Príloha č.2

_Zmluva o dielo_
(uzavretá podľa § 65 zák.č.185/2015 Z.z. Autorský zákon v znení nesk. predpisov a § 536 a nasl.
zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov)

obchodné meno/názov:
sídlo/miesto podnikania:
IČO:
registrácia:
štatutárny orgán:
v mene ktorej koná:

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

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

a

názov:
sídlo:
IČO:
štatutárny orgán:
v mene ktorej koná:

Mestská časť Bratislava - Ružinov
Mierová ul.21, 827 05 Bratislava
00 603 155
Ing. Martin Chren, starosta
Ing. Martin Chren, starosta

(ďalej len „Objednávateľ“)

uzavreli nasledovnú Zmluvu o dielo.
I.
Predmet zmluvy
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľova vykonať dielo uvedené v článku II. tejto zmluvy (ďalej
len „Dielo“) a vykonávať odborný autorský dohľad (ďalej len „Autorský dohľad“) nad vykonávaním
stavebných prác podľa Diela.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonanie Diela a vykonávanie Autorského dohľadu zaplatiť
Zhotoviteľovi cenu za Dielo a Autorský dohľad (ďalej spolu len „Cena“).

1.
2.

II.
Dielo
Objednávateľ pripravuje modernizáciu a prestavbu objektu Domova dôchodcov Pažítková 2, 821 02
Bratislava (ďalej len „Rekonštrukcia“).
Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné
povolenie a realizačnej projektovej dokumentácie na realizáciu Rekonštrukcie v nasledovnom
rozsahu:
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3.
4.

a) projektová dokumentácia zateplenia a rekonštrukcie obvodových fasád objektu vrátane
výmeny výplní otvorov,
b) projektová dokumentácia stavebných uprav pavilónu pre ležiacich pacientov – komplexná
renovácia a výmena stropov, maľoviek, podláh, povrchov, vetrania alebo rekuperácie,
základnej sanity a výmena existujúceho osvetlenia za LED osvetlenie,
c) projektová dokumentácia úprav nádvoria, mobiláru, výmeny betónových krytov a
bezbariérových úprav,
d) projektová dokumentácia úprav priestorov zázemia kuchyne s prepojením na exteriér,
e) projektová dokumentácia úprav uzatváracích ventilov na hlavných stúpacích vedení v
jednotlivých pavilónoch,
f) projektová dokumentácia mobiliáru a vonkajších parkových uprav, pripadne aj formou
komunitnej záhrady respektíve parku pre seniorov,
a podľa požiadaviek Objednávateľa.
Dielo musí byť vykonané v súlade s príslušnými technickými normami a všeobecne záväznými
právnymi predpismi (najmä vyhláška č. 453/2000 Z.z. v znení neskorších predpisov).
Zhotoviteľ Dielo vypracuje a odovzdá Objednávateľovi v 4 vyhotoveniach v tlačenej podobe a v 1
vyhotovení v elektronickej podobe (vo formáte pdf a dwg, rozpočet a zadanie s výkazom výmer vo
formáte .xlsx) na vhodnom záznamovom nosiči.

III.
Doba vykonania Diela
1. Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo v lehote do 3 mesiacov odo dňa účinnosti tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať Autorský dohľad počas celej doby realizácie Rekonštrukcie podľa
Diela.
3. Lehota pre vykonanie Diela uvedená v bode 1. tohto článku sa predlžuje o dobu, počas ktorej
nemohol Zhotoviteľ vykonávať Dielo z dôvodu neposkytnutia súčinnosti Objednávateľa.
4. V prípade, že Zhotoviteľ vykoná Dielo pred uplynutím lehoty uvedenej v bode 1. tohto článku,
Objednávateľ je povinný bezodkladne vykonané Dielo prevziať.

1.

2.
3.
4.

5.
6.

