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Zmluva o dielo č. 03/2017 
(§ 536 a nasl. ObZ)  

 

 

 

Objednávateľ :  Mesto Bytča 

 Námestie SR 1/1, 014 01 Bytča 

 IČO : 00 321 192, DIČ : 2020626399 

 bankové spojenie : VÚB, a.s. Bratislava, pobočka Bytča 

 číslo účtu : SK12 0200 0000 0000 2352 5432 

 štatutárny orgán : Bc. Miroslav Minárčik, primátor mesta 

        (ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ :  STOP LUP, s.r.o. 

 so sídlom V. Spanyola 23, 010 01 Žilina 

 IČO : 45 724 351 

IČ DPH : SK2023108483 

bankové spojenie : Tatra banka, a. s., Bratislava  

číslo účtu : SK83 1100 0000 0029 2084 4774 

štatutárny orgán : Mgr. Jana Suďová, konateľ 

       (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

    

 

Objednávateľ a Zhotoviteľ (ďalej každý v tejto Zmluve aj ako „Strana“ alebo spoločne ako 

„Strany“) sa dnešného dňa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o dielo (ďalej len „Zmluva“ alebo 

„ZoD“) uzatvorenej podľa ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v 

platnom znení (ďalej len „Obchodný zákonník"), podľa ustanovení zákona č. 473/2005 Z. z. o 

súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 634/2005 

Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o súkromnej bezpečnosti za týchto 

podmienok : 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve vykoná 

pre Objednávateľa dielo „Kamerový systém (CCTV) pre Mestskú políciu Bytča“ (ďalej aj 

„Dielo“) a Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť 

Zhotoviteľovi za riadne vykonané Dielo cenu dohodnutú v tejto Zmluve. 

  

2. Zmluva sa uzatvára na základe výsledkov verejného obstarávania realizovaného 

Objednávateľom postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Podkladová 

dokumentácia Objednávateľa – zadanie zákazky, ako aj cenová ponuka Zhotoviteľa predložená 

v súlade s výzvou Objednávateľa zverejnenou dňa 05.05.2017 sú prílohami Zmluvy a tvoria jej 

neoddeliteľnú súčasť. 

 

3. Zhotoviteľ je oprávneným prevádzkovateľom technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 

473/2005 Z. z. o súkromnej bezpečnosti v znení neskorších predpisov na základe platnej 

licencie č. PT 001192 vydanej Krajským riaditeľstvom Policajného zboru v Žiline dňa 

19.01.2012.     
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II. 

Predmet a rozsah plnenia 

 

1. Vykonanie Diela Zhotoviteľom znamená vykonanie všetkých alebo akýchkoľvek plnení, ktoré 

sú potrebné na to, aby Dielo bolo vykonané v rozsahu podľa Podkladovej dokumentácie 

Objednávateľa, podľa pokynov Objednávateľa, v súlade s podmienkami dohodnutými 

v Zmluve, v požadovanej kvalite, z požadovaných materiálov alebo komponentov, 

zodpovedalo príslušným technickým normám, štandardným technologickým postupom a 

všetkým platným právnym predpisom tak, aby Objednávateľ mohol Dielo riadne, plnohodnotne 

a účelne využívať. 

 

2. Zhotoviteľ vyhlasuje a potvrdzuje, že sa v súvislosti s vypracovaním cenovej ponuky, ako aj 

pred podpisom Zmluvy dostatočne, náležite a s odbornou starostlivosťou oboznámil so stavom 

predmetu Diela, Podkladovou dokumentáciou Objednávateľa a inými podkladmi potrebnými 

pre riadne vykonanie Diela a nezistil žiadne skutočnosti alebo rozpory, ktoré by mu bránili 

vykonať Dielo v súlade so Zmluvou, vrátane jej príloh a ktoré by mali alebo mohli mať vplyv 

na cenu Diela. Ak Zhotoviteľ takéto skutočnosti alebo rozpory zistí v priebehu vykonávania 

Diela je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však nasledujúci pracovný deň o nich 

informovať Objednávateľa a podľa okolností požiadať Objednávateľa o pokyn ako postupovať. 

Do času uloženia pokynu Objednávateľa je Zhotoviteľ oprávnený prerušiť vykonávanie Diela. 

