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RÁMCOVÁ DOHODA č. 91/07/2019/SCKSK 

 

„Opravy ciest emulzným mikrokobercom“ 
(ďalej ako „rámcová dohoda” alebo „dohoda“) 

uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov a podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej ako  

„Obchodný zákonník“)  

 

medzi zmluvnými stranami 

 

 

Objednávateľ: 

obchodné meno:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 

osoba konajúca v mene organizácie: Ing. Jozef Rauch, riaditeľ 

osoba oprávnená rokovať 

vo veciach prevádzkových:  Ing. Zuzana Fejesová, prevádzková námestníčka 

IČO:     35 555 777 

DIČ:     202 177 2544 

IČ DPH:     SK 2021772544 

bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

IBAN:     SK68 8180 0000 0070 0040 9705 

Swift/BIC:    SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým 

samosprávnym krajom 

kontakt:    tel.: 055/78 60 011, e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie dohody: www.scksk.sk 

(ďalej ako „objednávateľ“) 
 

a 
 

Zhotoviteľ:  

obchodné meno:   EUROVIA SK, a.s. 

sídlo:     Osloboditeľov 66, 044 17 Košice 

osoby konajúce v mene spoločnosti: Ing. Róbert Šinály – podpredseda predstavenstva 

     Ing. Juraj Dančišín – člen predstavenstva 

IČO:      31 651 518 

DIČ:     2020490274 

IČ DPH:    SK2020490274 

bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa a.s. 

IBAN:     SK23 0900 0000 0050 2528 4700 

SWIFT/BIC:    GIBASKBX 

právna forma: akciová spoločnosť, zapísaná v Obchodnom registri 

Okresného súdu Košice I., odd.: Sa, vložka č. 248/V 

kontakt:    Ing. Marek Reisinger, riaditeľ závodu Prešov 

tel.: 051/77 33 433, e-mail: zavod-po@eurovia.sk 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

http://www.scksk.sk/
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PREAMBULA 

 

Táto dohoda sa uzatvára na základe vyhodnotenia ponúk zaslaných na výzvu na predkladanie 

ponúk s názvom: „Opravy ciest emulzným mikrokobercom“ (ďalej ako „výzva“). 

Objednávateľ na obstaranie stavebných prác, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto dohody, 

použil postup verejného obstarávania – zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa § 117 

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

zákonov. Úspešnou ponukou na výzvu objednávateľa bola ponuka zhotoviteľa (ďalej ako 

„ponuka“). 

 

Čl. I 

Predmet rámcovej dohody 

1. Účelom tejto dohody je určenie rámcových zmluvných podmienok pre zadávanie 

objednávok počas jej účinnosti, najmä čo sa týka určenia druhu predmetu plnenia podľa 

tejto dohody, jeho ceny a predpokladaného rozsahu, s cieľom zabezpečiť opakované 

a kontinuálne uskutočňovanie stavebných prác, ktoré tvoria predmet plnenia podľa tejto 

dohody, v závislosti od potrieb a požiadaviek objednávateľa. 

2. Predmetom tejto dohody je záväzok zhotoviteľa počas doby účinnosti tejto dohody riadne 

a včas uskutočňovať pre objednávateľa na základe jeho jednotlivých písomných 

objednávok predmet plnenia – „Opravy ciest emulzným mikrokobercom“ (ďalej ako 

„práce“ alebo „predmet plnenia“) v mieste plnenia a záväzok objednávateľa za 

uskutočnené stavebné práce zaplatiť zhotoviteľovi cenu podľa článku III. tejto dohody. 

3. Priorita dokumentov, ktoré tvoria túto dohodu: 

3.1 rámcová dohoda vrátane jej príloh, 

3.2 prípadné vysvetlenia v rámci verejného obstarávania na predmet dohody, 

3.3 opis predmetu zákazky vrátane príloh, 

3.4 ponuka zhotoviteľa ako úspešného uchádzača predložená v rámci postupu zadávania 

zákazky, výsledkom ktorej je táto dohoda (ďalej ako „zadávacia dokumentácia“). 