IV.
Cena
Zmluvné
strany
si
dohodli
Cenu
sumou
.................................
EUR
(slovom
...............................................................................................................................) bez DPH,
ku ktorej bude účtovaná DPH v zmysle príslušných právnych predpisov v prípade, ak Zhotoviteľ
bude registrovaný ako platiteľ DPH v deň predloženia ponuky Zhotoviteľom Objednávateľovi, na
základe ktorej bola uzavretá táto zmluva. V prípade ak Zhotoviteľ v deň predloženia ponuky
Zhotoviteľom Objednávateľovi, na základe ktorej bola uzavretá táto zmluva, nebude registrovaný
ako platiteľ DPH, Cena uvedená v prvej vete tohto bodu bude celkovou Cenou a to aj v prípade, ak
Zhotoviteľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy bude zaregistrovaný ako platiteľ DPH.
Cena je cena určená ako úplná a konečná cena za vykonanie Diela.
Zhotoviteľovi vznikne právo na úhradu Ceny v deň nasledujúci po dni, v ktorý Zhotoviteľ riadne
odovzdá Objednávateľovi Dielo.
Zhotoviteľ vyúčtuje Cenu Objednávateľovi vždy do 15 dní odo dňa, v ktorý Zhotoviteľovi vznikol
nárok na Cenu, pričom faktúra bude splatná v lehote do 30 dní odo dňa doručenia faktúry
Objednávateľovi. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu a všetky náležitosti
daňového dokladu podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov. V prípade, ak
faktúra nespĺňa náležitosti určené príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo touto
zmluvou, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru Zhotoviteľovi do 5 pracovných dní odo dňa jej
doručenia na prepracovanie, respektíve na doplnenie. Nová lehota splatnosti faktúry v zmysle vyššie
uvedeného začne plynúť dňom prepracovania respektíve doplnenia faktúry respektíve doručenia
opravenej faktúry Objednávateľovi.
V prípade, že Objednávateľ bude v omeškaní s úhradou Ceny respektíve jej časti Zhotoviteľovi, je
Zhotoviteľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,02%
z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi Cenu bankovým prevodom na účet Zhotoviteľa. Za deň
uskutočnenia platby sa pre účely tejto zmluvy považuje deň, kedy bola príslušná platená suma
odpísaná z účtu Objednávateľa.
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7. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojím Subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas, v
opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný uhradiť Cenu Zhotoviteľovi až do riadneho splnenia
uvedeného záväzku Zhotoviteľa.
V.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi všetku súčinnosť potrebnú pre vykonanie Diela
a výkon Autorského dohľadu.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo s odbornou starostlivosťou a dodržiavať všeobecne záväzné
právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie Diela.
3. Zhotoviteľ je oprávnený Dielo vykonať osobne alebo poveriť jeho vykonaním inú osobu, za plnenie
predmetu tejto zmluvy však vždy zodpovedá Zhotoviteľ ako keby Dielo vykonal sám. Zhotoviteľ je
oprávnený Autorský dohľad vykonať osobne alebo poveriť jeho vykonaním inú osobu, za plnenie
predmetu tejto zmluvy však vždy zodpovedá Zhotoviteľ ako keby Autorský dohľad vykonal sám.

1.

2.