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 

4. V prípade akéhokoľvek rozporu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom týkajúceho sa rozsahu 

alebo obsahu alebo kvality Diela, v prípadoch, ktoré priamo alebo nepriamo nerieši Zmluva, 

platí písomné stanovisko Objednávateľa a Zhotoviteľ je povinný toto stanovisko Objednávateľa 

rešpektovať a prípadné podmienky v ňom uvedené dodržiavať. Ak by v priebehu vykonávania 

Diela došlo k akýmkoľvek rozporom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, nesmie dôjsť k 

zastaveniu, prerušeniu prác na Diele alebo ich oneskoreniu, alebo inému ovplyvneniu realizácie 

prác zo strany Zhotoviteľa, pričom Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú 

nedodržaním tejto povinnosti.  

 

5. Ak Zhotoviteľ v priebehu vykonávania Diela s odbornou starostlivosťou zistí, že pre riadne 

vykonanie Diela v súlade so Zmluvou je potrebné vykonať práce, ktoré neboli v čase podania 

cenovej ponuky ani v čase uzatvorenia Zmluvy predvídateľné a neboli zahrnuté v Podkladovej 

dokumentácii, je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) pracovných dní 

písomne o týchto skutočnostiach informovať Objednávateľa a tieto skutočnosti 

Objednávateľovi preukázať. Ak je vykonanie takýchto prác nevyhnutné, Objednávateľ 

a Zhotoviteľ dodatkom tejto Zmluvy dohodnú podmienky ich vykonania v súlade s príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

 

III. 

Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo do 60 (šesťdesiat) dní od dňa nadobudnutia účinnosti 

Zmluvy.  

 

2. Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa Zmluvy sa bude považovať za splnený 

protokolárnym prevzatím Diela bez akýchkoľvek vád alebo nedorobkov Objednávateľom. 

Vykonanie Diela zahŕňa prípravu Diela, inštalačné práce, montáž CCTV, uvedenie Diela do 

prevádzky, odovzdávacie a preberacie konanie, odstránenie prípadných zistených vád alebo 
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nedorobkov, odovzdanie všetkých potrebných podkladov, záručných listov, protokolov o 

vykonaní požadovaných skúšok a testov, vydanie prevádzkových kníh, návodu na obsluhu 

a zaučenie obsluhy a správcu systému CCTV Objednávateľa. 

 

3. Zhotoviteľ po realizácii Diela písomne vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela. Objednávateľ 

na základe výzvy Zhotoviteľa určí termín preberacieho konania.  

 

4. Ak sa pri preberacom konaní zistia akékoľvek vady alebo nedorobky, Zhotoviteľ je povinný 

všetky zistené vady a nedorobky odstrániť na vlastné náklady v primeranej lehote podľa 

charakteru a závažnosti zistenej vady alebo nedorobku, dohodnutej s Objednávateľom. Po 

riadnom odstránení všetkých vád a nedorobkov Diela Zhotoviteľom, sa preberacie konanie 

riadi ustanovením bodu 3. tohto článku Zmluvy. 

 

5. Lehota na vykonanie Diela Zhotoviteľom môže byť predĺžená len o dobu prerušenia 

vykonávania  Diela podľa čl. II. bod 2. Zmluvy in fine, o dobu prerušenia vykonávania Diela 

na základe písomnej žiadosti Objednávateľa alebo o dobu prerušenia vykonávania Diela 

z dôvodu, ktorý obe zmluvné strany nemohli predvídať alebo ovplyvniť (vyššia moc). Začiatok 

a koniec doby prerušenia vykonávania Diela musí byť písomne oznámený Zhotoviteľom 

Objednávateľovi a potvrdený Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný po tom, ako dôvod 

prerušenia vykonávania Diela odpadol alebo na základe písomného pokynu Objednávateľa bez 

zbytočného odkladu pokračovať vo vykonávaní Diela. V prípade prerušenia vykonávania Diela 

nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu škody alebo akýchkoľvek nákladov vzniknutých v súvislosti 

s prerušením vykonávania Diela.  

