ZMLUVA O DIELO
Uzatvorená v zmysle ust. § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov (ďalej v texte aj ako „Zmluva“)

I. ZMLUVNÉ STRANY
Objednávateľ: Obec Píla
Píla č. 27
966 81 Žarnovica
IČO:
DIČ:
IBAN:
Názov banky:

00648051
2021111752
SK30 0200 0000 0000 1382 1422
Všeobecná úverová banka

V zastúpení:

Eugen Čižmárik, starosta obce

Zhotoviteľ:

ENTER Computer, spol. s r. o.
Holešovská 35
951 93 Topoľčianky
IČO:
31439063
DIČ:
2020412097
IBAN:
SK6402000000001954346162
Názov banky: VÚB
V zastúpení: Michal Sahaj, konateľ

II. PREDMET ZMLUVY
Zmluvné strany sa dohodli, že predmetom tejto Zmluvy je na jednej strane
záväzok Zhotoviteľa na základe podmienok a požiadaviek dohodnutých touto
Zmluvou vyhotoviť pre Objednávateľa dielo v rozsahu špecifikovanom v tomto
článku (ďalej len ako „Dielo“) a na strane druhej záväzok Objednávateľa zaplatiť za
riadne zhotovené Dielo dohodnutú cenu (ďalej v texte aj ako „Predmet zmluvy“).
2.
Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje vykonať pre Objednávateľa
Dielo „Realizácia – dodanie a montáž kamerového systému v obci Píla“, za
účelom monitoringu a sledovania priestorov a objektov v Obci Píla, v rozsahu prác
a za podmienok definovaných v súťažných podkladoch k predmetnej zákazke,
v rozsahu prác v súlade s Cenovou ponukou. Zhotoviteľa zo dňa14.3.2019, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy ako jej Príloha č. 1 a za podmienok a požiadaviek
Objednávateľa dohodnutých v tejto Zmluve (ďalej len „Dielo“).
3.
Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo v rozsahu cenovej ponuky.
1.

Zhotoviteľ vykoná Dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním Diela
Objednávateľovi, v rozsahu a v súlade s týmto článkom Zmluvy a v lehote určenej
v článku III., bod 2 tejto Zmluvy.
5.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas vykonané Dielo prevziať a zaplatiť
cenu Diela podľa článku IV. tejto Zmluvy.
4.

III. MIESTO A ČAS PLNENIA
Miestom vykonania Diela je Píla, k.ú. Píla, okres Žarnovica
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a odovzdať Objednávateľovi riadne
vykonané Dielo v lehote najneskôr do 30. 11. 2019.
3.
Ak Zhotoviteľ pripraví Dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, je
Objednávateľ v zmysle dohody Zmluvných strán oprávnený Dielo prevziať aj
v skoršom ponúknutom termíne.
4.
Dodržanie termínu realizácie Diela je podmienené riadnym a včasným
spolupôsobením Objednávateľa dohodnutým v tejto Zmluve. V prípade, že
nedodržaním ustanovení o spolupôsobení Objednávateľa dôjde k prerušeniu
vykonávania Diela, doba na zhotovenie Diela sa predlžuje o dobu, o ktorú prerušenie
ovplyvnilo dobu jeho vykonávania.
1.
2.

IV. CENA DIELA
1.

2.

3.

4.

Cena za vykonanie Diela v rozsahu podľa článku II. Tejto Zmluvy je
Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a v súlade s Cenovou ponukou zhotoviteľa zo
dňa 14.3.2019, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy vo výške:
Cena s DPH: 7350,-€
Slovom: sedemtisíctristopäťdesiat eur
Cena za Dielo je dohodnutá ako konečná a nemenná. Cena Diela je nemenná
počas celej doby trvania Zmluvy, okrem prípadov zákonnej zmeny DPH. V prípade
zmeny sadzby DPH počas doby realizácie Diela sa táto zmena premietne do ceny
Diela odo dňa účinnosti tejto zmeny. Zvýšenie sadzby DPH vzhľadom na sadzbu DPH
platnú v čase uzatvorenia Zmluvy znáša Zhotoviteľ.
V cene uvedenej v bode 1. Tohto článku sú zahrnuté všetky náklady
Zhotoviteľa súvisiace so zhotovením Diela, vrátane dopravných nákladov a režijných
nákladov.
Zvýšenie ceny Diela je možné výlučne z dôvodu zmeny technického riešenia
a rozsahu takých prác, ktoré Zhotoviteľ pri uzatváraní tejto Zmluvy ani pri vynaložení
odbornej starostlivosti nemohol predpokladať, a ktoré bezprostredne súvisia
s realizovaným Dielom a ich vykonanie je nevyhnutné na riadne dokončenie Diela.
Tieto úpravy budú vykonané výlučne na základe písomne uzatvoreného dodatku
v súlade s čl. XII. Bod 3 tejto Zmluvy. Ak Zhotoviteľ vykoná akékoľvek naviac práce

