
 
  

                                                           

__________________________________________________ 

 

Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 
1 

  

VÝZVA 
na predloženie cenovej ponuky pre zadávanie zákazky podľa § 117 prieskumom trhu 

podľa zákona č. 343/2015  Z. z.  o  verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

(ďalej len zákon) 

 
1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa 
A. 
Typ verejného obstarávateľa: § 7 ods. 1 písm. b) – OBEC 

Názov verejného obstarávateľa: Obec Večelkov 

Zapísaná/registrovaná: v registri organizácii Štatistického úradu SR 

Adresa sídla obce: Obecný úrad Večelkov, Večelkov č. 156, 980 34 Večelkov 

Krajina: Slovenská republika 

IČO: 00649741 

Krajina: Slovenská republika 

Internetová adresa: http://www.vecelkov.sk/  

Telefonický kontakt.: +421 47 569 12 19 

Štatutárny zástupca: Tibor Kovács,  starosta obce 

Telefonický kontakt: + 421 905 842 443  

Email: obecvecelkov@post.sk 

Ďalšie informácie možno získať u kontaktnej osoby pre verejné obstarávanie: 

B. 

Kontaktné miesto pre verejné obstarávanie: AMIRE Consulting s.r.o., 934 01 Levice, Južná 3079/18, IČO: 52 133 

231 

Poverená osoba:  Ing. Amália Bubáková Tel. kontakt: + 421 914 201 483, + 421 902 838 600 

   Email: obstaravanie.amire@gmail.com    

 

II.  OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

Predmet zákazky: Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 
Druh zákazky: Práce 
Rozdelenie predmetu zákazky: Predmet zákazky nie je rozdelený na časti  
CPV: 45233120-6 Slovník VO: Stavebné práce na výstavbe ciest 
CPV: 45233142-6 Slovník VO: Práce na oprave ciest 
CPV: 45112000-5 Slovník VO: Výkopové zemné práce a presun zemín 

CPV: 45432112-2 Slovník VO: Kladenie dlažby  

CPV: 44912400-0 Slovník VO: Obrubníky 

Stručný opis predmetu zákazky: Predmet zákazky bude zahŕňať dodávku stavebných prác a materiálov vrátane 

dopravy a odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania.  

Cieľom stavby je:  

a) zlepšenie zjazdnosti a využiteľnosti miestnych komunikácií – z dôvodu zlého súčasného stavebno-technického 

stavu,  

b) napojenia na miestnu komunikáciu novým chodníkom, prepojenie hlavných a vedľajších ciest, 

c) zlepšenia životného prostredia v danej lokalite znížením prašnosti a hlučnosti spôsobovanej premávkou po 

týchto miestnych komunikáciách,  

d) zlepšenia prepojenia medzi vidieckymi oblasťami a širšou dopravnou sieťou, 

e) zlepšenia nefunkčného odvodnenia ciest, a vybudovanie odvodňovacích rigolov,  

Úplné vymedzenie opisu predmetu zákazky sa nachádza vo výkaze výmer, ktorá je prílohou č. 2 tejto výzvy. 

Názov projektu:  Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov 

Kód výzvy:  MAS_060/7.2/1.2 

http://www.vecelkov.sk/
mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
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Lehota trvania zákazky: maximálne do 4 kalendárnych týždňov odo dňa účinnosti zmluvy, ktorá ma odkladaciu 

podmienku účinnosti ( bližšie viď bod 9.3 v návrhu zmluvy) 

Hlavné miesto dodania predmetu zákazky: Obec Večelkov, katastrálne územie Obce Večelkov. 

   Zdroj financovania: Predmet zákazky bude financovaný zo získaných prostriedkov poskytnutých na základe Zmluvy 

o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Verejný obstarávateľ sa uchádza o nenávratný finančný 

príspevok pre daný projekt.  

  Spôsob záväzku: Zmluva o dielo, ktorú predloží úspešný uchádzač po vyhodnotení ponúk. 

   Platobné podmienky: Verejný obstarávateľ realizuje úhradu bezhotovostným platobným stykom na základe    

riadne vystavenej faktúry so splatnosťou 30 kalendárnych dní. Verejný obstarávateľ  neposkytuje preddavky                   

na predmet zákazky. 

   Predpokladaná hodnota zákazky: Verejný obstarávateľ stanovil celkovú cenu predmetu zákazky na základe  

rozpočtu stanoveného rozpočtárom a projektantom v maximálnej výške: 31 187,61 v Eur bez DPH.  

   Termín obhliadky: Verejný obstarávateľ doporučuje vykonanie technickej obhliadky miesta dodania predmetu 

zákazky, aby si záujemcovia overili a získali potrebné informácie, nevyhnutné na prípravu a spracovanie ponuky. 

Výdavky spojené s obhliadkou miesta dodania predmetu zákazky idú na ťarchu záujemcu. Obhliadka miesta 

dodania predmetu zákazky sa uskutoční po dohode, pričom sú záujemcovia povinní ohlásiť svoj záujem vopred 

emailom alebo telefonicky ihneď po prevzatí výzvy na kontaktnej adrese obce uvedenej  v bode I.B. 

   Poznámka: V prípade ak sa vo výkaze výmer alebo inej sprievodnej dokumentácii nachádzajú konkrétne názvy 

výrobkov, výrobných postupov, obchodných označení, patentov, typov, oblasti alebo miesta pôvodu alebo výroby, 

uchádzač/záujemca   je oprávnený v súlade s § 42 ods. 3 ZVO, oceniť a dodať aj ekvivalent požadovaného výrobku, 

ktorý však musí spĺňať minimálne požadované technické parametre, funkciu a účel. 