 

6. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne informovať Objednávateľa o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzkov podľa Zmluvy. Žiadne takéto 

skutočnosti na strane Zhotoviteľa však nie sú dôvodom na predĺženie lehoty na vykonanie 

Diela podľa bodu 1. tohto článku Zmluvy.   

 

 

IV. 

Cena za dielo 

 

1. Cena za vykonanie Diela podľa Zmluvy je určená na základe výsledkov procesu verejného 

obstarávania a v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, a predstavuje sumu : 

 

Cena za dielo bez DPH :   6 638,30 Eur 

DPH (20%) :    1 327,66 Eur 

Cena za dielo s DPH :       7 965,96 Eur 

Slovom : Sedemtisícdeväťstošesťdesiatpäť eur a 96 centov 

    

2. V cene za vykonanie Diela sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa na vykonanie Diela 

v zmysle čl. III. bod 2. Zmluvy spojené s vykonaním Diela. 

 

3. Cena za vykonanie Diela zahŕňa aj všetky alebo akékoľvek náklady Zhotoviteľa z titulu 

podnikateľského rizika zmeny cien, ktorá by mohla nastať v priebehu vykonávania Diela alebo 

rizika miestnych prekážok, sťažených podmienok, ktoré Zhotoviteľ mal a mohol predvídať pri 

kalkulácii cenovej ponuky na základe Podkladovej dokumentácie Objednávateľa. 

 

4. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať zvýšenie ceny za Dielo v dôsledku vlastných chýb, 

nedostatočnej koordinácie, realizácie a kontroly realizácie Diela alebo v dôsledku omylu. 
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5. Cena ďalších prác podľa čl. II. bod 5. Zmluvy bude dohodnutá dodatkom tejto Zmluvy v súlade 

s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

6. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a potvrdzuje, že sa úplne oboznámil s rozsahom a charakterom 

predmetu a rozsahu plnenia podľa článku II. Zmluvy a riadne zhodnotil a ocenil všetky Plnenia, 

ktoré sú potrebné na riadne splnenie jeho záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy a že pri ponúkaní 

Ceny za Dielo sa podrobne oboznámil s Podkladovou Dokumentáciou, preveril miestne 

podmienky, v kalkulácii Ceny za Dielo zohľadnil všetky technické podmienky a termíny 

dodávky v rozsahu stanovenom v Podkladovej Dokumentácii a tejto Zmluve, do Ceny za Dielo 

zahrnul všetky práce, materiály, komponenty a zariadenia potrebné na vykonanie Diela, 

zohľadnil v dohodnutých zmluvných podmienkach Zmluvy všetky svoje požiadavky voči 

Objednávateľovi súvisiace s predmetom Zmluvy.  

 

 

V. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi preddavok na Cenu za Dielo. 

 

2. Cenu za Dielo v súlade s touto Zmluvou uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry 

vystavenej Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru až po prevzatí riadne 

vykonaného Diela, teda Diela bez vád alebo nedorobkov, Objednávateľom. 

 

3. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí byť vystavená v súlade s príslušnými ustanoveniami 

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

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Prílohou faktúry musí byť súpis 

fakturovaných materiálov a prác s vyčíslením ich hodnoty, potvrdený Objednávateľom, pričom 

musí byť dodržané poradie a označenie položiek podľa Podkladovej dokumentácie - cenovej 

ponuky, ako aj protokol o prevzatí Diela Objednávateľom bez vád alebo nedorobkov. Ak budú 

fakturované položky vyplývajúce z prípadných dodatkov k Zmluve, tieto musia byť uvedené 

oddelene.   

 

4. Ak faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude mať náležitosti podľa bodu 3. tohto článku, 

Objednávateľ bez zbytočného odkladu faktúru vráti Zhotoviteľovi. 

 

5. Objednávateľ zaplatí Zhotoviteľovi cenu za Dielo bezhotovostným prevodom na účet 

Zhotoviteľa do 7 dní odo dňa doručenia faktúry vystavenej Zhotoviteľom s náležitosťami podľa 

bodu 3. tohto článku.  