Dokument s nižším číslom priority je nadradený dokumentu s vyšším číslom priority pri 

akomkoľvek výklade tejto dohody. Skutočnosť, že akýkoľvek z podkladov tejto dohody 

podľa tohto bodu nie je fyzicky pripojený k dohode, ale na túto dohodu len odkazuje, nemá 

vplyv na to, že je súčasťou dohody. 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje a podpisom tejto dohody potvrdzuje, že je riadne oboznámený 

s rozsahom a povahou prác a že správne vyhodnotil a ocenil všetky práce trvalého či 

dočasného charakteru, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie jeho záväzkov podľa tejto 

dohody a že pri predložení svojej ponuky: 

4.1 prevzal od objednávateľa podklady v rozsahu podľa bodu 3. a dôkladne ich pri 

vynaložení odbornej starostlivosti prekontroloval s tým, že tieto podklady neobsahujú 

žiadne prekážky uskutočnenia prác, ktoré mohol zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti; 

4.2 preveril miestne podmienky na mieste, kde sa bude nachádzať stavenisko; zahrnul 

všetky technické a dodacie podmienky nevyhnutné pre splnenie svojho záväzku podľa 

dohody a zadávacej dokumentácie do kalkulácie ceny za uskutočnenie prác; 

4.3 v rámci verejného obstarávania uplatnil všetky svoje požiadavky, prípadne vysvetlenia 

na objednávateľa týkajúce sa tejto dohody a/alebo zadávacej dokumentácie a/alebo 

iných skutočností, ktoré môžu mať vplyv na plnenie jeho záväzku podľa tejto dohody. 

5. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby trvania tejto dohody 

špecifikované v jednotlivých písomných objednávkach. 

6. Objednávateľ je oprávnený za podmienok dohodnutých v tejto dohode vystavovať 

objednávky, ktorých predmetom budú stavebné práce špecifikované a ocenené v Prílohe 
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č. 1, – Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky (ďalej ako „príloha č. 1“), ktorá 

je neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody, v zmysle výzvy a podľa cenovej ponuky 

zhotoviteľa, v kvalite vyhovujúcej STN, EN a právnym predpisom platným v SR. 

7. Jednotlivé písomné objednávky musia byť vystavené v súlade s touto rámcovou dohodou 

na základe aktuálnych prevádzkových potrieb objednávateľa. Zhotoviteľ berie na vedomie, 

že objednávanie prác je právom objednávateľa nie jeho povinnosťou. Objednávateľ je 

oprávnený upraviť predpokladané množstvo prác podľa svojich skutočných potrieb alebo 

finančných možností. Uvedenie predpokladaného množstva prác v tejto rámcovej dohode 

nezaväzuje objednávateľa na objednanie prác v predpokladanom množstve, ani k žiadnym 

pravidelným odberom a ani nezakladá ďalšie práva zhotoviteľa vrátane práva na náhradu 

škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku v prípade, ak tento nedodrží 

predpokladané množstvá prác v zmysle tejto dohody. 

8. Predpokladaný rozsah prác v jednej lokalite pripadajúci na jednu objednávku je minimálne 

5 000 m2, pričom termín plnenia musí byť v objednávke určený primerane k rozsahu prác, 

ktoré majú byť uskutočňované. 

9. Špecifikácia druhu a rozsahu prác, určenie miest plnenia, termínov plnenia, mená 

zamestnancov objednávateľa oprávnených výkonom kontroly a preberaním prác budú 

špecifikované v písomných objednávkach, pričom v objednávkach budú aj spresnené 

a doplnené informácie o konštrukcii vozovky určenej na údržbu a jej aktuálnom stave, 

umiestnení mostných objektov prípadne zariadení zabudovaných do vozovky a informácie 

na základe miestnych obhliadok uskutočnených pred realizáciou prác. 

10. V objednávkach bude špecifikovaný spôsob organizácie dopravy počas realizácie 

stavebných prác, pričom zhotoviteľ musí rešpektovať schválený projekt organizácie 

dopravy a podmienky uzávierky stanovené príslušným orgánom štátnej správy. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť technické a kvalitatívne požiadavky predmetu plnenia podľa 

výzvy a predloženej ponuky a podľa príslušných právnych predpisov a technických noriem 

vzťahujúcich sa na uskutočňované práce, vykonať práce vo vlastnom mene, na svoje 

nebezpečenstvo, na svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť v súlade s podmienkami 

stanovenými verejnou súťažou, svojou predloženou ponukou a s vybavením, ktoré si na 

tento účel zabezpečí. Týmto nie sú dotknuté ustanovenia článku II. dohody. 

12. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať akékoľvek ďalšie prekážky a zmeny, ktoré neboli 

zhotoviteľom uplatnené podľa bodov 5.1, 5.2 a 5.3 na vlastné nebezpečenstvo a vlastné 

náklady bez akéhokoľvek dopadu na cenu za uskutočnené práce podľa tejto dohody. 

13. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za objednané a uskutočnené práce cenu podľa článku III 

tejto dohody. 

14. Zhotoviteľ prehlasuje, že práce, ktoré sú predmetom plnenia podľa tejto dohody, nie sú 

zaťažené právami tretích osôb. 