   Sociálny aspekt uplatňuje verejný obstarávateľ v súvislosti s:  

a)  podporou dodržiavania základných sociálnych noriem,   

b)  podporou ochrany práce a pracovných podmienok a podporou dôstojnej práce. 

k bodu a) Verejný obstarávateľ stanovil v zmysle bodu a) podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 

zohľadňujúce sociálny aspekt tak, aby danú zákazku mohol získať uchádzač, ktorí tieto podmienky spĺňa.   

Podmienky účasti  týkajúce sa osobného postavenia sú uvedené v článku V.A v bode 1. tejto výzvy. 

b) Verejný obstarávateľ v zmysle bodu b) uvádza v  súlade s ustanovením § 42 ods. 16 zákona o verejnom 

obstarávaní inštitúcie, od ktorých záujemca získa informácie o povinnostiach týkajúcich sa ochrany práce                      

a  pracovných podmienok platných v mieste uskutočnenia stavebných prác počas plnenia zmluvy a  zároveň 

požaduje predloženie vyhlásenia, že pri vypracovaní ponuky vzal do úvahy povinnosti týkajúce sa ochrany práce  a 

pracovných podmienok.   Vzor vyhlásenia je v prílohe č. 5 tejto výzvy.  

 

Odkazy pre záujemcov:  

Obec Večelkov: http://www.vecelkov.sk/  

ÚPSVaR Rimavská Sobota: https://www.upsvr.gov.sk/rs.html?page_id=240567                                   

Okresný úrad Rimavská Sobota: http://www.minv.sk/?okresny-urad-rimavska-sobota 

   Banskobystrický samosprávny kraj: https://www.vucbb.sk/ 

 

  III. PREDPOKLADANÝ POSTUP   

Názov výzvy:  Podopatrenie PRV 7.2 MAS CEROVINA 

OP: Program rozvoja vidieka 2014-2020 

Zameranie projektu: CLLD (Miestny rozvoj vedený komunitou) 

Stratégia CLLD: INTEGROVANÁ STRATÉGIA ROZVOJA ÚZEMIA MIESTNEJ AKČNEJ SKUPINY CEROVINA 

Fond:  EAFRD - Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 

http://www.vecelkov.sk/
https://www.upsvr.gov.sk/rs.html?page_id=240567
http://www.minv.sk/?okresny-urad-rimavska-sobota
https://www.vucbb.sk/
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1. Cenový prieskum na dodávku požadovaných prác, ktoré sú predmetom zákazky zabezpečí verejný obstarávateľ 
zverejnením výzvy na domovskej stránke obce a zároveň zaslaním výzvy na predloženie ponúk dňa 07.04.2020, 
a  to min. 3 záujemcom/dodávateľom požadovaného predmetu zákazky elektronickou formou/emailom, aby  
zabezpečil objektívne posúdenie  a  primerané vynaloženie nákladov na obstaranie zákazky. 
 
2. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk, verejný obstarávateľ posúdi obsah a náležitosti ponúk a vyhodnotí 
návrhy uchádzačov – celkovú výšku za dodávku požadovaného predmetu zákazky, vyjadrenú v mene EUR s DPH, 
ktorej výsledkom bude Zmluva v  predmete zákazky. Verejný obstarávateľ určí poradie uchádzačov a označí 
úspešného uchádzača a  neúspešných uchádzačov, následne spracuje dokument, ktorý je výsledkom verejného 
obstarávania - záznamom z prieskumu trhu pre zadávanie zákaziek podľa § 117 ZVO č. 343/2015.  
 
3. Verejný obstarávateľ informuje uchádzačov o výsledku vyhodnotenia pre zadávanie zákazky a vyzve úspešného 
uchádzača k podpisu Zmluvy o dielo. 
 
4. V prípade, že úspešný uchádzač odmietne  podpísať  zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k  podpisu zmluvy 
uchádzača, ktorý sa umiestnil ako 2 v poradí v zmysle vyhodnotenia ponúk. V prípade, že uchádzač, ktorý                      
sa umiestnil ako 2 v poradí odmietne podpísať  zmluvu, verejný obstarávateľ vyzve k podpisu zmluvy uchádzača, 
ktorý  sa umiestnil ako 3 v poradí  v zmysle vyhodnotenia ponúk. 
 
Upozornenie: Návrh zmluvy uchádzači nepredkladajú do ponuky. Zmluvu predloží iba úspešný uchádzač                   
po jeho vyzvaní! 

 

IV. ADMINISTRATÍVNE INFORMÁCIE 
 

                Možnosť predloženia cenovej ponuky: Iba na celý predmet zákazky 
Povoľuje sa predloženie variantných riešení: Nie 

Jazyk ponuky: Cenové ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku, resp. českom jazyku 

Lehota na predkladanie cenových ponúk: do 22.04.2020  

Spôsob zasielania výzvy: Výzva na predloženie cenových ponúk sa zasiela elektronickým spôsobom z kontaktného 

miesta uvedenom v bode I.B v tejto výzve dňa 07.04.2020. 