inak, ako postupom podľa predchádzajúcej vety, považujú sa tieto za súčasť Diela
a odplata za ich vykonanie je zahrnutá v cene Diela.

V. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA
1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že na zhotovenie Diela nebude poskytnutý preddavok od
Objednávateľa.
Cenu za zhotovenie Diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry
Zhotoviteľa, vystavenej a doručenej Objednávateľovi po podpísaní Preberacieho
protokolu bez vád a nedorobkov.
Podkladom pre vystavenie faktúry je Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela
bez akýchkoľvek vád a nedorobkov potvrdený Objednávateľom a Zhotoviteľom, resp.
ich oprávnenými zástupcami.
Faktúra musí obsahovať odvolanie sa na túto zmluvu s uvedením číslom zmluvy,
obchodné meno Objednávateľa a Zhotoviteľa, IČO, DIČ, sídlo, číslo faktúry, deň jej
vystavenia a splatnosti, IBAN, označenie banky, fakturovanú sumu, názov Diela,
pečiatku a podpis oprávnenej osoby, vrátane Preberacieho protokolu bez vád
a nedorobkov.
Údaje na faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve. V
prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti v zmysle platných
právnych predpisov, najmä podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej
hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude obsahovať uvedené údaje a
doklady alebo bude obsahovať nesprávne, neúplné údaje a doklady, Objednávateľ je
oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie
lehoty splatnosti, pričom nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
opravenej riadne vyhotovenej faktúry Objednávateľovi.
Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne vystavenej faktúry
Objednávateľovi. Za zaplatenie fakturovanej čiastky sa považuje odpísanie príslušnej
sumy z účtu Objednávateľa.
V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od Zmluvy z dôvodov na strane
Objednávateľa, je Zhotoviteľ oprávnený fakturovať Objednávateľovi výlučne práce
vykonané ku dňu zrušenia alebo odstúpenia od Zmluvy. Súpis vykonaných prác musí
by odsúhlasený Objednávateľom.

VI. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
1.

2.

Zhotoviteľ vykoná Dielo riadne, včas, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na
svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť
vykonávaním Diela tretiu osobu (subdodávateľa) bez predchádzajúceho písomného
súhlasu Objednávateľa.
Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný dodržiavať ustanovenia tejto Zmluvy,
pokyny Objednávateľa, platné právne predpisy, predpisy týkajúce sa ochrany

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.
10.
11.

12.
13.

životného prostredia, zdravia a bezpečnosti práce, aj tretích osôb, nielen vlastných
pracovníkov. Pokiaľ porušením týchto predpisov vznikne akákoľvek škoda, nesie za
ňu zodpovednosť Zhotoviteľ.
Zhotoviteľ sa zaväzuje priebežne informovať Objednávateľa o stave realizácie Diela a
je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o akýchkoľvek
nepredvídaných technických okolnostiach.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený vykonávať služby, práce a činnosti, uvedené v
predmete Zmluvy a je plne kvalifikovaný na zhotovenie Diela. Zhotoviteľ sa zároveň
zaväzuje, že Dielo vykoná s odbornou starostlivosťou, s využitím všetkých
dostupných technických poznatkov a vedomostí.
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť Objednávateľovi všetky
skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na plnenie tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ je povinný Dielo vykonať a dodať tak, aby bolo vykonané a dodané v
súlade s touto Zmluvou a platnými právnymi predpismi a technickými normami na
území SR.
Zhotoviteľ je povinný zo strany Objednávateľa, príp. zo strany tretích osôb
poverených Objednávateľom strpieť výkon kontroly súvisiacej s vykonávaním Diela
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy a poskytnúť im všetku potrebnú
súčinnosť.
Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s dohodnutými
podmienkami alebo určenými technologickými postupmi, je oprávnený požadovať ich
odstránenie. Ak tak Zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote, ktorú Objednávateľ na
odstránenie nedostatkov poskytne, takýto postup je podstatným porušením zmluvných
podmienok a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Právo na náhradu škody
a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
Nevykonanie kontroly vykonávania Diela zo strany Objednávateľa nezbavuje
Zhotoviteľa zodpovednosti za vady Diela.
Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané a dodané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu
Diela.
Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi nevyhnutne potrebnú súčinnosť
pre riadne a včasné plnenie Zmluvy. Súčinnosť spočíva najmä v odovzdaní
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení, stanovísk, ktorých potreba
vznikne v priebehu plnenia tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje dodať Objednávateľovi predpísané skúšky, certifikáty,
revízne správy a pod..
Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu
bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.