 

6. Zhotoviteľ nemá právo započítať žiadne svoje pohľadávky alebo nároky voči Objednávateľovi 

proti pohľadávkam alebo nárokom Objednávateľa voči Zhotoviteľovi na akékoľvek platby 

podľa Zmluvy ani proti iným nárokom alebo pohľadávkam Objednávateľa voči Zhotoviteľovi 

vzniknutým na základe alebo v súvislosti so Zmluvou. Zhotoviteľ rovnako nemá právo 

zadržiavať a neplatiť akékoľvek platby (ich časť) podľa Zmluvy z dôvodu akýchkoľvek 

nárokov alebo pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi.  

 

 

VI. 

Podmienky vykonania Diela, práva a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ písomne vyzve Zhotoviteľa na začatie vykonávanie Diela bezodkladne po 

nadobudnutí účinnosti Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný začať s vykonávaním Diela v čase 



5 

 

dohodnutom s Objednávateľom, najneskôr však do dvadsiatich (20) pracovných dní odo dňa 

doručenia výzvy Objednávateľa.  

 

2. Ak Zhotoviteľovi nezačne s vykonávaním Diela v lehote podľa bodu 1. tohto článku, považuje 

sa takéto konanie Zhotoviteľa za podstatné porušenie Zmluvy. 

 

3. Zhotoviteľ je povinný vykonávať a vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou, podľa 

Podkladovej dokumentácie, pokynov Objednávateľa, v požadovanej kvalite, z požadovaných 

materiálov a komponentov, v súlade s príslušnými technickými normami, najmä STN 33 2000-

4-41:2007+O1, STN 33 2000-5-51:2010+A11,O1, STN 33 2000-5-54:2012+O1, STN 33 2000-

4-46:2004, STN 33 2000-5-52:2012-04, STN 33 2000-1:2009, STN IEC 61140, STN 34 

3100:2001, STN 33 3320:2002, STN EN 50132-1 a štandardným technologickým postupom a 

Zmluvou. 

 

4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na pracovisku bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 

a požiarnu ochranu v zmysle osobitných právnych predpisov. Ak Objednávateľ zistí počas 

vykonávania Diela nedostatky alebo akékoľvek porušenie predpisov na úseku bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci alebo požiarnej ochrany, je oprávnený dať Zhotoviteľovi príkaz na 

ich odstránenie v určenej lehote, a po jej márnom uplynutí rozhodnúť o prerušení vykonávania 

Diela, až do doby ich odstránenia. O dobu prerušenia vykonávania Diela sa v takomto prípade 

lehota na vykonanie Diela podľa čl. III. bod 1. Zmluvy nepredlžuje. Ak Zhotoviteľ tieto 

nedostatky alebo porušenia neodstráni v určenej lehote, považuje sa to za porušenie Zmluvy 

podstatným spôsobom.   

 

5. Zhotoviteľ je povinný konať s odbornou starostlivosťou a potrebnou opatrnosťou tak, aby 

nedošlo ku akejkoľvek škode v súvislosti s jeho činnosťou v záujme splnenia záväzkov podľa 

Zmluvy na živote a zdraví tretích osôb a majetku Objednávateľa alebo tretích osôb, inak 

v plnom rozsahu zodpovedá za vzniknutú škodu. 

 

6. Po prevzatí Diela Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr 

však do dvoch (2) pracovných dní odo dňa do prevzatia Diela Objednávateľom vypratať 

pracovisko. 

 

7. Objednávateľ oboznámi Zhotoviteľom poverené osoby vykonávať Dielo s bezpečnostnými 

zásadami v objekte Objednávateľa. 

 

8. Objednávateľ zabezpečí pre účely skladovania jednu uzamykateľnú miestnosť na skladovanie 

materiálu a náradia poverených osôb Zhotoviteľa počas celej doby vykonávania Diela. 

 

9. Objednávateľ zabezpečí súhlas vlastníkov budov, stĺpov a oporných konštrukcií s umiestnením 

káblových trás, inštalovaných kamier, ako aj prístup k týmto miestam. 

 

10. Objednávateľ zabezpečí prípojky napájacieho napätia v miestach umiestnenia kamier 

a technológie potrebnej k prenosu signálu. 

