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz.  

 

9.2 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi najneskôr 14 (štrnásť) dní vopred, 

kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu 

Zhotoviteľa, Objednávateľ zvolá najneskôr do siedmych dní písomnou pozvánkou preberacie 

konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela.  

 

9.3 K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať 

tieto doklady:  

a) v prípade, ak budú použité: atesty a certifikáty výrobkov, osvedčenia o skúškach použitých 

materiálov a konštrukcií,  

b) dokumentáciu priebehu všetkých realizovaných stavebných prác (fotografie, prípadne 

videozáznamy),  

c) doklady o likvidácii odpadu v súlade s právnymi predpismi,  

d) iné zápisy a doklady realizovaných prác podľa dohody strán,  

e) porealizačné vyjadrenia sa správcov existujúcich inžinierskych sietí, ak sú podľa predpisov 

vyžadované;  

 

9.4 O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ a Zhotoviteľ preberací protokol.  

 

9.5 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať v prípade ak bude dielo bez vád a nedorobkov a 

Zhotoviteľ odovzdá pri preberacom konaní Objednávateľovi všetky doklady uvedené v bode 

9.3 tejto zmluvy.  

 

9.6 V prípade ak Objednávateľ bezdôvodne odmietne dielo prevziať, dielo sa považuje za 

prevzaté a odovzdané v deň preberacieho a odovzdávacieho konania, alebo v deň, kedy sa 

takéto konanie malo konať.  

 

9.7 Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch vyhotoveniach a bude obsahovať najmä:  

a) základné údaje o diele,  

b) zoznam odovzdaných dokladov,  

c) prehlásenie strán o tom, že Zhotoviteľ dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo preberá, pokiaľ 

Objednávateľ nevyužije svoje právo odmietnuť dielo prevziať,  

d) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán,  



e) dĺžku trvania záručnej lehoty,  

f) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko.  

 

9.8 Ak Objednávateľ odmietne prevziať dielo, je povinný spísať zápis, v ktorom uvedie dôvody, 

pre ktoré dielo neprevzal. Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré dielo nebolo prevzaté 

Objednávateľom, opakuje sa preberacie konanie podľa tohto článku Zmluvy o dielo.  

 

9.9 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa podmienok tejto Zmluvy o dielo 

a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve o dielo.  

 

9.10 Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba bude trvať 60 (šesťdesiat) mesiacov a začína 

plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov.  

 

9.11 Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak 

tieto práva zanikajú.  

 

9.12 Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu vady diela, ktoré sa objavili 

počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek primeranej starostlivosti po odovzdaní diela 

(skryté vady). V oznámení Objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne 

predloží dôkazné prostriedky a navrhovaný termín ich odstránenia.  

 

9.13 Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať do 5 (piatich) pracovných dní po jej 

obdržaní a následne dohodnúť s Objednávateľom a podľa okolností aj s projektantom spôsob a 

primeranú lehotu bezodplatného odstránenia vady. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa 

vady zhotoveného diela v záručnej dobe, je Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v technicky 

najkratšom možnom čase. Objednávateľ môže poskytnúť na požiadanie Zhotoviteľa dlhšiu 

lehotu, ak odstránenie vady vyžaduje dlhšiu lehotu. V prípade, ak nedôjde medzi stranami k 

dohode ohľadom lehoty na odstránenie vád diela, táto lehota bude 30 dní od obdržania 

reklamácie Objednávateľa Zhotoviteľom.  

 

9.14 Objednávateľ môže zadať odstránenie nejakej vady tretej strane na náklady Zhotoviteľa. 

Môže tak urobiť vtedy, ak Zhotoviteľ reklamovanú vadu neodstráni včas. Objednávateľ je 

povinný informovať Zhotoviteľa minimálne 10 (desať) dní vopred o svojom úmysle zadať 

odstránenie vady tretej strane. Ak Zhotoviteľ sám neodstráni takúto vadu do 10 (desiatich) dní 

od obdržania informácie podľa predchádzajúcej vety, Objednávateľ môže zadať odstránenie 

tejto vady tretej strane. Primerané náklady súvisiace s odstránením vady budú vyúčtované 

Zhotoviteľovi, ktorý ich uhradí Objednávateľovi do 5 (piatich) dní od doručenia faktúry.  

Článok X. 

Využitie subdodávateľov 

 

10.1 Zhotoviteľ predkladá v prílohe č. 2 k tejto zmluve zoznam všetkých svojich 

subdodávateľov (identifikačné údaje a predmet subdodávky) a údaje o osobe oprávnenej konať 

za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Až 

do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu 

údajov o subdodávateľovi.  

 

10.2 Zhotoviteľ je oprávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek 

subdodávateľa, a to za predpokladu, že nový subdodávateľ spĺňa požiadavky uvedené v  

ust. § 41 ods.1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 



niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej „ZVO“), ako aj povinnosť zápisu do 

registra partnerov verejného sektora, ak zákon pre takéhoto subdodávateľa tento zápis vyžaduje. 