VII. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
1. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je vykonanie Diela v súlade s podmienkami
podľa tejto Zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať Objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni pred
dohodnutým termínom dokončenia Diela k záverečnému prevzatiu.
3. O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný protokol o odovzdaní a
prevzatí (ďalej aj „Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela“), ktorý bude obsahovať
zhodnotenie vykonávania Diela, technický opis prác, súpis prípadných zistených vád a
nedorobkov, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia v plynulom a
bezpečnom užívaní Diela, dohodnuté lehoty na ich odstránenie, dohodnutý spôsob ich

4.
5.

6.
7.
8.
9.

odstránenia a vyhlásenie Objednávateľa, že Dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti,
ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Záväzok Zhotoviteľa sa v tomto prípade považuje
za splnený riadne až odstránením všetkých vád a nedorobkov uvedených v Protokole o
odovzdaní a prevzatí Diela, t. j. odovzdaním a prevzatím Diela bez vád a nedorobkov.
Ak nedôjde k dohode o prevzatí Diela, uvedú sa v zápise stanoviská obidvoch strán a
zdôvodnenie neprevzatia Diela.
V deň odovzdania Diela sú Zmluvné strany povinné zúčastniť sa na jeho odovzdaní.
Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady a nedorobky, ktoré samy
o sebe alebo v spojení s inými bránia v plynulom, riadnom a bezpečnom užívaní
Diela, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a
termíne ich odstránenia.
Po dobu odstraňovania vád zistených pri odovzdávaní Diela je Zhotoviteľ v omeškaní
s plnením predmetu zmluvy.
Po odstránení zistených vád je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi
najneskôr 2 pracovné dni vopred, pripravenosť na odovzdanie Diela.
O odovzdaní a prevzatí Diela bude vyhotovený písomný Protokol o odovzdaní a
prevzatí Diela bez vád a nedorobkov.
Nebezpečenstvo škody na Diele a vlastnícke právo k Dielu prechádza zo Zhotoviteľa
na Objednávateľa prevzatím Diela bez vád a nedorobkov, t. j. podpisom Protokolu o
odovzdaní a prevzatí Diela bez identifikovania akýchkoľvek vád a nedorobkov.

VIII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA
1. Záručná doba Diela a všetkých jeho častí je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa
odovzdania Diela Objednávateľovi bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, t. j. podpisom
Protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bez identifikovania akýchkoľvek vád a
nedorobkov.
2. Zhotoviteľ zodpovedá zato, že Dielo je vykonané bez vád, riadne, v súlade s
technickými parametrami, cenovou ponukou, všeobecne záväznými právnymi
predpismi, pokynmi Objednávateľa a podľa podmienok Zmluvy.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania
Objednávateľovi. Za vady Diela nezodpovedá Zhotoviteľ výlučne vtedy, ak tieto
nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti.
4. Počas záručnej doby má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť
bezodplatne odstrániť vady Diela.
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadné uplatnenie vád Diela uplatní u Zhotoviteľa
bezodkladne po ich zistení, a to písomným oznámením, v ktorom vadu špecifikuje.
Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu uplatnenia vád až do ich odstránenia.
6. Dielo má vady, ak Dielo alebo jeho časť, alebo ktorákoľvek vec (vrátane jej súčasti
alebo príslušenstva), právo alebo iná majetková hodnota, ktorá je súčasťou záväzku
Zhotoviteľa, sa nehodia na účel určený v Zmluve, nie je v súlade alebo nezodpovedajú
podmienkam určeným v Zmluve. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a
parametroch zákazky stanovených technickým zadaním Objednávateľa, Zmluvou a
všeobecne záväznými technickými normami a predpismi.
7. Dielo má vady, ak:
a)
nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie Diela nezodpovedá
podmienkam dohodnutým v Zmluve,
b)
vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,

