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ZMLUVA O DIELO Č. 185/2019/Odd.V,ÚP 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonníka v znení neskorších 
právnych predpisov 

 
Článok I 

Zmluvné strany  
 

Objednávateľ:    Mesto Dubnica nad Váhom 
Bratislavská 434/9 
018 41 Dubnica nad Váhom 

Zastúpená:    Mgr. Peter Wolf - primátor mesta    
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných: Ing. Eva Granátová, odborný referent strategického rozvoja 
vo veciach technických:   Ing. Milan Dolinka, vedúci odd.  strategického rozvoja a IT 
Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s. 
číslo účtu:    4405033001/5600 
IBAN:     SK03 5600 0000 0044 0503 3001 
IČO:     00 317 209 
DIČ:     2021339276 
 (ďalej aj ako „objednávateľ") 
 

a 
 
Zhotoviteľ:    ELIMER, a.s.  

Srnianska 19 
915 01 Nové Mesto nad Váhom 

Zastúpená:    Bernard Kubový - predseda predstavenstva   
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:   Bernard Kubový - predseda predstavenstva 
vo veciach technických:   Ján Géci 
Bankové spojenie:   Tatra banka, a.s. 
číslo účtu:    2627725194/1100 
IBAN:     SK04 1100 0000 0026 2772 5194 
IČO:     36 306 941 
IČ DPH :    SK2020182175 
DIČ: 2020182175 
Zapísaná: v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa, 

vložka č. 10592/R 
(ďalej aj ako „zhotoviteľ" a spolu s objednávateľom aj ako „zmluvné strany“) 

 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy a miesto plnenia 

1. Predmetom plnenia zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa dielo:  
„ZŠ s MŠ Centrum I 32 - úprava odborných učební“,  ktoré pozostáva z nasledovných 
stavebných prác a dodávok: 
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Slaboprúdové rozvody a elektroinštalácie 
 
nachádzajúce sa na sídlisku Centrum I. 32 v Dubnici nad Váhom, v k.ú. Dubnica nad Váhom, 
okres Ilava, v rozsahu podľa cenovej špecifikácie prác a dodávok zo dňa 27.05.2019, ktorá tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy a dodať všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie 
diela a jeho kvality (ďalej aj ako „dielo").  

2. Podkladom pre zhotovenie diela je cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa zo dňa 
27.05.2019 (Príloha č. 1), ktorá zároveň určuje rozsah diela. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pri dodržaní 
podmienok vyplývajúcich z tejto zmluvy, kvalitatívnych a technických podmienok určených 
projektom stavby v súlade s platnými technickými normami, všeobecne záväznými právnymi 
predpismi a nariadeniami. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť 
dohodnutú cenu. 

 
Článok III 

Čas plnenia 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zrealizuje dielo v nasledovných termínoch: do 60 dní od prevzatia 

staveniska.  
2. Objednávateľ odovzdá stavenisko formou písomného vzájomne potvrdeného protokolu                

o odovzdaní a prevzatí, ktorý bude nedeliteľnou súčasťou zmluvy. 
3. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením termínov diela v prípade, že bude objednávateľ 

v omeškaní so zabezpečením stavebnej pripravenosti alebo dokladov (dokumentov) 
potrebných k realizácii diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje v protokole o odovzdaní a prevzatí podľa 
bodu 2. tohto článku zmluvy vyznačiť skutočnosti podľa predchádzajúcej vety, s ktorými je 
objednávateľ v omeškaní. Zhotoviteľ je povinný informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni, alebo sťažuje včasnú, alebo riadnu realizáciu diela, a môže spôsobiť 
omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených v Čl. III tejto zmluvy.  

 
Článok IV 
Cena diela 

1. Celková cena za kompletné zrealizovanie diela určeného v čl. II tejto zmluvy je  stanovená 
dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách a vykonávacej 
vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena dohodou v rozsahu prílohy č. 1 tejto zmluvy 
vo výške 3 398,83 € bez DPH (slovom: tristisíctristodeväťdesiatosem euro 83 centov). Po 
pripočítaní dane z pridanej hodnoty (DPH) podľa platných a účinných právnych predpisov, 
v súčasnosti 20% (679,77 €), bude cena za dielo 4 078,60 € (slovom: 
štyristisícsedemdesiatosem euro 60 centov). 
V cene podľa ustanovenia tohto bodu zmluvy sú všetky náklady na kompletné zhotovenie diela 
podľa tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ nemá nárok na zaplatenie akejkoľvek ďalšej sumy, pokiaľ 
takéto dojednanie nevyplýva výslovne z ustanovení tejto zmluvy.  