Spôsob predloženia cenovej ponuky:  

 

1. Cenové ponuky musia byť doručené nasledovne: 

 

 elektronicky/emailom na adresu kontaktného miesta uvedeného v bode I.B tejto výzvy v  predpísanom 

formáte pdf., email kontaktného miesta: obstaravanie.amire@gmail.com  

alebo 

 alebo doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, alebo osobne na  adresu  verejného obstarávateľa. 

Osobné prevzatie cenovej ponuky potvrdzuje verejný obstarávateľ v sídle. 

 

2. Označenie obálky 

 

Pri doručení poštou, kuriérom alebo osobne uchádzač predkladá ponuku v zalepenej obálke. Obálka návrhu musí 

obsahovať nasledovné údaje: 

 

 adresa verejného obstarávateľa 

 obchodné meno a sídlo, resp. miesto podnikania uchádzača 

 označenie : „Verejné obstarávanie – neotvárať“ 

 označenie heslom: „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov“ 

V. OBSAH PONUKY 

mailto:obstaravanie.amire@gmail.com
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Cenová ponuka nesmie obsahovať žiadne obmedzenia alebo výhrady, ktoré sú v rozpore s požiadavkami 
a podmienkami uvedenými v tejto výzve.  

Obsahom ponuky musia byť doklady podľa bodu A. a dokumenty podľa bodu B nasledovne: 

 

A. DOKLADY PREUKAZUJÚCE SPLNENIE PODMIENOK ÚČASTI PODĽA § 32 ZÁKONA 

Doklady pre preukazovanie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní týkajúci sa osobného postavenia: 

1. Podľa  § 32 ods. 1 písm. b) zákona 

             Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: b) nemá nedoplatky poistného na zdravotné poistenie, sociálne poistenie a príspevkov na starobné 

dôchodkové sporenie v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 

Podľa § 32 ods. 2 písm. b) zákona 

Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. b) – doloženým 

potvrdením zdravotnej poisťovne/zdravotných poisťovní a Sociálnej poisťovne, nie straším ako  3 mesiace. 

 

2. Podľa  § 32 ods. 1 písm. e) zákona 

          Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného 

postavenia: e) je oprávnený dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu. 

Podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona 

             Uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 písm. e) - doloženým 

dokladom o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu, ktorý zodpovedá 

predmetu zákazky. 

Podľa § 32 ods. 3 zákona  

         Uchádzač alebo záujemca nie je povinný predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. e), ak verejný obstarávateľ  je 

oprávnený použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa osobitného predpisu:                     

Vzhľadom k uvedenému uchádzač uvedie v ponuke – v návrhu na plnenie kritéria informáciu  o pridelenom 

IČO. 

 

          3. Podľa  § 32 ods. 1 písm. f) - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným 

rozhodnutím v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu, 

Podľa § 32 ods. 2 písm. f) - uchádzač alebo záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti podľa § 32 ods. 1 

písm. f) doloženým čestným vyhlásením. 

 

Podmienky účasti podľa bodu V. spĺňa každý uchádzač zapísaný do ZHS – zoznamu hospodárskych subjektov, 

nakoľko zápis je účinný voči každému verejnému obstarávateľovi a údaje v ňom uvedené nie je potrebné                    

v postupoch verejného obstarávania overovať. Verejný obstarávateľ pri vyhodnocovaní splnenia podmienok 

účasti osobného postavenia overí zapísanie hospodárskeho subjektu v zozname hospodárskych subjektov,                

ak uchádzač alebo záujemca nepredložil doklady podľa § 32 ods. 2 zákona 

 

B. DOKUMENTY PONUKY 

Uchádzači alebo záujemcovia predložia vyplnené formuláre nasledovne: 
 

1. Vyplnenú prílohu č.1 – predložený návrh na plnenie kritéria, podpísaný uchádzačom/štatutárnym zástupcom 
uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača. 
 

          2. Vyplnenú prílohu č.2 – predložený nacenený položkovitý rozpočet, podpísaný uchádzačom/štatutárnym 
zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača. 

 
3. Vyplnenú prílohu č.3 – predložené čestné vyhlásenie o  nexistnecii zákazu  účasti vo verejnom obstarávaní, 

https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2015/343/20190101#paragraf-32.odsek-2
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podpísané uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača. 
 

4. Vyplnenú prílohu č.4 – predložené čestné vyhlásenie ku konfliktu záujmov, podpísané 
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača. 

 
5.  Vyplnenú prílohu č.5 – predložené čestné vyhlásenie o ochrane práce a pracovných podmienok, podpísané 
uchádzačom/štatutárnym zástupcom uchádzača alebo poverenou osobou uchádzača. 
a) v prípade elektronicky/emailom zaslanej ponuky, uchádzač predloží prílohu č. 1, 2, 3, 4 a 5 ako naskenovaný 
dokument vo formáte pdf  v súlade s bodom IV. tejto výzvy 
 
b) v prípade doručenia ponuky doporučenou poštovou zásielkou, kuriérom, či osobne, uchádzač predloží 
vyplnenú prílohu č. 1, 2, 3, 4 a 5 v listinnej podobe ako originál v súlade s bodom IV. tejto výzvy. 

