ZMLUVA O DIELO č. 269/2021/RŽP
uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov
medzi zmluvnými stranami:
1. OBJEDNÁVATEĽ
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH:
bankové spojenie

: Mesto Dubnica nad Váhom
: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica nad Váhom,
Slovensko
: 00317209
: 2021339276
: Nie je platca DPH
: Prima banka Slovensko a.s. – pobočka Dubnica nad
Váhom
: SK03 5600 0000 0044 0503 3001
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf, primátor mesta

číslo účtu
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
: Mgr. et Mgr. Peter Wolf
b) technických
: Mgr. Janka Beniaková
c) výkonu technického dozoru investora
: Ing. Juraj Prekop
d) kontroly zhotovenia Diela v priebehu realizácie : Mgr. Janka Beniaková, Ing. Juraj Prekop
e) prevzatia Diela
: Mgr. Janka Beniaková
číslo telefónu
: +421 918 117 050
e-mail
: janka.beniakova@dubnica.eu
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
2. ZHOTOVITEĽ
sídlo
IČO
DIČ
IČ DPH:
bankové spojenie
číslo účtu
zastúpený
osoby oprávnené na rokovanie vo veciach
a) zmluvných
b) technických
číslo telefónu
e-mail
zapísaný

: Slovensko kvitne, s.r.o.
: Podlužie č. 543, 913 21 Trenčianska Turná
: 46 291 865
: 2023323775
: SK2023323775
: Tatra banka a.s.
: 2972898281
: Vladimír Oravec, konateľ
: Vladimír Oravec, konateľ
: Vladimír Oravec, konateľ
: 00421 903 473 278
: info@slovenskokvitne.sk
: Obchodný register Okresného súdu Trenčín,
Oddiel: Sro, vložka č.: 24880/R

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej jednotlivo aj ako „Zmluvná strana” alebo spoločne ako „Zmluvné
strany“)

PREAMBULA
Táto Zmluva o dielo sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania na predmet zákazky „Dodávka
a strojová výsadba cibuľovín do trávneho drnu v meste Dubnica nad Váhom“, ktoré realizoval
Objednávateľ v súlade s § 117 a nasl. zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a
doplnení niektorých zákonov v neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“)
postupom zadávania zákazky s nízkou hodnotou. Na základe vyhodnotenia ponúk bola ponuka
Zhotoviteľa vybraná ako ponuka úspešného uchádzača v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve
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na predkladanie ponúk. Na základe tejto skutočnosti a predloženej ponuky Zhotoviteľa sa Zmluvné
strany v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu o dielo
(ďalej len „Zmluva“).
Článok I
Predmet Zmluvy
1.

Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti
so záväzkom Zhotoviteľa zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy,
v rozsahu a za podmienok stanovených touto Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti
so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú
podľa článku III tejto Zmluvy.

2.

Predmetom diela je dodávka a strojová výsadba jarných cibuľovín do trávneho drnu v meste
Dubnica nad Váhom. Podrobnejšia špecifikácia cibuľovín a výsadbových plôch s konkrétnymi
lokalitami sú vyznačené v prílohách tejto zmluvy č. 1, 2 a 3.

3.

V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ
zaväzuje, že Dielo uskutoční:
a)
za podmienok stanovených v tejto Zmluve,
b)
v súlade s predloženou cenovou ponukou,
c)
v súlade s podmienkami uvedenými vo výzve na predkladanie ponúk vo verejnom
obstarávaní,
d)
vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

4.

Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou v súlade s touto
zmluvou potrebné.

5.

V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ
zaväzuje, že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme a zaplatí Zhotoviteľovi
dohodnutú cenu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve.
Článok II
Čas plnenia

1.
2.

Zhotoviteľ do 3 dní od účinnosti tejto zmluvy písomne informuje objednávateľa o harmonograme
výsadby cibuľovín v jednotlivých lokalitách.
Zhotoviteľ sa zaväzuje:
a)
vykonať Dielo v lehote do 31.11.2021.
b)
Dielo vykonané najneskôr v lehote podľa písm. a) odovzdať Objednávateľovi najbližší
pracovný deň po skončení realizácie Diela.

3.

Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy
sú termíny najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou:
a)
udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť,
t. j. napr. nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná
pohroma, rozhodnutia tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície
a sťažnosti občanov a pod.,
b)
neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto
Zmluve, ktorá je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela,
c)
v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele
(zmenové konanie).

4.

Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy, následkom
čoho je potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi
tieto skutočnosti Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom
ktorého bude primerané predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t.j.
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o dobu trvania udalostí, ktoré sú nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia
vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je
potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na rokovanie vo veciach technických
uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými stranami v rámci
zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy
v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
5.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch iných ako sú uvedené v odseku 3 tohto článku Zmluvy
a/alebo v prípadoch, kedy dochádza k posunu vo výkone prác v zmysle harmonogramu, ktoré
nemajú vplyv na posun lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný
informovať o týchto skutočnostiach Objednávateľa. Pre vylúčenie pochybností platí, že na
odsúhlasenie takéhoto posunu stačí súhlas technického dozoru investora a Zmluvné strany nie
sú povinné uzatvárať k Zmluve dodatok.

6.

Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác oproti
harmonogramu alebo omeškanie Zhotoviteľa s výkonom prác oproti harmonogramu o viac ako 5
pracovných dní, ktoré nebolo schválené technickým dozorom investora, sa považuje za
podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy.
Článok III
Cena za Dielo

1.

Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená
v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky
Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške:
cena bez DPH 21 133,00 EUR (slovom: dvadsaťjedentisícstotridsaťtri EUR)
DPH 20% 4 226,60 EUR (slovom: štyritisícdvestodvadsaťšesť EUR a šesťdesiat centov)
cena spolu s DPH 25 359,60 EUR (slovom: dvadsaťpäťtisíctristopäťdesiatdeväť EUR
a šesťdesiat centov)
je dohodnutá ako konečná, maximálna a nemenná, okrem prípadov uvedených v odseku 4 tohto
článku.

2.

Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH
podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti
a Objednávateľ sa zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ
Zhotoviteľ v momente uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty,
nie je oprávnený k cene bez DPH uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň
z pridanej hodnoty, t.j. cena uvedená v odseku 1 tohto článku ako cena bez DPH je v takomto
prípade považovaná za cenu konečnú a zároveň nie je oprávnený domáhať sa úpravy ceny podľa
odseku 4 písm. a) tohto článku.

3.

Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že cena za Dielo dohodnutá podľa ods. 1 tohto
článku ako maximálna a konečná zahŕňa všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s predmetom
Zmluvy.

4.

Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy
je možné meniť iba v prípade:
a)
zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy,
b)
zmeny rozsahu vykonania prác na Diele oproti projektovej dokumentácii/výkazu
výmer/dokumentácii obsahujúcej informácie o Diele, ktorá bola podkladom v realizovanom
verejnom obstarávaní; týmto nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa podľa odseku 7 tohto
článku Zmluvy,
c)
iných skutočností odôvodňujúcich zmenu Zmluvy a dohodnutých Zmluvnými stranami.

5.

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch:
a)
vlastných chýb,
b)
nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania,
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c)
d)

nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela,
zvýšenia cien dodávok a prác pre Dielo,

6.

Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia
Objednávateľom alebo v dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok
Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na úhradu takto vynaložených finančných
prostriedkov.

7.

Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku
Zmluvy bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť
Objednávateľa vykonať zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní.
Článok IV
Platobné podmienky a fakturácia

1.

Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu za Dielo na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom
a doručenej Objednávateľovi. Právo Zhotoviteľa vystaviť faktúru vzniká po písomnom odovzdaní
a prebratí celého Diela podľa tejto Zmluvy, okrem prípadu podľa odseku 8 tohto článku Zmluvy.

2.

Celková fakturovaná suma nesmie presiahnuť celkovú cenu Diela uvedenú v článku III ods. 1 tejto
Zmluvy. Podkladom pre vystavenie faktúry je súpis skutočne vykonaných prác a dodávok.

3.

