
-OZ MALOKARPATSKÝ REGIÓN, HLAVNÁ 168, 900 89 ČASTÁ 
IČO: 42364892 

 

Výzva na predloženie cenovej ponuky zo dňa 6.7.2015 

Na zákazku:  vypracovanie Dokumentu - Integrovaná stratégia rozvoja územia na obdobie rokov 2014 – 
2020, zákazka zadávaná postupom podľa ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon“): 
 

Identifikácia verejného obstarávateľa 

Názov: OZ Malokarpatský región 

Sídlo: Hlavná 168, 900 89 Častá 

Kontaktná osoba: Ing. Ivan Patoprstý, predseda 

IČO: 42364892 

Mobil: 00421 907 891542 

Email: info@malokarpatskyregion.sk 

Web: www.malokarpatskyregion.sk 

 

Názov zákazky 

„Vypracovanie integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie 2014 - 2020“ 

Predmet zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie Dokumentu - Integrovaná stratégia rozvoja územia na obdobie rokov 
2014 – 2020 /ďalej len „ISRU“/. 

Finančné krytie 
Program rozvoja vidieka SR 2014-2020, prípravna podpora v rámci opatrenia 19.1 

 
Opis predmetu zákazky 
Kód CPV: Hlavný predmet, Hlavný slovník: 
71242000-6 Príprava projektov a návrhov, odhad nákladov 
7931 I000-7 Služby spojené s prieskumom 
72316000-3 Analýza údajov 
79421200-3 Vypracovanie projektov iných ako pre stavebne práce 
 

Dokument, ktorého vypracovanie je predmetom zákazky - –ISRU je ucelený dokument, ktorý verejný 
obstarávateľ využije na začiatku programovacieho obdobia ako povinnú prílohu žiadosti o nenávratný 
finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR na implementáciu integrovanej stratégii rozvoja 
územia. 

Cieľom vypracovania ISRU bude mapovanie územia malokarpatského regiónu, získanie údajov a 



 

 

aktivizácia občanov. Verejný obstarávateľ požaduje, aby ISRU obsahovalo: časť analytickú a časť 
návrhovú. 

Forma, rozsah, obsah ISRU požadovaná verejným obstarávateľom 
 
Forma: písomná, vo forme uceleného dokumentu primeraným spôsobom zabezpečeného proti jeho 
rozdeleniu (zviazaný tepelnou väzbou, krúžkovou väzbou alebo iným adekvátnym spôsobom. 
 

Rozsah: 
- cca 80 strán 
- formát A4 
- počet výtlačkov: 1 ks + 1 x na CD/DVD  
- jazyk: slovenský 

 
Obsah: 
Podrobná špecifikácia podmienok vypracovania ISRU, ktorého vypracovanie je predmetom zákazky je 
uvedená v Prílohe č. 2 tejto výzvy, ktorá bude uzatvorená s úspešným uchádzačom. 

 
Komplexnosť dodávky - rozdelenie na časti 
Predmet obstarávania nie je možné deliť na časti. Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač predložil 
ponuku na celý predmet zákazky. 
 
Predpokladaná hodnota zákazky: 
Celková predpokladaná hodnota zákazky: 
9 520,00 eur bez DPH 

Zdôvodnenie postupu obstarávania: Na predmet zákazky sa nevzt'ahuje § 9b Zákona č. 25/2006 Z.z. o VO, 
pretože predmetná služba nie je bežne dostupná. Ide o špecifickú odbornú službu, ktorá bude poskytovaná 
na základe špecifických a pre daný prípad jedinečných požiadaviek, preto sa výber uchádzača nebude 
realizovať cez elektronický kontraktačný systém. 

Lehota trvania zmluvy: 
Predpokladaný začiatok plnenia zmluvy: 08/2015 
Predpokladaný koniec plnenia zmluvy: najneskôr 14 dní pred stanoveným dátumom uzavretia výzvy PPA 
pre podopatrenie 19.2. Podpora na vykonávanie operácií v rámci stratégie miestneho rozvoja vedeného 
komunitou. 