 

Čl. II 

Subdodávatelia 

 

1. Zhotoviteľ môže zabezpečiť realizáciu vybraných prác prostredníctvom tretích osôb. 

Zhotoviteľ pritom zodpovedá objednávateľovi tak, akoby vybrané práce vykonával sám. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľoch 

uvedených v prílohe č. 2 tejto dohody spôsobom podľa tejto dohody. Nesplnenie tejto 

povinnosti sa považuje za podstatné porušenie dohody. 

3. V prípade zámeru zhotoviteľa realizovať časť predmetu plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, nastúpenie nového subdodávateľa alebo zmeny pôvodného subdodávateľa 

uvedeného v prílohe č. 2 je zhotoviteľ povinný minimálne 5 (päť) pracovných dní vopred 

predložiť objednávateľovi na schválenie každého subdodávateľa. Súčasťou požiadavky 
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bude vymedzenie rozsahu prác, ktoré bude pre zhotoviteľa realizovať subdodávateľ. 

V prípade, ak zhotoviteľ nedodrží vyššie uvedený mechanizmus týkajúci sa nahradenia 

pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenia nového subdodávateľa, objednávateľ je 

oprávnený nahradenie pôvodného subdodávateľa a/alebo nastúpenie nového 

subdodávateľa neschváliť. V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ využíva 

subdodávateľa, ktorý nie je uvedený v prílohe č. 2, tak uvedené sa bude považovať za 

podstatné porušenie dohody. Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na nového 

subdodávateľa. 

4. Objednávateľ si vyhradzuje právo na posúdenie a schválenie nastúpenia nového 

subdodávateľa alebo nahradenia pôvodného subdodávateľa novým subdodávateľom. 

5. Zhotoviteľ je povinný vysporiadať všetky svoje záväzky voči subdodávateľom tak, aby 

mohol objednávateľ riadne užívať predmet plnenia uskutočnený podľa tejto dohody. 

 

Čl. III 

Cena 

 

1. Cena predmetu plnenia podľa tejto rámcovej dohody v rozsahu čl. I tejto dohody je 

dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov na 

základe výzvy a predloženej ponuky. Cenová kalkulácia za súbor položiek tvoriacich 

predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody je uvedená v bode 2. tohto článku. Ponukové 

jednotkové ceny uvedené v prílohe č. 1 sú maximálne a záväzné počas účinnosti tejto 

dohody a ich zmena nie je prípustná, okrem zmeny zákonnej sadzby DPH. V cene sú 

započítané všetky náklady na práce, materiál potrebný na ich uskutočnenie a všetky ostatné 

náklady spojené s plnením predmetu zákazky zhotoviteľom. 

2. Objednávateľ požaduje od zhotoviteľa predloženie cenovej ponuky na všetky položky 

vyšpecifikované objednávateľom. 

3. Cena za predmet plnenia podľa tejto rámcovej dohody je: 

 

Názov predmetu 

zákazky 

Merná 

jednotka 

Celková cena spolu 

v EUR bez DPH 

DPH 20% 

v EUR 

Celková cena spolu 

v EUR s DPH 

Opravy ciest emulzným 

mikrokobercom 
súbor 176 680,00 35 336,00 212 016,00 

 

4. K cene bude zhotoviteľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

5. V prípade, ak zhotoviteľ ku dňu predkladania ponúk nie je platcom DPH, avšak po 

uzatvorení dohody sa ním stane, nemá nárok na zvýšenie ceny o hodnotu DPH. 

 

Čl. IV 

Trvanie rámcovej dohody 

 

1. Maximálny finančný limit objednávok podľa tejto rámcovej dohody je 212 016,00 EUR 

s DPH. Predpokladaný rozsah uskutočňovaných prác je uvedený v Prílohe č. 1 tejto 

dohody. 

2. Táto rámcová dohoda sa uzatvára na dobu určitú a to na dobu 12 mesiacov odo dňa 

účinnosti tejto rámcovej dohody alebo do vyčerpania maximálneho finančného limitu 

objednávok, ktorý je uvedený v bode 1. tohto článku podľa toho, ktorá z týchto skutočností 

nastane skôr. 
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3. Táto dohoda zaniká: 

- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 

- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 

- písomným odstúpením od dohody v prípadoch podľa tohto článku alebo v ďalších 

prípadoch uvedených v dohode, 

- splnením predmetu dohody. 

4. V prípade podstatného porušenia dohody je odstupujúca strana oprávnená od dohody 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela, najneskôr však do 10 (desiatich) pracovných dní. 