Faktúra musí obsahovať informácie podľa § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov a náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať najmä:
a) názov Diela,
b) obchodné meno a sídlo Objednávateľa, IČO,
c) obchodné meno a sídlo Zhotoviteľa, IČO,
d) predmet úhrady,
e) vecne vykonané práce,
f)
deň zdaniteľného plnenia,
g) deň vystavenia faktúry a deň splatnosti faktúry,
h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
i)
fakturovaná základná čiastka bez DPH, čiastka DPH (20%) a celková fakturovaná suma v
eurách,
j)
meno osoby, ktorá faktúru vystavila,
k) pečiatka a podpis oprávnenej osoby,

4.

Písomná faktúra sa doručuje v dvoch vyhotoveniach na adresu Objednávateľa uvedenú v záhlaví
tejto Zmluvy.

5.

Neoddeliteľnou prílohou faktúry musí byť kópia podpísaného Protokolu o odovzdaní a prevzatí
Diela. Protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami Zmluvných strán, ktorí sú uvedení
v záhlaví Zmluvy.

6.

Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.

7.

Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, alebo ak nebude po stránke vecnej
alebo formálnej správne vystavená, Objednávateľ ju vráti Zhotoviteľovi na doplnenie alebo
prepracovanie a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia správne vyplnenej alebo
prepracovanej faktúry Objednávateľovi.

8.

Objednávateľ si zároveň vyhradzuje právo odúčtovať, prípadne započítať aj všetky zmluvné
pokuty, ktorých povinnosť úhrady vznikne Zhotoviteľovi prípadným nedodržaním zmluvných
podmienok podľa tejto Zmluvy alebo Objednávateľom preukázanú a vyčíslenú škodu, za vznik
ktorej nesie zodpovednosť Zhotoviteľ.

9.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiaden preddavok
na predmet Zmluvy.
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Článok V
Práva a povinnosti Zhotoviteľa
1.

Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť,
na vlastné náklady a s riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a
protipožiarne opatrenia v zmysle príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek
Objednávateľa.

2.

Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo
vady vecí, podkladov, alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas
zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej
starostlivosti.

3.

Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť
Dielo riadne, je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť,
navrhnúť Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o
verejnom obstarávaní.

4.

Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný:
a)
dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, ako aj záväzné i odporučené STN
súvisiace s predmetom tejto Zmluvy,
b)
dodržiavať pokyny dané mu Objednávateľom počas zhotovovania Diela a týkajúce sa
Diela,
c)
akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov,
ktoré sa týkajú predmetného Diela,
d)
zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité
na zhotovenie Diela spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a
udržiavať bezpečný technický stav strojných a technologických zariadení používaných pri
zhotovení Diela,
e)
udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela.
f)
zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných
pracovníkov,
g)
zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané
školenia a skúšky súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia
tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia
pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej len „BOZP“) a dodržiavali predpisy,
pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas realizácie diela,
h)
dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku
Objednávateľa a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela,
i)
zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody
nahradiť vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo
nahradiť vec novou vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho
podobného typu alebo druhu) alebo nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok
na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej veci v čase pred jej
poškodením,
j)
zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a priľahlých plôch a komunikácií,
k)
pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5.

Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený použiť materiál a tovar, o ktorom je v dobe jeho
realizácie známe, že vykazuje vady a nedostatky.

6.

Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
tejto Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej
len „zákon o registri partnerov verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho
prípadní subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) siedmy bod zákona o registri partnerov
verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania
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subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov verejného
sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy
so subdodávateľmi.
7.

Zhotoviteľ je oprávnený vykonať časť plnenia predmetu tejto Zmluvy prostredníctvom
subdodávateľa. Akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi v zmysle § 41 ods. 3 a 4 zákona č.
343/2015 Z.z. je Zhotoviteľ povinný bezodkladne oznámiť Objednávateľovi

8.

Počas trvania Zmluvy je Zhotoviteľ oprávnený zmeniť alebo doplniť subdodávateľa na základe
písomného oznámenia zmeny zástupcovi Objednávateľa oprávnenému na rokovanie vo veciach
technických uvedenému v záhlaví tejto Zmluvy.

9.

Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku Zmluvy sa považuje za podstatné porušenie
Zmluvy.
Článok VI
Práva a povinnosti Objednávateľa

1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok
tejto Zmluvy vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy.
Výkon týchto činností nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu
zodpovednosť za plnenie povinností súvisiacich s realizáciou Diela.

2.

Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru
investora uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho
zhotovovania. Ak sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ
právo žiadať, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho
zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v primeranej dobe, dohodnutej písomne nevyhovie
týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy.

3.

Objednávateľ
je
oprávnený
kontrolovať
priebeh
prác,
dodávateľský
systém
i dodržiavanie všeobecných pravidiel bezpečnosti práce.
Za účelom kontroly dodržania kvality má Objednávateľ právo na dodávku cibuľovín min. 5 dní
pred ich plánovanou výsadbou v zmysle harmonogramu.

4.

Článok VII
Odovzdanie a prevzatie Diela
1.

Ak nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté inak, zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo
vcelku.

2.

Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi
na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád.

3.

Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše
so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ
má povinnosť odovzdať Dielo po odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo
bez vád a nedorobkov prevziať.

4.

Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého
pripraví Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach
prevzatia Diela, uvedený v záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád.
Článok VIII
Zodpovednosť za vady a záruka

1.

Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky
brániace jeho riadnemu užívaniu.
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2.

Dielo má vady, ak:
a)
nie je dodané v požadovanej kvalite,
b)
vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom rozsahu,

3.

V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t.j. vady, ktoré
Objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela.

4.

Záručná doba Diela je jeden rok a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania Diela
Zhotoviteľom a jeho prevzatia Objednávateľom. Plnenie záruky sa vzťahuje na úplne alebo nad
40% vyschnuté rastliny.

5.

Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo
tretej osoby.

6.

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne
po jej zistení písomne u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou
rozumie aj reklamácia zaslaná emailom oprávnenou osobou v zmysle tejto Zmluvy.

7.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne v čo najkratšom možnom čase odo
dňa doručenia písomnej reklamácie, pri dodržaní agrotechnického termínu na výsadbu rastlín.

8.

O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie
dôvody, pre ktoré odmieta opravu prevziať.

9.

Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka.
Článok IX
Sankcie a ukončenie Zmluvy

1.

V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t.j. v lehote podľa
článku II ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05%
z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj
s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k
omeškaniu Zhotoviteľa so zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma,
vojnový konflikt, štrajk a pod.), Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu
trvania vyššej moci. Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v
omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa (§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov).

2.

V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku II
ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny
Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH,
uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

3.

V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 100 (sto) EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ
neodstráni vady Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň
z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku III ods. 1 tejto Zmluvy.

4.

V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 (tisíc) EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie
je podstatné, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200
(dvesto) EUR za každé opakované porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je
podstatným porušením, sa považuje porušenie identickej povinnosti dva krát.
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5.

Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné,
predstavujú závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice
Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o
zrušení smernice 2004/18/ES.

6.

V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinností uhradiť faktúru v termíne splatnosti,
má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý
aj začatý deň omeškania.

7.

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do usporiadania všetkých záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred
uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto Zmluvu ukončiť:
a)
písomnou dohodou Zmluvných strán, k dohodnutému dňu,
b)
okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku
vyplývajúceho z tejto Zmluvy.

8.

Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto Zmluvy v súlade
s § 345 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné
porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej
zmluvnej strane písomne doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do
elektronickej schránky druhej Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane.

9.

V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona
č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade,
že strana, ktorá je v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá
jej na to bola poskytnutá. Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní,
môže druhá strana od Zmluvy odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie
alebo pred jej uplynutím.

10.

Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od Zmluvy podľa odseku 7 tohto článku Zmluvy
stanoví na dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpiť od Zmluvy po uplynutí
dodatočnej lehoty rovnakým spôsobom, ako je uvedený v odseku 8 tohto článku Zmluvy.

11.

Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy uzavretej so Zhotoviteľom, ktorý bol vymazaný z registra
partnerov verejného sektora, ak mal zákonnú povinnosť byť zapísaný v tomto registri zmysle
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

12.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov
na náhradu nákladov, ktoré Zhotoviteľ nevyhnutne alebo účelne vynaložil v súvislosti s plnením
záväzku zhotoviť Dielo podľa tejto Zmluvy, nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy
uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy.

13.

Pri riešení pohľadávok z dôvodu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne:
a)
časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa,
b)
finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, usporiada Zhotoviteľ konečnou
faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy,
pričom pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy.
c)
Zmluvné strany si usporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom
odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi.
Článok X
Dôvernosť informácií a mlčanlivosť a ochrana osobných údajov

1.