 

11. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že akékoľvek Zhotoviteľom vykonané práce nad 

dohodnutý rozsah Diela, prípadné práce naviac alebo práce vykonané odchylne od Podkladovej 

dokumentácie, ktoré nebudú vopred výslovne schválené Objednávateľom formou písomného 

dodatku k Zmluve, nebudú Objednávateľom Zhotoviteľovi uhradené a Zhotoviteľ nie je 

oprávnený požadovať ich zaplatenie z akéhokoľvek dôvodu. 
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VII. 

Vlastnícke právo k vykonanému Dielu a nebezpečenstvo škody na ňom 

 

1. Výlučným vlastníkom vykonávaného Diela je od počiatku a po celú dobu vykonávania Diela 

Objednávateľ. Vlastnícke právo k jednotlivým materiálom, komponentom, výrobkom alebo 

iným častiam Diela použitým Zhotoviteľom pri vykonávaní Diela, nadobúda Objednávateľ 

okamihom ich zabudovania do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto materiálov, 

komponentov, výrobkov alebo iných častí Diela od vykonávaného Diela nemá za následok 

zmenu vlastníckeho práva. 

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, komponenty, výrobky alebo iné časti Diela, ktoré 

použije na vykonanie Diela, budú bez akýchkoľvek právnych vád (nebudú predmetom 

záložného práva, iných práv tretích osôb, nebudú podliehať exekúcii alebo konkurzu a pod.) a 

Zhotoviteľ bude v čase ich použitia na vykonanie Diela ich výlučným vlastníkom. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje, že pri vykonávaní Diela nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky alebo 

iné časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. 

Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za každých okolností domnievať, že 

výlučným vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, výrobku alebo ktorejkoľvek inej 

časti Diela v čase ich použitia pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ a okamihom ich zabudovania 

do Diela sa ich výlučným vlastníkom stáva Objednávateľ. 

 

3. Objednávateľ je výlučným vlastníkom všetkých vecí, dokumentov alebo podkladov 

odovzdaných Zhotoviteľovi na riadne vykonanie Diela, a to po celú dobu vykonávania Diela 

Zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený a povinný použiť všetky veci, dokumenty alebo 

podklady odovzdané mu Objednávateľom na vykonanie Diela výlučne na účel vykonania Diela 

podľa Zmluvy. Akékoľvek iné použitie vecí, dokumentov alebo podkladov odovzdaných 

Zhotoviteľovi Objednávateľom je zakázané a znamená podstatné porušenie Zmluvy. 

 

4. Po riadnom vykonaní Diela, ako aj v prípade predčasného ukončenia Zmluvy, je Zhotoviteľ 

povinný všetky veci, dokumenty alebo podklady odovzdané mu Objednávateľom na vykonanie 

Diela bez zbytočného odkladu vrátiť Objednávateľovi. 

 

5. Nebezpečenstvo akejkoľvek škody na vykonávanom Diele až do protokolárneho prevzatia 

Diela Objednávateľom znáša Zhotoviteľ.  

 

 

VIII. 

Záruka, zodpovednosť za vady Diela 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho prevzatia Objednávateľom a ktoré 

nebolo možné zistiť pri preberacom konaní. Objednávateľ je povinný prevziať len Dielo bez 

akýchkoľvek vád a nedorobkov, ktoré boli zistené pri preberacom konaní. Postup pri zistení 

vád a nedorobkov pri preberacom konaní vyplýva z čl. III. bod 4. Zmluvy. 

 

2. Pre vylúčenie pochybností platí, že Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo bude počas záručnej 

doby spôsobilé na riadne užívanie a zachová si obvyklé vlastnosti. Ak sa počas plynutia 

záručnej doby zistia vady, Zhotoviteľ je povinný na základe písomnej výzvy Objednávateľa 

tieto vady odstrániť na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť, v lehote primeranej charakteru 

a závažnosti zistenej vady. Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním vád najneskôr do 48 

hodín od doručenia výzvy Objednávateľa. Lehota odstránenia vád bude predmetom 

osobitnej písomnej dohody medzi Zhotoviteľom a Objednávateľom; ak k dohode medzi 

Objednávateľom a Zhotoviteľom nedôjde, je oprávnený tieto lehoty určiť bez zbytočného 
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odkladu Objednávateľ. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád 

potrebnú súčinnosť primerane podľa článku VI. bod 8. až 11. Zmluvy.   