2. V cene sú zahrnuté náklady na kvalitné zhotovenie predmetu diela, t. j. dopravné náklady, 
náklady na poistenie prác zhotoviteľa, atesty a certifikáty, všetky príslušné skúšky a ich 
výsledky, revízne správy, náklady na pracovné lešenie, plošiny, prípadne nevyhnutné zdvíhacie 
mechanizmy.  

3. Zhotoviteľ nie je povinný vykonať žiadne naviac práce bez predchádzajúceho písomného 
pokynu objednávateľa a bez podpísania písomného dodatku k tejto zmluve, ktorý bude 
obsahovať dohodu o cene, predĺžení termínov realizácie diela a ďalšie dojednania. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený vykonať žiadne naviac práce na diele, zmeny diela vrátane zmien materiálov 
pri realizácii diela bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. 
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Článok V 

Spôsob fakturácie a platobné podmienky 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce a dodávky, ktoré sú podľa čl. II predmetom tejto 

zmluvy, budú predmetom vyúčtovania formou jednej faktúry, ktorá bude obsahovať súpis 
vykonaných prác v rozsahu podľa predmetu tejto zmluvy, pričom splatnosť takejto faktúry je 
30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Faktúru zhotoviteľ doručí objednávateľovi do 15 
dní od odovzdania diela. 

2. Faktúra - daňový doklad bude obsahovať: 
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 zhotoviteľa aj objednávateľa,  
c) číslo zmluvy a označenie časti diela,  
d) označenie banky a číslo účtu, 
e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehota splatnosti, 
f) výšku fakturovanej čiastky, 
g) objednávateľom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok, 
h) náležitosti pre účely dane  pridanej hodnoty, 
i) pečiatku a podpis vystavovateľa. 
Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

3. Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúry v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov a zákonom č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení 
neskorších predpisov. 

 
Článok VI. 

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa 
1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko do termínu začatia realizácie 

stavebných prác uvedenom v čl. III bod 1. tejto zmluvy. 
2. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť pre 

svojich pracovníkov absolvovanie školenia z požiarnej ochrany a BOZP platných v SR. 
3. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na pracovisku a priľahlých komunikáciách  určených na 

dopravu materiálu poriadok a čistotu, bezodkladne odstraňovať vzniknuté odpadky a 
nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho práce na vlastné náklady, ako aj likvidovať odpad v 
súlade s ustanoveniami zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. 

4. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri práci a 
bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s ustanoveniami 
vyhlášky č. 147/2013 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s 
nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 
činností v platnom znení. 

5. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bez úhrady podiel na nasledovných službách: 
staveniskové komunikácie a plochy, zdroj elektrickej energie o potrebnej kapacite a  zdroj vody 
v priestore staveniska, prípadne ďalšie služby podľa potrieb zhotoviteľa.  

6. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva stavebný 
denník. Do denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce skutočnosti, týkajúce sa realizácie práce. 
Objednávateľ je povinný denne sledovať obsah stavebného denníka. Zodpovedný zástupca 
zhotoviteľa je povinný predložiť technickému dozoru objednávateľa podľa bodu 9. tejto zmluvy 
denný zoznam najneskôr nasledujúci deň na podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a 
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo 
zodpovednosti za vady. 

7. Technický dozor objednávateľa v stavebnom denníku vyznačí svoj súhlas prípadne nesúhlas 
s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov nesúhlasu.  
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná práce naviac, resp. zmeny diela na základe 
písomného pokynu objednávateľa obsahujúceho rozsah prác a dodávok s uvedením ich ceny, 
pričom súhlas k výške ceny bude vyplývať z ponuky zhotoviteľa vypracovanej na jednotkových 
cenách určených v Cenovej špecifikácií prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č. 1) a v prípade ak 
nie je možné stanoviť takto cenu, bude cena určená dohodou zmluvných strán.  

9. Objednávateľ menuje za svoj technický dozor  Ing. Milan Blaško, t.č. +421 42 4455762, e-mail: 
milan.blasko@dubnica.eu. 