Ak táto Zmluva alebo príslušné právne predpisy neustanovujú inak, Zmluvné strany sú povinné
zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách získaných v súvislosti s touto Zmluvou (ďalej len
„dôverné informácie“) a žiadna zo Zmluvných strán nie je oprávnená zverejniť alebo poskytnúť
dôverné informácie iným osobám bez predchádzajúceho písomného súhlasu dotknutej Zmluvnej
strany.
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2.

Informácie dôverné v zmysle tejto Zmluvy zahŕňajú najmä informácie strategického, obchodného,
marketingového, finančného alebo organizačného charakteru, ktoré sú priamo alebo nepriamo
spojené s plnením tejto Zmluvy a nemožno ich považovať za verejne dostupné.

3.

Dôvernými informáciami nie sú informácie, ktoré:
a)
je Zhotoviteľ povinný zverejňovať v zmysle príslušných právnych predpisov,
b)
sú všeobecne známe alebo sa stali všeobecne známymi inak ako porušením tejto Zmluvy
alebo v dôsledku protiprávneho konania tretej strany,
c)
boli vyvinuté nezávisle bez použitia akýchkoľvek dôverných informácií podľa tejto Zmluvy,
d)
boli poskytnuté treťou stranou, ktorá takéto informácie nezískala porušením povinnosti ich
ochrany.

4.

Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť sa nepovažuje zverejnenie alebo poskytnutie
dôverných informácií oprávnenému subjektu na základe povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne
záväzných právnych predpisov.

5.

Zmluvné strany sa zaväzujú upovedomiť dotknutú Zmluvnú stranu o porušení povinnosti
mlčanlivosti bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o takomto porušení dozvedia.

6.

Záväzok mlčanlivosti platí aj po ukončení zmluvného vzťahu založeného touto Zmluvou.

7.

V prípade, ak by mal Zhotoviteľ v súvislosti s poskytnutím plnenia na základe tejto Zmluvy
spracúvať osobné údaje, Zmluvné strany sa zaväzujú uskutočniť všetky úkony tak, aby
spracúvanie osobných údajov spĺňalo požiadavky zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných
údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a nariadenia Európskeho parlamentu a Rady
(EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o
voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o
ochrane údajov) a aby sa zabezpečila ochrana práv dotknutej osoby.
Článok XIII
Záverečné ustanovenia

1.

Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

2.

Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov,
podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán.

3.

Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené,
sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami
realizovaného verejného obstarávania. Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov,
posúdia sa v súlade s obsahom podmienok realizovaného verejného obstarávania.

4.

Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia,
nebude tým dotknutá právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie
sa nahradí platným ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými
stranami.

5.

Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou
a vzájomným rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy
sú príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky.

6.

Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví
tejto Zmluvy. Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane
akúkoľvek zmenu ohľadne doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde.
Za doručenie písomnej poštovej zásielky sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením
pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie poštovej zásielky s vyznačením pošty
„adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo odstúpenia doručeného osobne,
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sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v prípade ak adresát odmietne
oznámenie alebo odstúpenie prevziať.
7.

V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov
alebo i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi
Zmluvná strana, ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť
druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá
za všetky prípadné škody z toho vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela
vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto
Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy.

8.

V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku
alebo jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia
konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ
povinný preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny, a to do 10
kalendárnych dní odo dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce.

9.

Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane
jeden rovnopis a Zhotoviteľ jeden rovnopis.

10.

Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna,
túto Zmluvu neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť
nie je obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi
podpismi tejto Zmluvy.

11.

Prílohami tejto Zmluvy sú:
Príloha č. 1 – Zoznam lokalít
Príloha č. 2 – Lokality, mapový podklad
Príloha č. 3 – Špecifikácia zmesí

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.10.2021

V Dubnici nad Váhom, dňa 12.10.2021

Za Objednávateľa

Za Zhotoviteľa

––––––––––––––––––
Mgr. Janka Beniaková
Vedúca referátu životného prostredia,
Na základe poverenia primátora mesta

––––––––––––––––––––
Vladimír Oravec, konateľ
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