 

3. Ak Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v lehote podľa bodu 2. alebo vady neodstráni 

v lehote podľa bodu 2., Objednávateľ je oprávnený vykonať odstránenie vád treťou osobou 

podľa vlastného výberu a na náklady Zhotoviteľa. 

 

4. Záručná doba na Dielo alebo akékoľvek jeho časti, materiály alebo komponenty použité pri 

vykonaní Diela, je dva (2) roky odo dňa prevzatia Diela Objednávateľom s výnimkou tých 

častí, materiálov alebo komponentov Diela, ktorých výrobcovia poskytujú dlhšiu záručnú dobu; 

v takýchto prípadoch platí záručná doba poskytnutá príslušným výrobcom. 

 

5. Na prevzatie Diela po odstránení reklamovanej vady sa primerane vzťahujú ustanovenia čl. III. 

bod 3. a 4. Zmluvy. 

 

6. Plynutie záručnej doby na Dielo alebo na časti Diela, pri ktorých sa odstraňujú reklamované 

vady, sa prerušuje a pokračuje v plynutí až dňom nasledujúcim po dni protokolárneho prevzatia 

Diela po odstránení reklamovaných vád.  

 

7. Pre vylúčenie pochybností platí, že zákonné nároky z vád Diela, nároky Objednávateľa na 

náhradu škody ani nároky Objednávateľa na zmluvne dohodnuté sankcie nie sú dotknuté 

dojednanými nárokmi Objednávateľa zo záruky.  

 

 

IX. 

Sankcie 

 

1. Ak Zhotoviteľ nesplní svoj záväzok vykonať Dielo v lehote podľa čl. III Zmluvy, to znamená, 

že Objednávateľ Dielo v tejto lehote oprávnene neprevezme, má Objednávateľ právo 

požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,25 % zo základu, ktorým je cena diela podľa 

čl. IV. bod 1. Zmluvy bez DPH, za každý deň omeškania. 

 

2. Ak Zhotoviteľ nedodrží ktorúkoľvek z lehôt podľa čl. VIII. bod 2. Zmluvy, má Objednávateľ 

právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,00 Eur (slovom jednosto eur) za 

každý deň a každú nedodržanú lehotu. 

 

3. Ak Zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť, ktorej porušenie je podľa Zmluvy považované 

za podstatné porušenie Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty 

vo výške 0,25 % zo základu, ktorým je cena diela podľa čl. IV. bod 1. Zmluvy bez DPH, za 

každý deň omeškania a každé porušenie povinnosti. 

 

4. Ak zhotoviteľ poruší akúkoľvek inú povinnosť, ako povinnosť podľa bodu 3. tohto článku 

Zmluvy, má Objednávateľ právo požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % zo 

základu, ktorým je cena diela podľa čl. IV. bod 1. Zmluvy bez DPH, za každý deň omeškania 

a každé porušenie povinnosti. 

 

5. Všetky zmluvné pokuty podľa Zmluvy sú splatné do troch (3) dní odo dňa doručenia písomnej 

výzvy na jej zaplatenie a faktúry Objednávateľa Zhotoviteľovi.  

 

6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty, 

na ktorej zaplatenie je Zhotoviteľ povinný, na úhradu Ceny za Dielo Zhotoviteľovi alebo na 

akékoľvek iné platby, na ktoré je podľa alebo na základe Zmluvy voči Zhotoviteľovi povinný.  
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7. Existencia povinnosti Zhotoviteľa zaplatiť zmluvnú pokutu ani jej skutočné zaplatenie nemá 

vplyv na právo Objednávateľa na náhradu škody, ktorá nie je obmedzená výškou zmluvnej 

pokuty a nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti splniť svoje povinnosti alebo záväzky v súlade so 

Zmluvou.  

 

8. Objednávateľ a Zhotoviteľ pokladajú výšky zmluvných pokút za primerané k hodnote 

a významu Diela, nie v rozpore so zásadami poctivého obchodného styku. 

 

9. V prípade omeškania Objednávateľa so zaplatením Zhotoviteľom fakturovanej ceny Diela, má 

Zhotoviteľ právo požadovať zaplatenie úrokov z omeškania v zákonnej výške.  