3.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

VI.
Odovzdanie Diela
Zhotoviteľ je povinný po dokončení Diela vyzvať Objednávateľa na prevzatie Diela a určiť termín
prevzatia Diela tak, aby bol Objednávateľ oboznámený s termínom odovzdania Diela najneskôr 5
pracovných dní pred dňom odovzdania Diela. V prípade ak Objednávateľovi oznámený termín
odovzdania Diela nevyhovuje, Objednávateľ je povinný uvedenú skutočnosť oznámiť Zhotoviteľovi
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa oznámenia termínu odovzdania Diela. V takomto prípade
Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi nový termín odovzdania Diela, ktorý je pre Objednávateľa
záväzný.
O odovzdaní časti Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi bude spísaný odovzdávací protokol
podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V odovzdávacom protokole budú uvedené vady Diela
zistené pri jeho odovzdaní Objednávateľovi Zhotoviteľom. Objednávateľ nie je oprávnený
odmietnuť prevzatie Diela v prípade, ak Dielo bude bez vád alebo zistené vady Diela nebudú brániť
používaniu Diela na účel, na ktorý je Dielo určené. V prípade ak Objednávateľ bude neoprávnene
odmietať prevzatie Diela od Zhotoviteľa, Dielo sa považuje za odovzdané dňom, v ktorý malo byť
Dielo odovzdané Objednávateľovi.
V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s odovzdaním Diela, je Objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z Ceny za každý aj začatý
deň omeškania.
VII.
Zodpovednosť za vady, náhrada škody a zmluvné pokuty
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť, v rozsahu tejto záruky.
Záručná doba je 36 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela Zhotoviteľom
Objednávateľovi. V prípade, že Objednávateľ bude v rozpore s touto zmluvou odmietať prevzatie
Diela, záručná doba začína plynúť dňom, v ktorom malo dôjsť k odovzdaniu Diela.
Objednávateľ je povinný oznámiť vady Diela Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu po ich zistení
Objednávateľom. Súčasťou oznámenia vady Diela Zhotoviteľovi bude popis vady respektíve
dokumentácia preukazujúca vznik vady Diela.
Zhotoviteľ je povinný zistené vady Diela, na ktoré sa vzťahuje záruka na akosť, bez zbytočného
odkladu podľa povahy vady na vlastné náklady odstrániť.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaného Autorského dohľadu.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady vykonaného Autorského dohľadu, na ktoré sa vzťahuje záruka za
akosť, v rozsahu tejto záruky.
Záručná doba vykonaného Autorského dohľadu je 36 mesiacov a začína plynúť samostatne vo
vzťahu ku každému úkonu Autorského dohľadu osobitne od okamihu vykonania dotknutého úkonu
Autorského dohľadu.
V prípade ak jedna zmluvná strana zodpovedá za škodu vzniknutú druhej zmluvnej strane, je
povinná vzniknutú škodu v celej výške nahradiť druhej zmluvnej strane.
V prípade, ak Zhotoviteľ nevykoná Dielo riadne a včas, Objednávateľ má právo na zaplatenie
zmluvnej pokuty voči Zhotoviteľovi vo výške 0,05% z ceny za Dielo za každý aj začatý deň
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omeškania, pričom právo Objednávateľa na náhradu škody a to aj vo výške prevyšujúcej sumu
zmluvnej pokuty tým nie je dotknuté.

1.

2.

3.
4.
5.

VIII.
Licencia
Zmluvné strany sa dohodli, že uzavretím tejto zmluvy Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi súhlas
s používaním Diela od okamihu odovzdania Diela Zhotoviteľom Objednávateľovi (ďalej len
„Licencia“). Licencia sa udeľuje ako výhradná, bez časového, územného, osobného či vecného
obmedzenia.
Zhotoviteľ udeľuje Licenciu Objednávateľovi na akýkoľvek všeobecne záväznými právnymi
predpismi dovolený spôsob použitia Diela, najmä však na:
a) spracovanie Diela,
b) spojenie Diela s iným Dielom,
c) vyhotovenie rozmnoženiny respektíve rozmnožením Diela,
d) prepracovanie, úprava alebo doplnenie Diela,
e) použitie Diela v územnom alebo stavebnom konaní respektíve v iných súvisiacich konaniach,
f) použitie Diela pri realizácii Rekonštrukcie,
g) príprave, vypracovaní a použití Diela na výber dodávateľa stavebných prác potrebných na
realizáciu Rekonštrukcie,
h) verejné rozširovanie originálu Diela alebo rozmnoženiny diela,
i) uvedenie Diela na verejnosti,
a to aj v prípade, ak Objednávateľ na použitie Diela využije tretiu osobu.
Objednávateľ je oprávnený postúpiť Licenciu tretej osobe bez osobitného písomného súhlasu
Zhotoviteľa, pretože Zhotoviteľ vyslovil súhlas s uvedeným konaním Objednávateľa vopred
uzavretím tejto zmluvy.
Objednávateľ je oprávnený udeliť súhlas na použitie Diela v rozsahu udelenej Licencie tretej osobe
(ďalej len „Sublicencia“) bez osobitného písomného súhlasu Zhotoviteľa, pretože Zhotoviteľ vyslovil
súhlas s uvedeným konaním Objednávateľa vopred uzavretím tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že odplata Zhotoviteľa za udelenie Licencie Objednávateľovi je zahrnutá
v cene za Dielo. Zmluvné strany sa dohodli, že odplata Zhotoviteľa za udelenie súhlasu
Objednávateľovi s postúpením Licencie na tretiu osobu je zahrnutá v cene za Dielo. Zmluvné strany
sa dohodli, že odplata Zhotoviteľa za udelenie súhlasu Objednávateľovi s udelením Sublicencie tretej
osobe je zahrnutá v cene za Dielo.