Miesto plnenia zákazky: 
Sídlo verejného obstarávateľa a členské mestá a obce OZ Malokarpatský región. 

Druh zákazky/typ zmluvy: 
Výsledkom postupu vo verejnom obstarávaní bude Zmluva o dielo uzatvorená podľa Obchodného 
zákonníka v platnom znení v znení, v akom tvorí Prílohu č. 3 tejto Výzvy.  
 
Zdroje financovania a platobné podmienky: 

- Verejný obstarávateľ neposkytne zálohové platby na dodanie predmetu zákazky. 
- Cena bude stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 z.z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a Vyhlášky MF SR č.87/1990 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách.  
- Lehota splatnosti je 14 dní od dátumu jej doručenia objednávateľovi. Bližšia špecifikácia platobných 

podmienok je stanovené v Zmluve o dielo, ktorá tvorí Prílohu č. 3 . 
 
Kritérium na hodnotenie ponúk: 
Najnižšia konečná cena celkom s DPH v eur. 

Požadované doklady:  

Úspešný uchádzač je povinný najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia o vyhodnotení 
ponúk doručiť verejnému obstarávateľovi: 

 



-  Doklad o oprávnení dodávať službu podľa Zmluvy (doklad o oprávnení podnikať) v podobe výpisu 
z obchodného registra alebo živnostenského listu alebo ekvivalentný doklad. Dokument môže byť 
úradne neoverená kópia 

- Čestné vyhlásenie, že uchádzač nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne 
poistenie  a príspevkov na dôchodkové sporenie. 

Odborná spôsobilosť uchádzača 
Odbornú spôsobilosť uchádzač preukáže predložením niektorých z nasledovných dokumentov: 
Referencie uchádzača - napr. zoznam poskytnutých plnení v obdobnom predmete ako je predmet 
zákazky, alebo profesijný životopis experta, alebo zoznam vypracovaných ISRU pre Leader 2007 -2013, 
PHSR v regióne, a pod. (formát nie je predpísaný). Verejný obstarávateľ požaduje, aby uchádzač 
niektorým z uvedených spôsobov preukázal svoje skúsenosti v predmete obstarávania, ktoré požaduje 
verejný obstarávateľ. 
Tento doklad sa predkladá ako originál s podpisom uchádzača, resp. sken v prípade predloženia 
ponuky elektronicky e-mailom. 

Obsah ponuky: 
Ponuka uchádzača musí obsahovať: 

- Identifikačné údaje uchádzača v členení v súlade s prílohou 1A. 
- Uchádzačom ponúknutá cena za dielo bez DPH v súlade s členením podľa prílohy 1B. 
- Uchádzač, ktorý je platca DPH uvádza cenu v členení cena bez DPH, sadzba a výška DPH a cena s 

DPH  
- Uchádzač, ktorý nie je platcom DPH na túto skutočnosť v ponuke upozorní. 
- Návrh ceny za predmet zákazky zahŕňa všetky náklady spojené s predmetom zákazky (vrátane 

dopravy na miesto dodania a pod.) v súlade so Zmluvou. 
- Referencie uchádzača podľa bodu 13 výzvy. 
- Vyhlásenie uchádzača, že najneskôr do 5 dní odo dňa doručenia oznámenia o tom, že jeho ponuka 

bola verejným obstarávateľom vyhodnotená ako úspešná uzatvorí Zmluvu o dielo v znení podľa 
prílohy č. 3 tejto výzvy. 

- Dátum a podpis štatutárneho orgánu uchádzača. 
 