 

 VI. KRITÉRIÁ VYHODNOTENIA CENOVÝCH PONÚK  

 
   Kritérium na vyhodnotenie ponúk: uchádzačom predložený návrh na plnenie kritéria je celková  cena, ktorá                  

je  v  štruktúrovanom rozpočte ceny predmetu zákazky a zároveň najnižšia cena v rámci predložených cenových 
ponúk, vyjadrená v Eur s DPH. Cena za dodávku predmetu zákazky musí byť konečná a musí zahrňovať všetky 
náklady spojené s dodávkou predmetu zákazky. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách           
č. 18/1996 Z. z. v celkovej výške v Eur bez DPH, výška a sadzba DPH v Eur a celková cena v Eur s DPH. Najnižšia 
cena vyjadrená v  Eur s  DPH pri splnení podmienok a  požiadaviek verejného obstarávateľa je podkladom               
pre stanovenie výsledku verejného obstarávania. 
 
VII. PODMIENKY ZRUŠENIA VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA 
 
1. Cenové ponuky neboli predložené v min. požadovanom počte – min. od 2 záujemcov. 

2. Ani jedna cenová ponuka nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa na základe návrhu plnenia 

kritéria, alebo v  prípade že predložené ponuky nebudú výhodné pre verejného obstarávateľa, alebo budú 

v  rozpore s  finančnými možnosťami verejného  obstarávateľa. 

3. Ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky  a  požiadavky verejného obstarávateľa podľa bodov článku                  

V. tejto výzvy. 

4. Nebola predložená žiadna ponuka. 

5. Zmenili sa okolnosti, za ktorých bola zákazka zadávaná a výzva zverejnená. 

  
 

Vypracovala:  
 
 
 
……………....................................... 
        Ing. Amália Bubáková 
                 AMIRE s.r.o. 
 
 

Dátum spracovania: 07.04.2020  
 

Príloha č. 1 Návrh na plnenie kritéria 

Príloha č. 2 Nenacenený položkovitý rozpočet (samostatne vo formáte excel) 

Príloha č. 3 Čestné vyhlásenie - zákaz účasti vo VO 

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie k vylúčeniu konfliktu záujmov  

Príloha č. 5 Vyhlásenie uchádzača – ochrana práce a pracovných podmienok 

Príloha č. 6 Návrh zmluvy o dielo, ktorú predloží úspešný uchádzač po vyzvaní! 
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Príloha č. 1 

                                                                                                       

Návrh na plnenie kritéria 
 

 

 
Predmet zákazky 

 
Cena  v Eur 

bez DPH 
 

DPH 20% 
v Eur 

Cena v Eur 
s DPH 

 
          Vybudovanie a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v 
Obci Večelkov 

 
 

   

 Celková cena za predmet zákazky spolu:  

 
 

Identifikačné údaje uchádzača/názov: .......................................... 

 

Sídlo: ..............................................................................................  

 

IČO: ................................... 

 

Som/nie som platcom DPH: ........................................  

 

Kontaktná osoba: .............................................................. 

 

Email: ................................................................................ 

 

Telefonický kontakt: ......................................................... 

 

 

 

Podpis a pečiatka uchádzača v zmysle podpisového vzoru: ................................................................. 

 

 

Dátum: ........................................... 2020 
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NENACENENÝ VÝKAZ VÝMER  

PRÍLOHA  VO  FORMÁTE EXCEL 
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Príloha č. 3 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

podľa § 32 ods. 2 písm. f) zákona 

 

uchádzač (obchodné meno a  sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto 

čestne vyhlasujem, že nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím 

v Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu ku dňu predloženia 

cenovej ponuky v tomto verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Vybudovanie a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v Obci Večelkov“.  

 

 

 

 

 

V ......................... dňa ...........................                      ...................................................... 

                                                                       podpis 

                                                                                                                                        štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 4 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

podľa § 23 zákona 

 

uchádzač (obchodné meno a  sídlo/miesto podnikania uchádzača/IČO ) ................................................. týmto 

čestne vyhlasujem, že neexistuje dôvod na vylúčenie ponuky podľa § 40 ods. 6 písm. f) v tomto verejnom 

obstarávaní na predmet zákazky: „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov“,  

ktoré sa týka konfliktu záujmov podľa § 23 zákona o verejnom obstarávaní. 

  

 

 

 

V ......................... dňa ...........................                      ...................................................... 

                                                                      podpis 

                                                                                                                                      štatutárneho zástupcu uchádzača 
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Príloha č. 5  

  

VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

  

  

uchádzač *(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača ........................ týmto vyhlasuje, že vzal do 

úvahy všetky povinnosti týkajúce sa ochrany práce a pracovných podmienok pri vypracovaní ponuky                    

k predmetu zákazky s názvom: „Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov“, ktoré 

sú určené vo výzve na predkladanie ponúk pri zadávaní zákazky podľa § 117 zákona a v iných dokumentoch 

poskytnutých verejným obstarávateľom v lehote na predkladanie ponúk,    

  

 

 

 

v .................... dňa ...........................               

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

                                                                                                                                                podpis 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

*doplniť podľa potreby  

  

  

  

Pozn.: POVINNÉ 
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Príloha č. 6 

 

Z M L U V A   O  D I E L O    č......../2020 
 

uzatvorená podľa § 536 a 565  nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. ( Obchodného zákonníka ) v znení neskorších zmien a doplnkov. 
 

ČI. I. 
ÚČASTNÍCI ZMLUVY 

 

1.1                      Objednávateľ: Obec  Večelkov 

                            Adresa sídla: Obecný úrad Večelkov, Večelkov č.156, 980 34 Večelkov 

                            Štatutárny zástupca: Tibor Kovács, starosta obce 

                            IČO:  00649741 
                            DIČ:  2021275597  
                            Bankové spojenie: VÚB, a.s.  