má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je Dielo alebo
jeho časť zaťažené právami tretích osôb
8. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním riadne uplatnenej vady na vlastné
náklady bezodkladne, najneskôr však nasledujúci pracovný deň od jej uplatnenia.
Zhotoviteľ je povinný vady odstrániť bezodkladne najneskôr však do 48 hodín od ich
uplatnenia, pokiaľ sa Zmluvné strany vzhľadom na charakter vady písomne
nedohodnú na inej lehote.
9. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa začať s odstraňovaním uplatnených vád, resp.
odstrániť uplatnené vady v lehotách podľa bodu 8. tohto článku, sa Zmluvnými
stranami považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade, ak Zhotoviteľ
nezačne s odstraňovaním uplatnených vád Diela, resp. neodstráni uplatnené vady
Diela v lehote podľa bodu 8. tohto článku, je Objednávateľ oprávnený zabezpečiť
odstránenie vady prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa.
10. Plynutie záručnej doby sa predlžuje o dobu od uplatnenia vád až do odstránenia
uplatnených vád.
11. V prípade, že Zhotoviteľ nevykoná Dielo v požadovanej kvalite, Objednávateľ má
právo uplatniť nároky z vád v súlade s § 560 až 565 Obchodného zákonníka.
12. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade výskytu takých vád Diela v záručnej
dobe podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy, ktoré nebude možné technicky odstrániť,
resp. opraviť, resp. ekonomicky nebude účelné ich odstrániť, resp. opraviť, resp.
nebude možné ich odstrániť, resp. opraviť z akýchkoľvek iných dôvodov a ktoré budú
vyžadovať dodanie novej, resp. výmenu ktorejkoľvek časti Diela za novú, momentom
dodania tejto novej časti, resp. momentom výmeny ktorejkoľvek časti Diela, začne na
túto dodanú, resp. vymenenú časť Diela plynúť nová záručná doba.
c)

IX. ZMLUVNÉ POKUTY A NÁHRADA ŠKODY
1. Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa vykonať Dielo riadne a/alebo včas podľa
bodu 2 článku III tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela za každý čo i len začatý deň
porušovania tejto zmluvnej povinnosti.
2. Pre prípad porušenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VIII. bod 8 tejto Zmluvy
začať s odstraňovaním uplatnených vád bezodkladne, najneskôr však nasledujúci
pracovný deň od ich uplatnenia a/alebo odstrániť ich bezodkladne, najneskôr však do
48 hodín od ich uplatnenia, resp. v lehote písomne dohodnutej Zmluvnými stranami, je
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny
Diela za každý čo i len začatý deň porušovania tejto zmluvnej povinnosti.
3. V prípade omeškania Objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku, si môže
Zhotoviteľ uplatniť nárok na úrok z omeškania v zmysle § 369 a Obchodného
zákonníka vo výške aktuálnej sadzby zákonných úrokov.
4. Oprávnená strana je oprávnená nie však povinná si svoj nárok na zaplatenie
ktorejkoľvek zmluvnej pokuty uplatniť.
5. Úhrada ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa Zmluvy nezbavuje povinnú zmluvnú
stranu povinnosti porušenú povinnosť splniť dodatočne, ani akýchkoľvek iných
povinností podľa Zmluvy.
6. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo
tretej osobe v dôsledku alebo v súvislosti s plnením podľa tejto zmluvy, a to najmä nie
však výlučne za škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi alebo tretej osobe v dôsledku
toho, že Zhotoviteľ nevykonal Dielo riadne, včas a s odbornou starostlivosťou.