V prípade doručenia ponuky poštou alebo osobne, ponuka musí byť vložená do nepriehľadného obalu, 
zabezpečeného proti vypadnutiu ponuky, na ktorom z vonkajšej strany musí byť uvedené: 

- názov a adresa verejného obstarávateľa 
- obchodné meno a adresa uchádzača 
- „Cenová ponuka  ISRU - NEOTVÁRAŤ“ 

Lehota a podmienky na predloženie cenovej ponuky: 
Lehota na predloženie cenovej ponuky uplynie dňa: 24.07. o 15:00 hod. 

Vyhodnocovanie ponúk 
Termín a miesto otvárania obálok s ponukami ponúk: 27.07.2015 o 9,00 hod. na adrese uvedenej v bode 
1, v priestoroch verejného obstarávateľa. Vyhodnotenie ponúk uchádzačov je neverejné.. Víťazom súťaže 
sa stane uchádzač, ktorého ponuka bude obsahovať najnižšiu cenu (celkom s DPH). 

Úspešnému uchádzačovi bude doručené oznámenie o uzavretí zmluvy a ostatným uchádzačom, ktorých 
ponuky boli vyhodnocované, bude doručené oznámenie o neúspešnosti ich ponúk s uvedením dôvodov, 
pre ktoré ich ponuka nebola prijatá. 
V prípade, že uchádzač v súlade s bodom 12. Tejto výzvy nepredloží verejnému obstarávateľovi 
požadované doklady, stratí spôsobilosť na plnenie zmluvy do doby jej uzatvorenia alebo počas doby jej 
trvania, verejný obstarávateľ osloví s ponukou na uzavretie zmluvy ďalšieho uchádzača podľa poradia 
úspešnosti. 
 
Lehota viazanosti ponuky 
Lehota viazanosti ponuky uplynie dňa 24.08.2015. 

Ďalšie informácie 



 

 

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neuzatvoriť zmluvný vzťah s úspešným uchádzačom/uchádzačmi v 
prípade, ak nastanú okolnosti, ktoré v čase uverejnenia tejto výzvy nemohol predvídať, ako si aj vyhradzuje 
právo neprijať ani jednu ponuku, ak predložené cenové ponuky nebudú zodpovedať požiadavkám 
verejného obstarávateľa a ak budú vyššie, ako je výška finančných prostriedkov určených na realizáciu tejto 
zákazky. Všetky náklady spojené s vypracovaním ponuky znáša uchádzač. 

Verejný obstarávateľ zruší použitý postup zadávania zákazky z nasledovných dôvodov: 
 

- návrh ceny úspešného uchádzača bude vyšší, ako je stanovený finančný limit podľa bodu 6. tejto 
Výzvy, 

- nebude predložená žiadna ponuka, 
- predložená ponuka nebude zodpovedať požiadavkám verejného obstarávateľa na predmet zákazky, 
- ak sa zmenili okolnosti, za ktorých sa vyhlásilo toto výberové konanie. 

 
 
Príloha 1 
 

A. Identifikačné údaje uchádzača 

 

 

*V prípade, že uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť a uvedie cenu celkom. 

 
  

Názov uchádzača  

Sídlo  

Štatutárny zástupca  

IČO  

DIČ  

IČ DPH  

Zapísaný (ŽR SR, OR SR, iné)  

Číslo účtu  

Telefón  

E- mail  

B. Návrh na stanovenie ceny 
Integrovaná stratégia rozvoja územia 2014 - 2020 

Cena bez DPH  

DPH 20 %  

Cena celkom  

Miesto:  
Dátum:  

Podpis, pečiatka (ak sa používa): 
 



Príloha č.2: Špecifikácia predmetu zákazky 
 
Obsahové zameranie 
 
Pri integrovanom rozvoji vidieka v programovom období 2014-2020 zavádza EK možnost' využitia 
finančných prostriedkov z ďalších fondov EÚ cez miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD), prístup LEADER 
je jeho súčasťou. 
 