Najneskôr 7 dní pred prijatím subdodávky od nového subdodávateľa, alebo od uzavretia 

zmluvné vzťahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktorá udalosť nastane skôr, je 

Zhotoviteľ povinný oznámiť Objednávateľovi (identifikačné) údaje o novom subdodávateľovi 

a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa 

pobytu, dátum narodenia a zároveň predložiť Objednávateľovi doklady preukazujúce, že nový 

subdodávateľ spĺňa podmienky účasti osobného postavenia v rozsahu požadovanom ust. § 41 

ods. 1 písm. b) ZVO. Až do splnenia tejto Zmluvy je zhotoviteľ povinný oznámiť 

Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o novom subdodávateľovi.  
 

10.3 Povinnosti uvedené v bodoch 10.1 a 10.2 nie je Zhotoviteľ povinný plniť v prípade 

subdodávateľov, ktorí mu dodávajú tovary.  

 

10.4 V prípade porušenia ktorejkoľvek z povinností týkajúcej sa subdodávateľov alebo ich 

zmeny (napr. neoznámenie zmeny subdodávateľa, nepredloženie dokladov preukazujúcich 

splnenie podmienok účasti podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO, alebo využitie subdodávateľa, 

ktorý nespĺňa podmienky podľa ust. § 41 ods.1 písm. b) ZVO alebo povinnosť zápisu do registra 

partnerov verejného sektora, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny za dielo, za každé porušenie ktorejkoľvek z vyššie 

uvedených povinností a to aj opakovane.  

Článok XI. 

Všeobecné a záverečné ustanovenia 
 

11.1 Zoznam osôb zodpovedných za realizáciu stavebných prác: Marek Labuda  

 

11.2 Pri plnení tejto Zmluvy o dielo sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. 

Právny vzťah založený touto Zmluvou o dielo sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 

republiky.  

 

11.3 Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom poskytnuté 

výkony nad dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac, zlepšenia a pod., ktoré nebudú 

Objednávateľom vopred výslovne písomne uznané formou písomného dodatku k tejto Zmluve, 

nebudú objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať ich 

zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu.  

 

11.4 Žiadna zo zmluvných strán nesmie postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 

o dielo na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany.  

 

11.5 Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto Zmluve o dielo sú pre strany záväzné 

len vtedy, keď sú obojstranne podpísané a nadobudnú účinnosť. Návrhy dodatkov k tejto 

Zmluve o dielo môže predkladať ktorákoľvek zo zmluvných strán. Dodatky k tejto Zmluve o 

dielo, môžu zmluvné strany uzatvárať výhradne v súlade s ustanovením § 18 ZVO.  

 

11.6 V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu alebo iných údajov alebo 

skutočností, potrebných pre riadne plnenie tejto Zmluvy o dielo, každá zo zmluvných strán 

oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej zmluvnej strane.  

 



11.7 Jednotlivé ustanovenia tejto Zmluvy o dielo sú oddeliteľné v tom zmysle, že neplatnosť 

niektorého z nich nespôsobuje neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako celku. Pokiaľ by sa v 

dôsledku zmeny právnej úpravy niektoré ustanovenie tejto Zmluvy o dielo dostalo do rozporu 

so slovenským právnym poriadkom (ďalej len "kolízne ustanovenie") a predmetný rozpor by 

spôsoboval neplatnosť tejto Zmluvy o dielo ako takej, bude táto Zmluva o dielo posudzovaná, 

akoby kolízne ustanovenie nikdy neobsahovala a vzťah zmluvných strán sa bude v tejto 

záležitosti spravovať všeobecne záväznými právnymi predpismi, pokiaľ sa zmluvné strany 

nedohodnú na znení nového ustanovenia, ktoré by nahradilo kolízne ustanovenie.  

 

11.8 Prílohami tejto Zmluvy o dielo sú:  

Príloha č. 1 – Ocenený Výkaz výmer  

Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 

 

11.9 Táto Zmluva o dielo sa vyhotovuje v 4 (štyroch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, po 

dvoch pre každú zo zmluvných strán.  

 

11.10 Táto Zmluva o dielo nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť po splnení nasledovných podmienok:  

- zverejnenie zmluvy v súlade s § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka, 

- objednávateľovi budú preukázateľne pridelené finančné prostriedky  z Programu rozvoja 

vidieka SR 2014 – 2020, opatrenie 7, podopatrenie 7.2, kód výzvy: MAS_008/7.2/02,na krytie 

nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky,  

- proces tohto verejného obstarávania bude preukázateľne schválený poskytovateľom 

finančných prostriedkov na krytie nákladov na nadobudnutie predmetu zákazky, tzv. dňom 

doručenia kladnej správy z kontroly verejného obstarávania od poskytovateľa. 

 

Podmienky uvedené v tomto bode musia byť splnené kumulatívne.  

 

11.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu oprávnenými osobami súvisiaci s 

dodávanými prácami podľa tejto zmluvy a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020 

uzavretej medzi objednávateľom a Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zhotoviteľ je v 

tejto súvislosti povinný oprávneným osobám poskytnúť všetku potrebnú účinnosť. 

 

 

 

 

 

V Čeľadinciach, dňa 17.3.2021                        V Chrabranoch, dňa 17.3.2021 

 

 

Za Objednávateľa:        Za Zhotoviteľa:  

 

Daniel Hučko                                                                                    Marek Labuda  

      