10. Zhotoviteľ poveruje pre styk so zástupcami objednávateľa počas zhotovovania diela svojho 
pracovníka: p. Ján Géci, t.č. +421 917 750 020, e-mail: geci@elimer.sk. 

11. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je 
povinný upozorniť objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov. V prípade, že objednávateľ 
trvá na realizácii nevhodného pokynu, objednávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetky 
škody spôsobené nevhodným pokynom objednávateľa. 

12. Zhotoviteľ je povinný pred zakrytím každej časti diela najmenej 3 dni vopred zápisom 
v stavebnom denníku vyzvať objednávateľa na kontrolu vykonaných prác. V prípade ak sa 
objednávateľ bezdôvodne alebo bez predchádzajúceho oznámenia zhotoviteľovi nedostaví ku 
kontrole prác, ktoré majú byť zakryté, je zhotoviteľ oprávnený predmetné práce zakryť. 
Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa takto zakryté práce odkryje za účelom dodatočnej 
kontroly na náklady objednávateľa. V prípade ak sa zistí, že zakryté práce neboli realizované 
v požadovanej kvalite náklady spojené s odkrytím prác znáša zhotoviteľ. Pokiaľ bola táto časť 
zakrytá a pokiaľ sa zistí, že bola realizovaná v súlade s touto zmluvou, stanoví zhotoviteľ 
v nadväznosti na cenovú špecifikáciu prác a dodávok (Príloha č. 1) výšku nákladov zhotoviteľa 
na toto odkrytie a uvedenie do pôvodného stavu a o tieto náklady sa následne zvýši cena diela. 

13. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie platné normy 
vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác, platné v SR. Zhotoviteľ použije pre dielo len 
výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej existencie stavby bola pri 
bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, 
hygienické požiadavky, ochrana zdravia  a životného prostredia. 

14. V prípade požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť vzorky a doklady od 
dodávaných materiálov a technológií k odsúhlaseniu. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie 
diela zabezpečiť kontrolné skúšky použitých materiálov, ako aj stavebných častí diela podľa 
STN. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli kvalitatívnym skúškam zhotoviteľ odstráni 
bezodkladne na vlastné náklady. 

15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho subdodávateľov budú 
pracovať v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnoprávnom vzťahu podľa zákona č. 
82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho pracovníci budú nosiť 
oblečenie zreteľne označené firemnou značkou tak, aby mal objednávateľ  prehľad o ľuďoch 
pohybujúcich sa v rámci staveniska, ako aj akékoľvek právnym poriadkom vyžadujúce 
ochranné pomôcky. 

16. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi poskytnúť všetko ním požadované spolupôsobenie za 
účelom riadneho a včasného dokončenia diela. Za poskytnutie spolupôsobenia sa považuje tiež 
riadna a včasná úhrada faktúr objednávateľom. V prípade omeškania objednávateľa 
s poskytnutím spolupôsobenia je zhotoviteľ oprávnený prerušiť práce na diele až do času 
poskytnutia spolupôsobenia. Termín realizácie diela sa v takom prípade posúva o počet dní 
omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia zhotoviteľovi. 

17. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody na stavbe, zariadeniach a pozemkoch (aj nad rámec 
staveniska), vrátane škody na majetku tretích osôb, ako aj vzniknutých tretím osobám a na 
veciach pri realizácii prác, ktoré vykonáva zhotoviteľ v súvislosti so zhotovovaním diela, bez 
ohľadu na to, či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním poverenými tretími 
osobami alebo subdodávateľmi. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú alebo 
zapríčinenú škodu pri realizácii diela odstráni bez zbytočného odkladu tak, že uvedie 

mailto:+421%2042%204455762
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poškodenú vec do pôvodného stavu, alebo zaplatí náhradu škody v plnej výške, pričom spôsob 
odstránenia škody je na voľbe objednávateľa. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť 
a povinnosť zhotoviteľa podľa tohto bodu zmluvy sú obmedzené dohodou zmluvných strán 
v ustanovení bodu 18. tohto článku zmluvy. 