Prístup Leader sa realizuje prostredníctvom Integrovanej stratégie rozvoja územia. Integrovaná stratégia 
vychádza z lokálnych regionálnych pomerov  so zapracovaním inovatívnych prvkov, vytváranie partnerstiev 
a spolupráce v danom priestore. Stratégia musí obsahovať opatrenia a aktivity minimálne z dvoch fondov, 
PRV SR 2014 – 2020 (EPFRV) a IROP 2014 – 2020 (EFRR). 
 
Definovanie minimálnych prvkov Integrovanej stratégie podľa CLLD, článku 33, nar. EP 1303/ 2013: 
 
a) vymedzenia oblasti a obyvatel'stva, na  ktoré sa stratégia vzt'ahuje, čo znamená min. 7 obcí, max. 150 
tis. obyvatel'ov); 
 
b) analýzu potrieb a možnosti rozvoja oblasti vrátane analýzy silných a slabých stránok, príležitostí a 
hrozieb; 
 
c) opis stratégie a jej ciel'ov, opis integrovaných a inovatívnych znakov stratégie a hierarchického 
usporiadania ciel'ov vrátane meratel'ných zámerov pre výstupy alebo výsledky. V súvislosti s výsledkami sa 
zámery môžu vyjadrit' kvantitatívne alebo kvalitatívne. Tato stratégia sa musí zhodovat' s príslušnými 
programami vsetkých zapojených EŠIF; 
 
d) opis postupu zapojenia komunity do rozvoja stratégie 
 
e) akčný plán, ktorý ukazuje, ako sa ciele transformujú do akcii; 
 
f) opis riadiacich a monitorovaclch opatrení stratégie, ktorými sa preukaze schopnost' miestnej akčnej 
skupiny uskutočňovať stratégiu, a opis konkrétnych opatrení na hodnotenie; 
g) finančný plán pre stratégiu vrátane plánovaných finančných prostriedkov pridelených z každeho 
z príslušných EŠIF. 
 
Pri tvorbe stratégie je potrebné, aby zhotovoteľ zohľadnil nasledovné: 
 

- prínos stratégie CLLD k zlepšovaniu ekonomického rozvoja územia za predpokladu súladu 
ekonomického rozvoja s ochranou životného prostredia a využitia prírodný zdrojov; 

- prínos stratégie CLLD k napĺňaniu ciel'ov PRV najmä v  oblasti konkurencieschopnosti 
pol'nohospodárstva, potravinárstva a lesníctva a príspevok stratégie k prierezovým ciel'om 
(inovácie, životné prostredie, zmierňovanie zmeny klímy a adaptácie na ňu); 

- rovnomerné rozdelenie v rámci územia; 
- zameranie stratégie CLLD na ciele a priority CLLD uvedené v Partnerskej dohode, IROP a PRV; 
- prínos stratégie CLLD k sociálnej inkklúzii marginalizovanych skupín obyvatel'stva vrátane MRK; 
- pomer finančných prostriedkov na súkromny (vrátane občianskeho) a verejný sektor - zvýhodnené 

budú stratégie s vyšším zameraním na podporu neverejného sektora; 
- viacodvetvový charakter stratégie CLLD - zameranie stratégie CLLD na rôzne odvetvia miestnej 

ekonomiky, rôzne subjekty a rôznych prijímatel'ov a pod. 
- multiplikačný efekt stratégie CLLD - a ko stratégia CLLD prispieva k riešeniu problémov, vzt'ah 

medzi problémami a navrhnutými riešeniami a pod. (plánovacia logická matica); 
- doplnkovost' stratégie CLLD voči iným strategickým dokumentom na nadnárodnej (Dunajská 

stratégia), národnej, regionálnej (PHSR kraja, iné krajské stratégie) a lokálnej úrovni (PHSR miest a 
obcí a iné stratégie existujúce v riešenom územi) a príspevok k  napĺňaniu jednotlivých 



 

 

ukazovalel'ov PRV a IROP. 
 