                            IBAN: SK15  0200 0000 0000 2702 3392 

                            Tel. kontakt: + 421 377793795 

                            E-mail: obecvecelkov@post.sk       

                            Internetová adresa: http://vecelkov.sk/ 

 

                            (ďalej len „objednávateľ“) 

1.2                       Zhotoviteľ: 

                             Sídlo: 

              Zastúpený: 

                             IČO: 

                             DIČ: 

                             IČ DPH:  

                             Bankové spojenie: 

                             IBAN: 

                             Tel. kontakt: 

                             Email: 

 

                            (ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
Čl. II. 

PREDMET ZMLUVY 
 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe výsledku verejného obstarávania pri zadávaní zákazky podľa           

§ 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov                   

v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon) bude realizovať dodávku a zhotovenie diela: 

„Vybudovanie a rekonštrukcia miestnych komunikácií v Obci Večelkov“, na katastrálnom území Obce 

Večelkov. Zhotovenie diela zahŕňa dodávku prác a materiálov vrátane montáže, dočasného osadenia 

dopravných značiek, dopravy a  odovzdania do plnohodnotnej funkčnosti a užívania, a to za 

podmienok stanovených v tejto zmluve. 
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                Zhotoviteľ a objednávateľ (ďalej v zmluve aj len „zmluvné strany“ v príslušnom gramatickom tvare)            

v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 

neskorších predpisov, najmä v súlade s ustanoveniami §§ 536  až  565, uzatvárajú  túto  zmluvu   

o dielo.   

2.2     Predmetom  tejto  zmluvy  je  povinnosť zhotoviteľa zhotoviť dielo: „Vybudovanie a rekonštrukcia 

miestnych komunikácií v Obci Večelkov“, za podmienok stanovených v tejto zmluve a povinnosť 

objednávateľa prevziať riadne zhotovené dielo  a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela, za podmienok 

stanovených v tejto zmluve. 

2.3       Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo a zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa článku IV. tejto zmluvy. 

O priebehu a výsledku odovzdávania a preberania diela spíšu zmluvné strany zápisnicu, v závere ktorej 

objednávateľ výslovne uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením presných dôvodov 

odmietnutia prebratia diela. 

2.4       Predmet diela  je daný položkovitým rozpočtom ceny diela úspešného uchádzača, ktorý tvorí  prílohu            

č. 2 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v rozsahu všetkých dodávok a všetkých prác, 

ktoré sú potrebné na riadne zhotovenie diela (vrátane dopravy, montáže, osadenia a  odovzdania              

do plnohodnotnej funkčnosti a užívania). 

2.5          Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
Čl. III.   

TERMÍNY A ČAS PLNENIA 
  

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v účinnej spolupráci s objednávateľom zrealizuje predmet plnenia dojednaný 
v rozsahu a obsahu bodov článku II. tejto zmluvy, a to podľa stanoveného harmonogramu pri realizácii 
dodávky diela. 
 

3.2 Predpokladaný harmonogram  realizácie diela: 
 
a) Termín začatia realizácie prác bude po účinnosti tejto Zmluvy v súlade s bodom 9.3 tejto zmluvy, a to 

najneskôr do 14 kal. dní 

b) Termín ukončenia realizácie prác bude najneskôr do 4 kalendárnych týždňov.  
 
3.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia 

objednávateľa. 
 

3.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za oneskorenie a posuny termínov, ktoré boli spôsobené preukázateľne 
oneskoreným spolupôsobením objednávateľa. 
 

3.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zrealizované podľa položkovitého rozpočtu a požiadaviek 
uvedených v  opise predmetu zákazky prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 

3.6 Termín etapy uvedenej v  článku 3.2. tejto zmluvy je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody 
zmluvných strán a  to iba v  odôvodnených prípadoch, ktorými sú nepriaznivé poveternostné podmienky, 
kedy sa termíny predlžujú o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo pokračovať v  prácach               
a úpravách. Za nepriaznivé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo                       
je intenzita rýchlosti vetra vyššia nad stanovený rámec pre výkon činnosti pre požadované stavebné práce 
a hrozí nebezpečenstvo škody alebo ublíženia na zdraví. 
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3.7 Za ukončenie etapy v  zmysle stanoveného harmonogramu podľa článku 3.2 b) je považované riadne, 

včasné a úplne ukončenie akýchkoľvek prác, vrátane vykonania montáže, ako aj odstránenie prípadných 
vád diela a nedorobkov. 
 

3.8 V prípade, ak zhotoviteľ nie je schopný splniť dohodnutý termín z dôvodov, ktoré nie sú na strane 
objednávateľa, alebo ktoré nie sú spôsobené vyššou mocou, podľa článku 3.1. tejto zmluvy v bežnom 
pracovnom čase, a tým splniť svoje povinnosti podľa tejto zmluvy, a bude plniť prostredníctvom 
náhradných postupov (napr. v nadčasových hodinách), objednávateľovi tým nevzniknú dodatočné 
náklady. Cena diela dohodnutá v tejto zmluve sa v takýchto prípadoch nemení. Výkonom diela 
v prípadných pracovných zmenách nesmie byť rušený nočný pokoj. 
 

3.9 Všetky náklady, ktoré vzniknú zhotoviteľovi nedodržaním termínu uvedeného v tejto zmluve z dôvodov, 
ktoré nie sú na strane objednávateľa (napr. nadčasy, práca na zmeny, neracionálny prísun materiálov, 
zvýšené pracovné nasadenie a pod.) nemožno vyúčtovať objednávateľovi a sú obsiahnuté v celkovej cene 
diela. 