18. Zhotoviteľ záväzne vyhlasuje, že má uzavreté poistenie majetku a stavebné poistenie proti 
všetkým rizikám, ktoré môžu vzniknúť v dôsledku jeho činnosti pri zhotovovaní diela. Uvedené 
poistenie je zhotoviteľ povinný udržiavať v platnosti počas celej doby realizácie diela na 
základe tejto zmluvy, a to až do jeho úplného protokolárneho odovzdania objednávateľovi, 
pričom sumy poistného plnenia za poistenie majetku musia predstavovať najmenej hodnotu 
zmluvnej ceny diela. Potvrdenie o poistnom krytí je prílohou č. 3 tejto zmluvy. 

19. Zhotoviteľ a v prípade potreby (pokynov) aj jeho subdodávatelia, sú podľa požiadaviek 
objednávateľa povinní zúčastňovať sa kontrolných dní, ktoré sa budú konať v termínoch 
určených objednávateľom, za účelom kontroly postupu vykonávania diela.  

 
Článok VII. 

Zmluvné pokuty 
1. V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným odovzdaním zmluvného diela je 

objednávateľ oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,02% zmluvnej ceny diela za každý 
začatý deň omeškania voči termínom uvedeným v čl. III bod 1, maximálne však do výšky 5% 
z ceny diela podľa čl. IV bod 1. tejto zmluvy.  

2. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek 
druhu vyplývajúceho z tejto zmluvy, môže zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi úrok 
z omeškania vo výške 0,05 % z nezaplatenej čiastky po lehote splatnosti za každý deň 
omeškania. 

3. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na náhradu 
škody. 

 
Článok VIII. 

Odstúpenie od zmluvy 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva môže zaniknúť okrem riadneho vykonania všetkých 

práv a povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy aj: 
a) dohodou zmluvných strán, alebo  
b) odstúpením od zmluvy niektorej zo zmluvných strán na základe naplnenia dôvodu pre 

odstúpenie od zmluvy podľa tohto článku zmluvy. 
2. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy o dielo z nasledovných dôvodov ležiacich na strane 

zhotoviteľa : 
a) ak zhotoviteľ je v omeškaní so svojim zmluvným záväzkom o viac ako 30 dní 

a k zjednaniu nápravy nedôjde ani napriek predchádzajúcej písomnej výzve 
a poskytnutiu primeranej lehoty. 

b) ak zhotoviteľ preukázateľne nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite. 
c) pokiaľ je na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo je návrh na takýto konkurz 

zamietnutý pre nedostatok majetku,. 
d) pokiaľ zhotoviteľ v rozpore so zmluvou nezačne vykonávať dielo alebo preruší 

vyhotovovanie diela. 
3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade meškania úhrady jeho prác a dodávok na diele 

zo strany objednávateľa viac ako 30 dní po lehote splatnosti. 
4. Ak nastanú okolnosti podľa bodov 2. alebo 3. tohto článku zmluvné strany si uplatnia prípadnú 

náhradu škody bezodkladne po odstúpení od zmluvy. 
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Článok IX. 
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná dobu a zodpovednosť za vady 

1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude celé dielo naraz, prípadne jednotlivé ucelené časti 
samostatne, ak s takýmto postupom objednávateľ bude súhlasiť.  

2. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi vopred, kedy bude predmet plnenia 
pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu zhotoviteľa, objednávateľ zvolá 
preberacie konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program odovzdania diela. 

3. K preberaciemu protokolu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať tieto 
doklady: 

a) atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, a iné 
zápisy a doklady realizovaných prác 

b) prípadne ďalšie doklady o ktoré objednávateľ požiada zhotoviteľa, ak tieto súvisia 
s výkonom  prác a dodávok zhotoviteľa na diele. 

4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše objednávateľ a zhotoviteľ preberací protokol. 
5. Preberací protokol bude obsahovať najmä: 

a) základné údaje o diele 
b) zhodnotenie akosti zhotoveného diela 
c) súpis zistených vád a nedorobkov 
d) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov 
e) zoznam odovzdaných dokladov (najmä projekt skutočného vyhotovenia, atesty, 

certifikáty, revízne správy, osvedčenia) 
f) prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdáva a objednávateľ dielo preberá  
g) podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán 
h) dĺžku trvania záručnej lehoty 
i) termín, do ktorého je zhotoviteľ povinný vypratať stavenisko. 

6. 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.   