IX.
Ostatné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti jednou
zmluvnou stranou, má druhá zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy. Podstatným porušením
zmluvnej povinnosti sa rozumie porušenie zmluvnej povinnosti v zmysle § 345 ods.2 zák.č.513/1991
Zb. Obchodný zákonník v znení nesk. predpisov.
2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v nasledovných prípadoch:
a) v prípade omeškania Zhotoviteľa s vykonaním Diela ako aj v prípade dôvodného
predpokladu o vzniku omeškania Zhotoviteľa,
b) v prípade, ak sa finančná, technická, odborná alebo iná situácia Zhotoviteľa natoľko zmení
oproti situácii v deň účinnosti tejto zmluvy, že Objednávateľ bude mať pochybnosti
o schopnosti Zhotoviteľa riadne a včas vykonať Dielo,
c) v prípade, ak Zhotoviteľ preruší vykonávanie Diela bez výslovného pokynu alebo súhlasu
Objednávateľa,
d) v prípade, ak Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s ktorýmkoľvek ustanovením tejto zmluvy
alebo v rozpore s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi,
e) v prípade, ak Zhotoviteľ poruší ktorúkoľvek svoju povinnosť či záväzok podľa tejto zmluvy
a nevykoná nápravu napriek upozorneniu Objednávateľa ani v primeranej lehote, ktorú mu
Objednávateľ poskytol.
3. V prípade ak Zhotoviteľ má ku dňu uzavretia tejto zmluvy povinnosť byť zapísaný v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení nesk. predpisov, musí byť ku dňu uzavretia tejto zmluvy, ako aj počas celej doby
vykonávania Diela, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo, zapísaný registri partnerov
verejného sektora a riadne a včas plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V
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opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Výpis
z registra partnerov verejného sektora preukazujúci zápis Zhotoviteľa ako partnera verejného
sektora do registra partnerov verejného sektora bude prílohou č.2 k tejto zmluve. V prípade ak
subdodávateľ Zhotoviteľa má povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v
zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov,
subdodávateľ Zhotoviteľa musí byť ku dňu začatia vykonávania prác na Diele ako aj počas celej
doby vykonávania Diela zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z.
z. o registri partnerov verejného sektora v znení nesk. predpisov a riadne a včas plniť všetky
povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy, a to až do okamihu zaplatenia ceny za Dielo. V
opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy.
4. V prípade, ak Zhotoviteľ nemá ku dňu uzavretia tejto zmluvy povinnosť byť zapísaný v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v
znení nesk. predpisov, Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri uzavretí tejto zmluvy predložiť
Objednávateľovi o uvedenej skutočnosti čestné vyhlásenie podpísané štatutárnym zástupcom
Zhotoviteľa, v opačnom prípade Objednávateľ nie je povinný uzavrieť so Zhotoviteľom túto zmluvu.
Uvedené čestné vyhlásenie bude prílohou č.2 k tejto zmluve.
5. V prípade ak Zhotoviteľovi vznikne počas plnenia tejto zmluvy povinnosť byť zapísaný v registri
partnerov verejného sektora v zmysle zák.č.315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora v
znení nesk. predpisov, musí uvedenú povinnosť splniť bezodkladne, o vzniku uvedenej povinnosti
informovať Objednávateľa a od vzniku uvedenej povinnosti Zhotoviteľa až do okamihu zaplatenia
ceny za Dielo Zhotoviteľ musí byť zapísaný registri partnerov verejného sektora a riadne a včas
plniť všetky povinnosti v zmysle príslušnej právnej úpravy. V opačnom prípade má Objednávateľ
právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Výpis z registra partnerov verejného sektora