 

Čl. IV.   
CENA PREDMETU PLNENIA 

 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu  čl. II. tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku 

verejného obstarávania v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov a je určená v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

4.2 Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za vady vo vlastnom rozpočte tvoriacom prílohu č. 2 tejto zmluvy, 

spočívajúcu v tom, že v rozpočte sú obsiahnuté všetky položky na úplné a riadne zhotovenie diela. 

 

4.3 Cena za zhotovenie diela: ........................  Eur bez DPH, 

 výška a sadzba DPH: ...............................  Eur, 

Cena za zhotovenie diela:  …....................  Eur s DPH. 

 

4.4 Zhotoviteľ je/nie je platcom DPH ............................................. ( uviesť).  

 

4.5 K zmene ceny môže dôjsť po dohode zmluvných strán , ktoré musia byť riadne a včas zdokumentované 

a predložené objednávateľovi v čase realizácie prác: 

       4.5.1.      v prípade zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávateľa, 

4.5.2.  v prípade rozšírenia predmetu zmluvy, ak sa vyskytli v priebehu realizácie prác a nebolo možné 

s nimi uvažovať pred začatím realizácie,    

      4.5.3.      pri zmene technického riešenia požadovaného objednávateľom. 

 

4.6.        Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné. 

 
Čl. V. 

PODMIENKY PRE  VYKONANIE DIELA , FAKTURÁCIU A PLATBU 
 

5.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi dielo v dojednanom termíne v článku 3.2.b) tejto 

zmluvy. Objednávateľ je povinný umožniť realizáciu prác tak, aby zhotoviteľ mohol začať práce v súlade 

podmienkami zmluvy.   
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5.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie zariadení alebo náradia a montážneho 

materiálu a ich presun zo skladu na  miesto výkonu prác. 

 

5.3 Objednávateľ zodpovedá v miere, akú možno od neho spravodlivo požadovať za to, že riadny priebeh 

prác zhotoviteľa nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb.  

 

5.4 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

 

5.5 Dielo bude zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v zápise o odovzdaní            

a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej           

a bezpečnej prevádzke (užívaniu) dokončeného diela. Tieto zjavné vady a nedorobky musia byť 

uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich odstránenia. Objednávateľovi 

vzniká povinnosť na úhradu zúčtovacej faktúry až po odstránení všetkých vád a nedorobkov. 

 

5.6 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou                       

a všeobecne záväznými technickými normami a  predpismi, ako aj neodôvodnená alebo 

neodôvodniteľná nefunkčnosť diela alebo ktorejkoľvek jeho časti. Za vadu diela sa vzhľadom na jeho 

charakter a význam pre objednávateľa považujú aj estetické nedostatky a poškodenia použitých 

materiálov a pochybenia pri ich zabudovávaní spôsobujúce estetické vady. 

 

5.7 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca vymedzená rozpočtom. 

 

5.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v najvyššej možnej kvalite a berie na vedomie rozsah investície 

objednávateľa a záujem na najvyššej možnej kvalite vyhotovenia. Objednávateľ je oprávnený priebežne 

vykonávať kontrolu realizácie diela, pokiaľ zistí porušenie povinností objednávateľa pri realizácií diela, 

je oprávnený realizáciu diela zastaviť, alebo ju obmedziť. V prípade zistenia nesprávnych postupov, 

alebo použitia nesprávnych alebo nevhodných materiálov, alebo materiálov nezodpovedajúcich 

vzorkám (etalónom), je zhotoviteľ povinný vady diela odstraňovať priebežne, už počas realizácie diela. 

 

5.9 Podkladom pre fakturáciu za predmet tejto zmluvy bude odovzdanie diela objednávateľovi v zmysle 

harmonogramu prác. Po odovzdaní diela, to znamená po ukončení  dodávky všetkých prác, zhotoviteľ 

vystaví zúčtovaciu faktúru. 

 

5.10 Objednávateľ neposkytuje zálohu. 

 

5.11 Objednávateľ zaplatí cenu za riadne zhotovené dielo na základe odsúhlasenej faktúry zhotoviteľa               

až po podpísaní preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami. Za odovzdanie diela sa považuje 

deň podpisu preberacieho protokolu medzi objednávateľom a zhotoviteľom o tom,  že dielo nemá 

zjavné vady. Konštatovanie objednávateľa, obsiahnuté v preberacom protokole, že dielo nemá zjavné 

vady, resp. že sa vady neprejavili, nemožno považovať za akékoľvek vzdanie sa práv objednávateľa z vád 

diela. V prípade, že na základe preberacieho protokolu boli spísané nedostatky, vzniká objednávateľovi 

povinnosť uhradiť zúčtovaciu faktúru až po kompletnom odstránení nedostatkov zo strany zhotoviteľa.  

 

5.12 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z. z.                              

o účtovníctve  a v súlade príslušných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty               

v znení neskorších predpisov. V prípade, že doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na jej opravu alebo 
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doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom doručení 

objednávateľovi. 

 

5.13 Úhrada faktúry bude realizovaná prevodným príkazom na účet zhotoviteľa uvedený v bode 1.2  tejto 

zmluvy. Splatnosť faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi. 