Harmonogram prác: 

- analytická časť: t.j. analýza súčasného stavu územia 
- návrhová časť, t. j. stanovenie cieľov, priorít, opatrení a aktivít  
- spracovanie samotnej stratégie 

 
Ostatné podrobnosti týkajúce sa predmetu zákazky sú uvedené v Manuáli na sprncovanie stratégie CLLD a 
v Systéme riadenia CLLD (LEADER  a komunitný rozvoj) pre programové obdobie 2014-2020 zverejnené na 
stránke Pôdohospodárskej a platobnej agentúrz SR: 
http://www.apa.sk/index.php?navID=516 
 
Predkladatel'om a nositel'om vytvorenej integrovanej stratégie bude OZ Malokarpatský región založené 
na princípe verejno – súkromného partnerstva, ktoré po jej schvalení príslušným riadiacim orgánom, t. j. 
Ministerstvom Pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR nadobudne štatút Miestnej akčnej skupiny (skratka 
- MAS). 
 
  

http://www.apa.sk/index.php?navID=516


 
Príloha 3. 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení postupom podľa 
ustanovenia § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „Zmluva“). 
 
Zmluvné strany: 
 
OZ Malokarpatský región 
Hlavná 168, 900 68 častá 
IČO: 42364892 
DIČ: 2120078928 
Zap. v zozname Občianskych združení vedených MV SR pod č. VVS/1-900/90-42944 
Zast.: Ing. Ivan Patoprstý, predseda 
 
/ďalej len "objednávateľ"/ 
 
a 
 
Názov 
sídlo 
IČO:  
DIČ:  
IČ DPH:  
Zap.  
Zast.:  
 
/verejný obstarávateľ doplní identifikačné údaje úspešného uchádzača podľa ponuky/ 
/ďalej len "zhotoviteľ“/ 
 
/ďalej len „zmluvné strany“/ 
 
 
Preambula: 
 
Táto Zmluva je uzatvorená na základe Výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 6.7.2015 v súlade 
s ustanovením § 9 ods. 9  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov.  
 
 

Článok I 
ÚVODNÉ USTANOVENIA 

 
1. Objednávateľ má záujem uchádzať sa o nenávratný finančný príspevok rozvoja vidieka SR na 

implementáciu integrovaných stratégií rozvoja územia. Za týmto účelom predkladá Minitesrvu 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka žiadosť, ktorej povinnou prílohou je dokument – Integrovaná stratégia 
rozvoja územia na obdobie 2014-2020“ (ďalej len „Žiadosť“). 
 

2. Zhotoviteľ je spoločnosť, ktorá v rámci výkonu svojej podnikateľskej činnosti má skúsenosti v oblasti, ktorá 
súvisí s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy. 



 

 

 
Článok II 

PREDMET ZMLUVY 
 

1. Na základe tejto zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa 
vyhotoviť dielo: 
 

- Vypracovanie Integrovanej stratégie rozvoja územia na obdobie rokov 2014-202 ako uceleného 
dokumentu, ktorý bude tvoriť prílohu Žiadosti /ďalej len „dielo“/. Územím sa pre účely tejto 
Zmluvy rozumie celistvé územie členských obcí OZ Malokarpatský región, t. j. Báhoň, 
Budmerice, Častá, Doľany, Dubová, Chorvátsky Grob, Jablonec, Modra, Píla, Slovenský Grob, 
Šenkvice, Štefanová, Viničné, Vinosady, Vištuk, Svätý Jur. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto Zmluvy v nasledovnom rozsahu: 

- cca 80 strán 
- formát A4 
- počet výtlačkov: 1 ks + 1 x na CD/DVD  
- jazyk: slovenský 

 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto Zmluvy v nasledovnej forme: 

- písomná, vo forme uceleného dokumentu primeraným spôsobom zabezpečeného proti jeho 
rozdeleniu (zviazaný tepelnou väzbou, krúžkovou väzbou alebo iným adekvátnym spôsobom. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto Zmluvy s nasledovným obsahom: 

 
- analytická časť: t.j. analýza súčasného stavu územia 
- návrhová časť, t. j. stanovenie cieľov, priorít, opatrení a aktivít  
- spracovanie samotnej stratégie. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje dielo podľa tejto zmluvy od zhotoviteľa v stanovenom termíne prevziať a zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa článku IV. zmluvy. 
 