preukazujúci zápis Zhotoviteľa ako partnera verejného sektora do registra partnerov verejného
sektora bude prílohou č.2 k tejto zmluve.
6. Objednávateľ má právo požiadať Zhotoviteľa o zmenu subdodávateľa vybratého Zhotoviteľom, ak
má na to závažné dôvody (napríklad vadne realizované plnenia konkrétnym subdodávateľom na
iných zákazkách alebo pri plnení tejto zmluvy). Zhotoviteľ je v takomto prípade povinný žiadosti
Objednávateľa o zmenu subdodávateľa bezodkladne vyhovieť a predmetného subdodávateľa
nahradiť novým subdodávateľom respektíve dotknuté práce realizovať osobne.
7. Zhotoviteľ pri uzavretí tejto zmluvy uviedol v prílohe č.1 k tejto zmluve údaje o všetkých
subdodávateľoch, ktorých má v úmysle využiť pri plnení predmetu tejto zmluvy v nasledovnom
rozsahu:
a) obchodné meno/názov, sídlo, IČO subdodávateľa,
b) meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa pobytu osoby oprávnenie konať v mene
subdodávateľa,
c) predpokladaný podiel plnenia subdodávateľa na predmete zákazky,
d) vymedzenie (opis) plnenia subdodávateľa.
8. V prípade zmeny subdodávateľa Zhotoviteľa počas trvania tejto zmluvy, je Zhotoviteľ povinný
najneskôr 1 pracovný deň vopred pred zmenou subdodávateľa písomne oznámiť Objednávateľovi
zmenu subdodávateľa, ktoré musí obsahovať údaje uvedené v bode 7. tohto článku vo vzťahu
k novému subdodávateľovi.
9. Každý subdodávateľ Zhotoviteľa musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
podľa § 32 ods.1 písm.e) a f) zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov a nesmú u neho existovať
dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods.6 písm. f) zák.č.343/2015 Z.z. v znení nesk. predpisov; splnenie
podmienky účasti týkajúcej sa osobného postavenia podľa § 32 ods.1 písm. e) zák.č.343/2015 Z.z.
v znení nesk. predpisov sa posudzuje výlučne vo vzťahu k tej časti predmetu plnenia, ktorý má
subdodávateľ plniť. V prípade, ak subdodávateľ navrhnutý Zhotoviteľom nespĺňa uvedené
podmienky účasti uvedené v predchádzajúcom bode tohto článku, Objednávateľ písomne požiada
Zhotoviteľa o jeho nahradenie, pričom Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi návrh nového
subdodávateľa do 5 pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa.
10. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce pre neho z tejto zmluvy na
tretiu osobu, a to ani len čiastočne, bez výslovného osobitne udeleného súhlasu Objednávateľa.
11. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť na tretiu osobu ani založiť akékoľvek svoje pohľadávky voči
Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov
podľa tejto zmluvy.
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12. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči
Objednávateľovi vzniknutú z akéhokoľvek dôvodu proti pohľadávke Objednávateľa voči
Zhotoviteľovi vzniknutej na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.
13. Zmluvné strany sa dohodli, že práva, pohľadávky, záväzky alebo povinnosti vyplývajúce z tejto
zmluvy prechádzajú v celom rozsahu na právnych nástupcov zmluvných strán.
14. Zhotoviteľ je povinný uzavrieť poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri vykonávaní Diela s
poistnou sumou najmenej vo výške zodpovedajúcej cene za Dielo a so spoluúčasťou najviac vo
výške 5% a vykonať všetko potrebné k tomu, aby poistenie bolo platné počas celej doby
vykonávania Diela a záručnej doby. Zhotoviteľ je povinný preukázať uzavretie poistenia
Objednávateľovi predložením kópie poistnej zmluvy najneskôr v deň začatia vykonávania Diela, v
opačnom prípade má Objednávateľ právo odstúpiť z uvedeného dôvodu od tejto zmluvy. Kópia
poistnej zmluvy bude tvoriť prílohu č.3 k tejto zmluve. Zhotoviteľ je povinný preukázať trvanie
poistenia kedykoľvek počas vyššie uvedenej doby jeho trvania na základe výzvy Objednávateľa.