 

5.14 Za zaplatenie sa považuje pripísanie peňažných prostriedkov na účet zhotoviteľa. 

 

Čl. VI. 
ZMLUVNÉ POKUTY 

 
6.1 Objednávateľ si vyhradzuje právo udeliť zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý deň 

omeškania plnenia predmetu zmluvy, v prípade nedodržania dohodnutého termínu odovzdania diela 

zhotoviteľom až do ukončenia realizácie. 

 

6.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty faktúry  

za každý deň omeškania úhrady faktúry. 

 

6.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, objednávateľ uhradí 

náklady zhotoviteľa na rozpracovanom predmete plnenia zmluvy vo výške vzájomne dohodnutého 

rozsahu. 

 
Čl. VII. 

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUČNÁ DOBA 
 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa technickej špecifikácie stanovenej  

v rozpočte v požadovanej kvalite a prevedení a podľa podmienok zmluvy, a že počas záručnej doby 

bude mať dielo vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve v súlade s technickými normami, právnymi 

predpismi, resp. iným právnym predpisom Slovenskej republiky v čase dodania predmetu tejto zmluvy, 

inak vlastnosti obvyklé, s kvalitou nezníženou v žiadnom z možných kritérií, s výnimkou primeraného             

a štandardného opotrebenia, ktoré možno rozumne očakávať. 

 

7.2 Záručná doba na zhotovené dielo je 60 mesiacov v  zmysle rozpočtu a začína plynúť odo dňa 

protokolárneho prebratia diela objednávateľom v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

Nebezpečenstvo škody prejde na objednávateľa odovzdaním zhotoveného diela a jeho prevzatím. 

 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet plnenia z tejto zmluvy v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi, ako aj za vady po odovzdaní diela, ktoré súvisia s porušením jeho zmluvných 

povinností, resp. povinností vyplývajúcich pre neho z príslušných predpisov. 

 

7.4 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby podľa bodu 7.2 tejto zmluvy 

má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť bezplatne vady, za ktoré zodpovedá 

zhotoviteľ. 

 

7.5 Pre prípad vady predmetu plnenia tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať od zhotoviteľa 

bezplatné odstránenie vady v dohodnutej lehote po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať prípadné vady diela do 3 pracovných  dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín 

odstránenia vád sa dohodne písomnou formou.  
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7.6 Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť 

bezodkladne po zistení vady a to v písomnej forme osobne do rúk zhotoviteľa alebo emailom, alebo              

ju odovzdá na poštovú prepravu. Ak sa preukáže, že vada predmetu plnenia je neodstrániteľná, alebo              

je síce vada odstrániteľná, ale už bola raz ako vada odstraňovaná, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať  

náhradný predmet plnenia. 

 

7.7 Za nedostatok sa nepovažuje zmena noriem, predpisov a cien po dodaní diela. 

 

7.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že podklady a doklady, ktoré zhotoviteľovi odovzdal alebo odovzdá,              

sú bez vád a neporušujú najmä práva tretích osôb. 

 

Čl. VIII. 
OSOBITNÉ DOJEDNANIA 

 
8.1 Túto zmluvu je možné meniť, resp. dopĺňať len na základe obojstranne potvrdených písomných 

dodatkov. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote do 7 dní od 

doručenia dodatku druhej strane. 

 

8.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje              

sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

 

8.3 V  rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v  rozsahu nevyhnutne potrebnom, 

poskytne na vyzvanie spoluprácu pri zabezpečovaní podkladov, doplňujúcich údajov, upresnení 

podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v  priebehu plnenia tejto zmluvy.                     

Toto spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskôr do 7 dní od jeho vyžiadania. 

 

8.4 Zmluva je uzavretá podpísaním obidvoch zmluvných strán na znak súhlasu s celým jej obsahom. 

 

8.5 Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy výpoveďou s mesačnou výpovednou lehotou, 

alebo odstúpením od zmluvy z  dôvodu porušenia niektorých z  podstatných ustanovení tejto zmluvy, 

alebo závažného porušenia zmluvných ustanovení a to ktoroukoľvek zo zmluvných strán. 

 

8.6 Za podstatné porušenia tejto zmluvy sa bude považovať : 

 

8.6.1.     meškanie odovzdania predmetu diela o viac ako 14 pracovných dní 

8.6.2.     nevykonanie odstránenia nedostatkov vzniknutých  na predmete diela v prípade reklamácie   

               do 7 pracovných dní od jej doručenia zhotoviteľovi 

 

8.7.        Ostatné vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa primerane spravujú príslušnými ustanoveniami     

               Obchodného zákonníka. 

 
Čl. IX. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
9.1 Táto zmluva je vypracovaná v  4 vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 2 vyhotovenia a zhotoviteľ 

2 vyhotovenia. 
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9.2 Obe strany vyhlasujú, že došlo súhlasia  s  celým rozsahom tejto Zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni                    
a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo strán. 

 
9.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť jej 

zverejnením a  splnením odkladacej podmienky, ktorou je schválenie projektu v rámci príslušnej výzvy 
s  kódom: MAS_060/7.2/1.2 a  zároveň doručenie správy z kontroly predmetného verejného 
obstarávania od SO/RO, t.j. schválením postupu verejného obstarávania, v ktorom SO/RO pripúšťa 
výdavky do financovania projektu. O schválení predmetnej žiadosti o NFP a procesu verejného 
obstarávania bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa písomne do 7 pracovných dní. 
 