 

 

X. 

Predčasné ukončenie Zmluvy 

 

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy kedykoľvek, najmä v prípade, ak: 

  

a) Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s Podkladovou dokumentáciou Objednávateľa, 

v rozpore s pokynmi Objednávateľa, v rozpore s podmienkami dohodnutými v Zmluve, 

nedodržal pri vykonávaní akejkoľvek časti Diela požadovanú kvalitu, nepoužil pri 

vykonávaní akejkoľvek časti Diela požadované materiály alebo vykonávanie akejkoľvek 

časti Diela nezodpovedalo príslušným technickým normám, štandardným technologickým 

postupom a všetkým platným právnym predpisom, 

b) Zhotoviteľ nezačal s vykonávaním Diela v lehote podľa čl. VI. bod 1. Zmluvy, 

c) Objednávateľ s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že splnenie záväzku Zhotoviteľa 

vykonať Dielo v lehote podľa čl. III Zmluvy je aj napriek predchádzajúcemu písomnému 

upozorneniu Objednávateľa nepravdepodobné,  

d) Objednávateľ s odbornou starostlivosťou vyhodnotí, že finančná, ekonomická a hospodárska 

situácia Zhotoviteľa robí splnenie záväzku Zhotoviteľa v súlade so Zmluvou  

nepravdepodobným,  

e) došlo alebo dochádza ku zmene právnej formy Zhotoviteľa alebo k rozdeleniu Zhotoviteľa, 

splynutiu alebo zlúčeniu s tretími osobami,  

f) Zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky Diela zistené pri preberacom konaní lehote podľa 

čl. III. bod 4. Zmluvy ani v dodatočnej primeranej lehote poskytnutej Objednávateľom,  

g) Zhotoviteľ podstatným spôsobom porušil ustanovenia Zmluvy alebo opakovane porušuje 

ustanovenia Zmluvy alebo neplní riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy,  

h) preukáže sa, že sa voči Zhotoviteľovi začalo exekučné, konkurzné alebo reštrukturalizačné 

konanie, 

i) Zhotoviteľ stratil akékoľvek oprávnenie na výkon podnikateľskej činnosti nevyhnutnej na 

vykonávanie Diela v súlade s touto Zmluvou a všeobecne záväznými právnymi predpismi 

alebo,  

j) ktorékoľvek vyhlásenie alebo ubezpečenie Zhotoviteľa uvedené v tejto Zmluve sa ukáže ako 

nepravdivé alebo nesprávne.  

 

2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak Objednávateľ neposkytol 

Zhotoviteľovi nevyhnutnú súčinnosť pri vykonávaní Diela podľa Zmluvy, a to ani v primeranej 

dodatočnej lehote poskytnutej Zhotoviteľom. 

 

3. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane. 

Účinky odstúpenia nastanú v deň doručenia písomného odstúpenia.  

 

4. V prípade predčasného ukončenia Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr do troch (3) 

pracovných dní odo dňa účinnosti odstúpenia vypratať pracovisko. 
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5. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Strán zo Zmluvy a Strany sú 

povinné si vrátiť navzájom poskytnuté plnenia. Predčasné ukončenie Zmluvy, bez ohľadu na to 

odstúpením ktorej zo zmluvných strán k nemu došlo, sa nedotýka práv Objednávateľa na 

náhradu škody, práva na zaplatenie sankcií, ktoré Objednávateľovi vzniklo do predčasného 

ukončenia Zmluvy; všetky tieto práva Objednávateľa zostávajú zachované.  

 

 

XI. 

Doručovanie 

 

1. Všetky oznámenia a žiadosti Objednávateľa podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a 

budú doručené Zhotoviteľovi elektronicky do jeho elektronickej schránky. 

 

2. Všetky oznámenia a žiadosti Zhotoviteľa podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme 

a budú doručené Objednávateľovi do jeho elektronickej schránky, osobne alebo doporučeným 

listom. 