1.

2.

1.

2.
3.

4.

5.

X.
Doručovanie písomností
V prípade potreby doručenia písomností druhej zmluvnej strane sa doručuje osobne alebo
prostredníctvom iného subjektu na adresu uvedenú pri označení druhej zmluvnej strany v tejto
zmluve, pokiaľ dotknutá zmluvná strana neoznámi písomne druhej zmluvnej strane zmenu adresy
na doručovanie. Doručenie písomnosti nastáva dňom jej prevzatia subjektom, ktorý je oprávnený
preberať za zmluvnú stranu doporučené poštové zásielky. Písomnosť sa považuje za doručenú aj
dňom uloženia zásielky z dôvodu prekážky v doručení na strane adresáta u subjektu, ktorý je
povinný ju doručiť. Písomnosť sa považuje za doručenú aj okamihom odmietnutia jej prevzatia
adresátom. V prípade ak sa zásielka vráti nedoručená odosielateľovi s poznámkou „adresát
neznámy“ alebo poznámkou obdobného významu, písomnosť sa považuje za doručenú dňom
vrátenia zásielky odosielateľovi.
V prípade potreby okamžitého doručenia písomnosti je možné doručiť písomnosť v elektronickej
forme elektronickou poštou na e-mailové adresy osôb uvedených v bode 3. článku XI. tejto zmluvy,
pričom v takomto prípade sa písomnosť považuje za doručenú potvrdením jej doručenia druhou
zmluvnou stranou; uvedeným spôsobom však nie je možné doručovať písomnosti majúce vplyv na
účinnosť tejto zmluvy.
XI.
Záverečné ustanovenia
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej uzavretia a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia jej zverejnenia v zmysle zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov a zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že táto
zmluva bude uverejnená v celom rozsahu v zmysle uvedeného zákona. Na platnosť jej zmien alebo
dodatkov je potrebná písomná forma.
Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po
jednom vyhotovení.
Za zmluvné strany ohľadom plnenia predmetu tejto zmluvy sú oprávnené okrem štatutárnych
zástupcov zmluvných strán konať aj nasledovné osoby:
za Objednávateľa: PhDr. Vladimír Gašperák, e-mail: vladimir.gasperak@ruzinov.sk,
tel:
+421/2/4828 4167
za Zhotoviteľa:
.......................................,
e-mail:
.........................................,
tel.:
............................
alebo iné osoby, ktoré nahradili uvedené osoby na predmetných pracovných pozíciách/funkciách
alebo boli oznámené dotknutou zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane.
Zmluvné strany sa v zmysle § 262 zák.č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov dohodli, že vzťah založený touto zmluvou sa spravuje ustanoveniami Obchodného
zákonníka. Na vzťahy a otázky touto zmluvou neupravené sa vzťahujú ustanovenia príslušných
všeobecne záväzných právnych predpisov.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej nasledovné prílohy:
Príloha č.1:
Zoznam subdodávateľov
Príloha č.2:
Výpis z registra partnerov verejného sektora/čestné vyhlásenie
Príloha č.3:
Poistná zmluva
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6. Zmluvné strany vyhlasujú, že svoju vôľu v tejto zmluve prejavili slobodne a vážne, určite
a zrozumiteľne, že zmluva nebola uzatvorená za nápadne nevýhodných podmienok, s jej obsahom
súhlasia po prečítaní bez výhrad, doplnkov a iných zmien a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpisujú.
Bratislava, .........2020

.......................................................
Ing. Martin Chren
starosta
Mestská časť Bratislava - Ružinov

......................., ............2020

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