7. Objednávateľ nie je oprávnený bezdôvodne alebo účelovo odmietnuť prevziať dielo, pričom za 
bezdôvodné a účelové neprevzatie diela sa považuje neprevzatie diela, na ktorom sa vyskytujú 
čo len drobné vady a nedorobky nebrániace užívaniu. V prípade porušenia tohto ustanovenia 
sa dielo považuje za odovzdané a prevzaté dňom bezdôvodného odmietnutia prevzatia. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba diela bude trvať 24 mesiacov a začína plynúť odo 
dňa odovzdania a prevzatia diela. 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné práva a povinnosti zo zodpovednosti za vady sa 
budú riadiť ustanoveniami Všeobecných záručných podmienok zhotoviteľa, ktoré sú prílohou 
č. 2 tejto zmluvy, a to pokiaľ z ustanovení tejto zmluvy nevyplýva výslovne iné dojednanie 
zmluvných strán. 

 
Článok X. 

Právne predpisy 
1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. Vzájomné 

vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ustanoveniami Občianskeho zákonníka. 

2. Zmluvné strany sa budú taktiež riadiť ustanoveniami Stavebného zákona č. 50/1976 Zb., 
v platnom znení, zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí, vyhláškou č. 147/2013 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a 
podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností v platnom znení, 
ako aj ostatných právnych predpisov platných v SR. Kvalita vykonaného diela sa bude 
posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. 

3.  
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Článok XI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len vtedy, keď 
sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať ktorákoľvek zo 
zmluvných strán. 

2. Ak pri realizácii diela dôjde k prípadným sporom medzi zmluvnými stranami, zaväzujú sa ich 
zmluvné strany riešiť primárne vzájomnými rokovaniami a dohodou. V prípade, že zmluvné 
strany nedospejú k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požadovať o rozhodnutie 
príslušný súd.  

3. V prípade zmeny obchodného mena, atestov, čísla účtu, alebo iných relevantných skutočností, 
každá zo zmluvných strán  oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane. 

4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude 
objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú predmetom 
obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú 
oznámené tretej osobe.  

5. Písomnosť sa má v pochybnostiach za doručenú na tretí deň po jej uložení na príslušnej pošte, 
týmto dňom vzniknú hmotnoprávne účinky doručenia. Všetky písomnosti zasielané zmluvným 
stranám na základe tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou sa doručujú, ak 
preukázateľne neoznámia zmluvné strany písomne inú doručovaciu adresu, na adresu 
uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. 

6. V prípade vyššej moci je každá zmluvná strana zbavená svojich záväzkov zo zmluvy a akékoľvek 
nedodržanie (celkové alebo čiastočné) alebo omeškanie v plnení akéhokoľvek zo záväzkov 
uloženého zmluvou, ktoroukoľvek zo zmluvných strán, bude tolerované a táto strana nebude 
zodpovedná za škody alebo inak, pokiaľ takéto nedodržanie alebo omeškanie bude priamym 
alebo nepriamym dôsledkom niektorej z vyšších mocí. Pritom nie je rozhodné, či takáto príčina 
existovala v čase uzavretia zmluvy alebo nastala neskôr, bez ohľadu na to, či mohla byť pri 
podpisovaní zmluvy niektorou zo zmluvných strán v rozumnej miere predvídaná. Za vyššiu moc 
sa považujú: živelné udalosti, svojvoľné jednanie tretích osôb, povstania, pouličné nepokoje, 
štrajky, pracovné výluky, bojkotovanie práce, obsadenie majetku dôležitého pre plnenie 
povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, rušenie pracovného poriadku, vojny, vojnové stavy 
(vyhlásené i nevyhlásené) alebo akákoľvek iná podobná príčina. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju podpisujú.  Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  

8. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 vyhotovenia 
zhotoviteľ. 

9. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 - Cenová špecifikácia prác a dodávok zhotoviteľa zo dňa 27.05.2019 
Príloha č. 2 – Všeobecné záručné podmienky zhotoviteľa 
Príloha č. 3 - Potvrdenie o poistnom krytí 

 
V Dubnici nad Váhom, dňa 23.08.2019 

 
V Novom Meste nad Váhom, dňa  

 
   Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 
 
 

................................................................ 
Mesto Dubnica nad Váhom  

Mgr. Peter Wolf 
primátor mesta 

................................................................ 
ELIMER, a.s. 

Bernard Kubový 
predseda predstavenstva 

 