9.4 Objednávateľ si vyhradzuje právo od Zmluvy jednostranne odstúpiť v prípade, ak mu bude doručené 
rozhodnutie o neschválení projektu v rámci príslušnej výzvy s kódom: MAS_060/7.2/1.2 a/alebo, ak 
mu bude doručená správa z kontroly príslušného SO/RO, že pri kontrole dokumentácie 
z predmetného verejného  obstarávania pre zadávanie zákazky podľa § 117 zákona, ktorej výsledkom 
je táto Zmluva o dielo, sa zistilo porušenie princípov a postupov verejného obstarávania, resp. 
porušenie pravidiel a ustanovení legislatívy SR a EÚ a/alebo iné porušenie ovplyvňujúce oprávnenosť 
financovania príslušného výdavku. 

 
9.5    Dodávateľ na základe hore uvedených skutočností  podľa bodu 9.4 súhlasí s jednostranným odstúpením 

od Zmluvy. 
 
9.6    Zhotoviteľ diela je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho so zhotovením diela a poskytnúť 

súčinnosť pri výkone kontroly/auditu orgánu/ov oprávnenému/ných vykonávať kontrolu a to kedykoľvek 
počas platnosti a účinnosti príslušnej Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, uzavretej 
medzi Objednávateľom Obec  Večelkov ako Prijímateľom NFP v rámci podporeného projektu z výzvy: 
MAS_060/7.2/1.2 a  Poskytovateľom Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej 
republiky ( ďalej len „MPRV“ SR ) za účelom financovania predmetných prác a to zo strany oprávnených 
osôb na výkon kontroly/auditu v zmysle príslušných právnych predpisov SR a EÚ, vyplývajúce zo zákona 
o poskytovanom príspevku a poskytnúť riadiacemu orgánu/om, či jeho zamestnancom riadne a včas 
všetku potrebnú súčinnosť. Za strpenie výkonu kontroly a poskytnutie súčinnosti pri výkone kontroly 
neprináleží poskytovateľovi žiadna odmena, náhrada ani iné plnenie. 

 
 

9.7       Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä: 
 
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b) Útvar vnútorného auditu Poskytovateľa/Útvar vnútornej kontroly Sprostredkovateľského orgánu a  
     ním poverené osoby, 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, Certifikačný orgán a nimi poverené osoby, 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu)  a osoby poverené na výkon    
     kontroly/auditu, 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a       

právnymi aktmi EÚ. 

9.8   Objednávateľ  v súvislosti  s povinnosťou  zverejnenia  Zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka                      
a  § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v  znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 211/2000 Z. z.“) 
zabezpečí  ochranu práv Zhotoviteľa  vyplývajúcich  z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich                           
sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka, týkajúceho  sa práva  na ochranu osobnosti.  

9.9    Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení  Zmluvy o dielo (vrátanej  
jej príloh), ktoré  sú výsledkom  duševnej činnosti Zhotoviteľa, nakoľko: 

a) tieto neboli  podľa § 10 ods. 2  písm. c)  zákona č. 211/2000 Z. z. obstarané z verejných prostriedkov,  
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b) tieto vznikli z činnosti Zhotoviteľa, ktorý nie je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z.                   
a Zhotoviteľ si súčasne uplatňuje svoje právo v zmysle § 11 ods. 1 písm. a) zákona č. 211/2000 Z.  z.,                      
a to vyjadriť nesúhlas so sprístupnením informácií, 

c) tieto Zhotoviteľ chráni zodpovedajúcim spôsobom s podrobnosťami uvedenými v jeho internom 
predpise. 

9.10 Objednávateľ v nadväznosti predchádzajúce ustanovenia tohto článku zabezpečí anonymizovanie                      
(t. j. prekrytie, vymazanie alebo iný spôsobom znemožnenie čitateľnosti) tých údajov, ktoré: 

 
a) Zhotoviteľ oddelí od Zmluvy, prípadne ostatných záznamov súvisiacich so Zmluvou, krycím listom 
pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva, ktoré 
označí slovom “obchodné tajomstvo" alebo slovom “dôverné“ 

b) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu  Zhotoviteľa, 

c) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko a všetky údaje týkajúce sa možnosti 
kontaktu s touto osobou – mobil, fax, elektronická adresa, adresa pracoviska a pod.). 

Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predchádzajúceho odseku tohto Článku nie je v súlade                  
s ustanovením § 47a ods. 3 Občianskeho zákonníka dotknutá účinnosť tých ustanovení Zmluvy, ktoré 
neboli sprístupnené. 

9.11 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto Zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných                  
v Slovenskej republike (ďalej „SR“). 
 

9.12 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmieru 
prostredníctvom zástupcov svojich štatutárnych orgánov. V prípade, že spor sa nevyrieši dohodou, 
ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na riešenie príslušnému súdu v SR.  

 
 
 
Večelkov , dňa: .................. 2020 

 
       
 

            Za objednávateľa  :                                                                                              Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 

 
  .....................................................                                                                     ...................................................        
               Tibor Kovács 
       Starosta obce Večelkov 
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Príloha č. 1 tejto Zmluvy: Nacenený výkaz výmer ceny diela 
Príloha č. 2 tejto Zmluvy: Cenová ponuka úspešného uchádzača – návrh na plnenie Kritéria 
Príloha č. 3 tejto Zmluvy: Protokol o odovzdaní a prevzatí diela ( po odovzdaní diela) 