Článok III 
MIESTO A ČAS PLNENIA 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo najneskôr do 30.11.2015. 
2. Miestom plnenia je sídlo zhotoviteľa a členské mestá a obce zhotoviteľa ako občianskeho združenia. 

 
Článok IV 

CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán, v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 
o cenách, v znení neskorších predpisov, vo výške          ./doplní verejný obstarávateľ podľa ponuky 
úspešného uchádzača/ + DPH (v prípade záujemcu, ktorý je platca DPH).  Cena za dielo je konečná 
a nemenná a zhŕňa všetky náklady zhotoviteľa potrebné na riadne a včasné vykonanie diela podľa tejto 
Zmluvy. 
 

2. Cena za dielo je splatná na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom bezhotovostným prevodom v prospech 
účtu zhotoviteľa s lehotou splatnosti 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pričom však lehota splatnosti 
neuplynie skôr ako 7 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Zhotoviteľovi vzniká nárok na úhradu ceny 
za dielo riadnym a včasným vykonaním diela. 

 
3. Faktúra vyhotovená zhotoviteľom musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu stanovené zákonom č. 

222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v z znení neskorších predpisov, pričom musí obsahovať  tiež číslo, 



dátum uzavretia a predmet tejto Zmluvy. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať dohodnuté náležitosti,  
je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti zhotoviteľovi na prepracovanie. Nová lehota 
splatnosti faktúry začne plynúť po doručení opravenej faktúry objednávateľovi.  
 

Článok V 
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo a to riadne a v 

dohodnutom čase a pri vykonávaní diela postupovať s odbornou starostlivosťou ako aj sa zaväzuje 
vykonávať dielo v súlade s príslušnými právnymi predpismi. 

 
2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva 

dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním diela a dielo vykonával riadnym spôsobom. Ak tak 
zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote stanovenej objednávateľom, je objednávateľ oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si primeranú súčinnosť potrebnú pri plnení Zmluvy.  

 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne, správne a bez zbytočných odkladov informovať o všetkých 

skutočnostiach alebo zmenách, ktoré majú alebo môžu mať dopad na plnenie podľa tejto Zmluvy 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať všetky potrebné materiály,  podklady a informácie špecifikujúce 
požiadavky objednávateľa, ktoré sú potrebné pre vykonanie diela.  
 

Článok VI 
ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 
1. V prípade, ak sa zhotoviteľ dostane do omeškania s vykonaním a odovzdaním diela a/alebo jeho časti má 

objednávateľ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,03% z ceny nedokončeného diela a/alebo 
jeho časti za každý aj začatý deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok 
objednávateľa na náhradu škody. 
 

2. Objednávateľ má nárok na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v 
platnom znení v prípade, ak zhotoviteľ poruší jednotlivé povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ibaže 
preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle 
ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
3. Zhotoviteľ má nárok na náhradu škody v zmysle ustanovenia § 373 a nasl. Obchodného zákonníka v 

platnom znení v prípade, ak objednávateľ poruší jednotlivé povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy, ibaže 
preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle 
ustanovenia § 374 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 
4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za škodu vzniknutú tretím osobám v súvislosti s vykonávaním diela.  

 
5. V prípade, ak niektorá zo zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je zmluvná strana, ktorá Zmluvu 

neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, nevykoná nápravu ani po 
písomnom upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou zmluvnou stranou, ktorej 
dĺžka musí byť min. 14 dní, odstúpiť od Zmluvy ak v zmluve nie je uvedené inak. 

 
6. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej zmluvnej 

strane na adresu jej sídla známu oprávnenej zmluvnej strane v čase odosielania odstúpenia.  