 

3. Pokiaľ nie je v Zmluve ustanovené inak, akékoľvek oznámenia, žiadosti alebo dokumenty 

zasielané elektronicky sa budú považovať za doručené okamihom potvrdenia prijatia správy 

(uložením doručenky do elektronickej schránky odosielateľa) alebo 15-tym dňom odo dňa 

odoslania správy v prípade doručovania s fikciou doručenia. 

 

4. V ostatných prípadoch sa oznámenia a žiadosti považujú za doručené ich prevzatím. 

 

5. Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu, najneskôr však do troch (3) 

pracovných dní oznámiť druhej zmluvnej strane zmenu adresy na doručovanie, kontaktných 

údajov alebo kontaktných osôb. Až do doručenia takéhoto oznámenia sa za správne považujú 

údaje uvedené v záhlaví Zmluvy a v čl. XI. bod 6. Zmluvy. 

 

6. Oprávnenými osobami zmluvných strán sú : 

 

Za Objednávateľa : Ing. Jozef Drgoňa (vo veciach technických) 

       tel. č. : 041/507 39 14 

       e-mail : jozef.drgona@bytca.sk 

 

    Bc. Miroslav Minárčik (v ostatných veciach) 

                  tel. č. : 041/507 39 23 

       e-mail : miroslav.minarcik@bytca.sk 

 

Za Zhotoviteľa :      Ing. Martin Čimbora (vo veciach technických) 

       tel. č. :  +421 902 918 081 

       e-mail : cimbora@stoplup.sk 

    

    Mgr. Jana Suďová (v ostatných veciach) 

       tel. č. : 041/763 04 10  

       e-mail : stoplup@stoplup.sk 

   

7. Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručované podľa zmluvy budú v slovenskom jazyku.   

 

 

 

 

mailto:jozef.drgona@bytca.sk
mailto:miroslav.minarcik@bytca.sk
mailto:cimbora@stoplup.sk
mailto:stoplup@stoplup.sk


10 

 

XII. 

Osobitné ustanovenia 

 

1. Zmluvné stany sú povinné poskytovať si navzájom maximálnu súčinnosť pri plnení Zmluvy 

v záujme najefektívnejšieho naplnenia jej účelu.  

 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky prípadné spory vzniknuté v súvislosti so Zmluvou 

prednostne riešiť mimosúdne vzájomným rokovaním. 

 

3. Ak mimosúdne riešenie sporu nebude možné, príslušným na rozhodnutie vo veci bude 

všeobecný súd príslušný podľa právneho poriadku Slovenskej republiky; rozhodným právom 

bude právo platné a účinné v Slovenskej republike. 

  

4. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa, že proti nemu nie je vedené žiadne 

exekučné konanie, konkurzné konanie ani reštrukturalizačné konanie, nie je podaný návrh na 

začatie takýchto konaní ani mu nie sú mu známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť 

k začatiu takýchto konaní. Zhotoviteľ výslovne vyhlasuje a ubezpečuje Objednávateľa,  že mu 

nie sú známe ani žiadne skutočnosti, ktoré by mohli viesť k začatiu takých konaní, ktoré by 

mohli mať vplyv na platnosť podnikateľského oprávnenia Zhotoviteľa na vykonanie Diela 

podľa Zmluvy alebo ktoré by mohli mať zásadný vplyv na ekonomickú situáciu Zhotoviteľa 

alebo jeho schopnosť splniť záväzok podľa Zmluvy. 

 

 

XIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán Zmluvou výslovne neupravené, sa spravujú 

ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne iných všeobecne záväzných právnych 

predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

 

2. Akékoľvek zmeny alebo dodatky Zmluvy musia byť dohodnuté písomne a schválené 

obidvomi zmluvnými stranami. Tieto dodatky sa stanú integrálnou súčasťou tejto zmluvy. 

 

3. Obidve zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, prehlasujú, že 

zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú. 

 

4. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnocenných vyhotoveniach, po troch pre každú 

zmluvnú stranu. 

 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Mesta Bytča.  

 

V Bytči dňa        V Žiline dňa 17. augusta 2017 

       

 

 

 

 

         ...................................................................         ....................................................................... 

                      Bc. Miroslav Minárčik                                              Mgr. Jana Suďová 

           primátor Mesta Bytča                                                        konateľ        

      Objednávateľ          Zhotoviteľ 