7. Oprávnená strana má nárok na náhradu škody v celom jej rozsahu (a teda aj škody
presahujúcej zmluvnú pokutu), ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti
povinnej strany zabezpečenej zmluvnou pokutou.
X. SKONČENIE ZMLUVY
1. Zmluvné strany majú právo ukončiť Zmluvu pred jej riadnym splnením:
a)
písomnou dohodou zmluvných strán o ukončení účinnosti Zmluvy ku dňu
uvedenému v takejto dohode,
b)
písomnou výpoveďou Objednávateľa od tejto Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu.
Výpovedná lehota je 7 kalendárnych dní a začína plynúť od nasledujúceho
dňa po doručení výpovede Zhotoviteľovi.
c)
písomným odstúpením od Zmluvy, ktoroukoľvek zo Zmluvných strán v
prípade, ak sa podstatne porušili niektoré ustanovenia tejto Zmluvy, za ktoré
sa považuje predovšetkým neplnenie podľa Zmluvy riadne alebo včas,
d)
písomným odstúpením od Zmluvy Objednávateľom v prípade, ak
 Zhotoviteľ je v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy o viac ako 7
dní,
 Zhotoviteľ nezhotovuje predmet plnenia v požadovanej kvalite a v
súlade s touto Zmluvou,
 Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním, resp. neodstráni
Objednávateľom uplatnené vady Diela, ktoré sa objavili počas
vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní a preberaní Diela alebo
počas záručnej doby, v lehotách ustanovených v článku VIII., bod 8
tejto Zmluvy,
 vzhľadom na hospodársku situáciu alebo postup Zhotoviteľa je
nepravdepodobné, že si Zhotoviteľ splní alebo bude plniť svoje
záväzky a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy,
 bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný
návrh na vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie
exekučné konanie alebo ak je zhotoviteľ v likvidácii,
 Zhotoviteľ bez súhlasu Objednávateľa postúpi práva a záväzky zo
Zmluvy na inú osobu,
 došlo k porušeniu zákonnej povinnosti, vyplývajúcej pre Zhotoviteľa
z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s plnením podľa tejto Zmluvy.
2. Účinky odstúpenia od Zmluvy nastávajú momentom jeho doručenia druhej Zmluvnej
strane. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť kedykoľvek počas trvania
porušenia zmluvnej povinnosti Zhotoviteľom.
3. Zánikom Zmluvy nezaniká povinnosť zmluvných strán vysporiadať vzájomné vzťahy,
ktoré vznikli na jej základe a/alebo z nej vyplývajú.
4. Ukončenie Zmluvy inak ako jej riadnym splnením nemá vplyv na trvanie práv a
povinností, ktoré vznikli počas trvania Zmluvy. Najmä tým nie sú dotknuté práva
Objednávateľa k tej časti Diela, ktoré bolo do dňa ukončenia Zmluvy vykonané.
5. Zánikom tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty a na
náhradu škody spôsobenej porušením a/alebo nesplnením povinností zmluvnej strany
podľa Zmluvy.

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou
podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých jej zákonov (zákon o slobode informácií) a pre nadobudnutie jej
účinnosti je podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka nevyhnutné jej zverejnenie.
Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
nasledujúci deň po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. Zmluvné strany
súhlasia so zverejnením zmluvy podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe
k informáciám v znení neskorších predpisov. Ak je zmluva zverejnená viacerými
účastníkmi zmluvy, rozhodujúce je prvé zverejnenie zmluvy.
2. V súlade s ustanovením § 401 Obchodného zákonníka predlžuje Zhotoviteľ
premlčaciu lehotu na všetky záväzky Zhotoviteľa voči Objednávateľovi na 5 rokov
odo dňa, kedy začala premlčacia doba plynúť po prvýkrát.
3. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú
súčasť tejto zmluvy.
4. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresu uvedenú v úvodnej časti tejto
zmluvy a považujú sa za doručené, ak boli adresátom prevzaté alebo boli vrátené
odosielateľovi ako nedoručiteľné a adresát svojim konaním alebo opomenutím zmaril
doručenie písomnosti, v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú
uplynutím tretieho dňa od ich zaslania poštou. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak
adresát doručenie písomnosti odmietol.V prípade, ak je s obsahom písomnosti spojené
prerušenie/nezačatie plynutia lehoty podľa tejto zmluvy, tak pre prerušenie/nezačatie
plynutia lehoty je rozhodný dátum podania písomnosti na pošte.
5. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
6. Táto zmluva je vyhotovená v 3 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní
obdrží dve vyhotovenia a Zhotoviteľ jedno vyhotovenie.
7. Príloha č. 1: Cenová ponuka
V Píle, dňa 05.04.2019

............................................................
Eugen Čižmárik
objednávateľ

...............................................................
Michal Sahaj
zhotoviteľ