 

 

 
7. Ukončenie trvania Zmluvy odstúpením sa nedotýka nároku zmluvných strán na zaplatenie zákonných 

sankcií, zmluvných pokút a náhrady škody vzniknutých v dôsledku porušenia tejto Zmluvy.   
 

Článok VII 
ODOVZDANIE DIELA 

 
1. Dielo sa považuje za vykonané ak je dielo a/alebo jeho časť riadne a včas dokončené v celom rozsahu v  a je 

uskutočnené protokolárne odovzdanie a prevzatie Diela podpisom protokolu o odovzdaní a prevzatí diela 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  
 

2. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevziať dielo v prípade, ak má dielo vady, ktoré bránia jeho využitiu 
na účel, na ktoré je určené, a to až do momentu ich odstránenia.  

 
3. Zhotoviteľ ručí za to, že dielo má v momente prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti a že nemá vady, 

ktoré bránili jeho použitiu k Zmluve dohodnutému účelu.  
 

Článok VIII 
VYHLÁSENIA ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Zmluvné strany podpisom pod touto Zmluvou bezvýhradne potvrdzujú, že v celom rozsahu a bezo zvyšku 

prijímajú na seba všetky práva a povinnosti pre ne vyplývajúce z ustanovení tejto Zmluvy a zaväzujú sa ich 
plniť riadne a včas. 
 

2. Zmluvné strany, každá samostatne, vyhlasujú a zodpovedajú, že podmienky stanovené touto Zmluvou nie 
sú v rozpore so žiadnym záväzkom, ktorým je táto strana viazaná, či už zmluvným, vyplývajúcim zo zákona 
alebo iným. 

 
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom 

poskytnú v súvislosti s touto Zmluvou v rozsahu nepodliehajúcom zverejneniu, a to aj v prípade, ak nebudú 
oprávnenou Zmluvnou stranou označené ako dôverné a nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba 
alebo iného. 
 

Článok IX 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do splnenia všetkých práv a povinností zmluvných strán z tejto Zmluvy 

vyplývajúcich.  
 

2. Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom. 
 

3. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich odsúhlasení obidvoma zmluvnými 
stranami.  

 
4. Neuplatnenie alebo oneskorené uplatnenie akéhokoľvek práva alebo právomoci v súvislosti s touto 

Zmluvou sa nebude považovať za vzdanie sa takéhoto práva, ani jednotlivé alebo čiastočné uplatnenie 
práva nebude brániť následnému alebo ďalšiemu uplatneniu takéhoto práva, alebo uplatneniu 
akéhokoľvek iného práva.  

 
5. Táto Zmluva sa bude riadiť slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené 

touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov SR. Práva a povinnosti 
uložené touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými 



ustanoveniami platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe. Na riešenie sporov 
vyplývajúcich z tejto Zmluvy sú príslušné súdy Slovenskej republiky 

 
6. Všetky oznámenia zasielané jednou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane v súvislosti so Zmluvou 

faxom a elektronickou poštou sa považujú za riadne doručené druhej zmluvnej strane momentom ich 
odoslania druhej zmluvnej strane na jej mailovú adresu alebo faxové číslo uvedené v Zmluve alebo na inú 
adresu, ktoré táto strana oznámila doručujúcej zmluvnej strane. Písomnosti zasielané poštou sa považujú 
za doručené dňom prevzatia listiny adresátom, najneskôr však uplynutím siedmych dní odo dňa odoslania 
písomnosti, ak sa písomnosť dostala do dispozičnej sféry druhej zmluvnej strany (adresáta).  

 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich 

vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná 
a vážna, ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva 
nadobúda platnosť.. 

 
8. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu zmluvy. 

 
 
 
V Častej, dňa  
 
 
 
 
 
______________________________________                   ______________________________________ 
Objednávateľ                                                         Zhotoviteľ                                            
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