V prípade porušenia zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili ako 

podstatné, platia pre odstúpenie od dohody príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

Odstúpením od dohody, dohoda zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane. 

5. Zmluvné strany považujú porušenie dohody za podstatné najmä v týchto prípadoch: 

a) zhotoviteľ je v omeškaní s riadnym uskutočňovaním predmetu plnenia, ktorejkoľvek 

jeho časti viac ako 2 pracovné dni, 

b) zhotoviteľ nedodrží kvalitu uskutočnených stavebných prác, 

c) zhotoviteľ nedodrží jednotkové ceny dohodnuté v prílohe č. 1, 

d) zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto dohody konal v rozpore s niektorým zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov, 

e) zhotoviteľ stratil oprávnenie na podnikanie vzťahujúce sa k predmetu tejto dohody, 

f) voči zhotoviteľovi sa vedie konkurzné konanie, návrh na začatie konkurzného konania 

bol zamietnutý z dôvodu nedostatku majetku, ak bolo začaté reštrukturalizačné 

konanie, alebo voči zhotoviteľovi bol podaný návrh alebo sa vedie exekučné konanie 

alebo ak zhotoviteľ vstúpil do likvidácie; alebo 

g) ak ktorékoľvek vyhlásenie/prehlásenie/záväzok zhotoviteľa uvedený v tejto dohode je 

nepravdivý ku dňu jej uzatvorenia alebo sa takým stane počas jej trvania. 

6. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od dohody v prípade, ak objednávateľ podstatným 

spôsobom poruší dohodu. Podstatným porušením tejto dohody zo strany objednávateľa je: 

a) omeškanie so zaplatením faktúr o viac ako 30 dní, pričom stavebné práce objednávateľ 

riadne prevzal podľa podmienok stanovených v tejto dohode, alebo 

b) preukázateľné neposkytnutie súčinnosti objednávateľa podľa podmienok stanovených 

v dohode za účelom splnenia jej predmetu a účelu. 

Odstúpením od dohody zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán z dohody, 

okrem práv a povinností vyplývajúcich z ustanovení o záručnej dobe, nárokov na náhradu 

škody a nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie a ostatných 

zákonných povinností. 

 

Čl. V 

Všeobecné podmienky uskutočňovania prác a miesto plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že uskutoční predmet plnenia riadne, včas, bez akýchkoľvek vád 

alebo tiarch v rozsahu a kvalite podľa podmienok dohodnutých v dohode a príslušnej 

objednávke, a že uskutočnené stavebné práce budú mať v čase uskutočnenia a počas 

záručnej doby vlastnosti stanovené technickými parametrami. 

2. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas trvania dohody špecifikované 

v písomnej forme v jednotlivých objednávkach s určením druhu prác, miesta plnenia, 

rozsahu, ceny a požadovaného termínu plnenia. Za písomnú formu sa považuje aj forma 

elektronickej pošty (e-mail). 
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3. Miestom plnenia sú vybrané úseky ciest II. a III. triedy na území Košického 

samosprávneho kraja. 

4. Zhotoviteľ je povinný potvrdiť objednávku a potvrdenú kópiu objednávky doručiť späť 

objednávateľovi v lehote 2 (dvoch) dní odo dňa jej doručenia. V prípade, že zhotoviteľ 

v stanovenej lehote objednávku nepotvrdí ani iným spôsobom na objednávku 

objednávateľa nereaguje, považuje sa nasledujúci pracovný deň po dni márneho uplynutia 

vyššie uvedenej dvojdňovej lehoty, za deň akceptácie objednávky. Potvrdenie objednávky 

bude nevyhnutnou súčasťou každej jednotlivej objednávky. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť všetky potrebné materiály nevyhnutné na 

uskutočňovanie prác a dopraviť ich na stavenisko. Cena stavebných materiálov, ako aj 

náklady na ich dopravu na stavenisko, náklady na ich uskladnenie na stavenisku alebo 

prípadne na inom mieste sú zahrnuté v cene. 

6. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri uskutočňovaní stavebných 

prác. Pod súčinnosťou sa rozumie najmä sprístupnenie a umožnenie vstupu zhotoviteľa 

alebo ním poverených osôb do priestorov, kde sa budú uskutočňovať práce (stavenisko), 

ako aj odovzdanie všetkých dokumentov alebo vyjadrení príslušných orgánov štátnej 

správy. 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočňovať stavebné práce nepretržite, bez prerušenia aj v dňoch 

pracovného pokoja (soboty, nedele, sviatky), pričom bude v maximálnej možnej miere 

(s ohľadom na poveternostné – teplotné pomery) využívať čas denného svetla. 

8. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne a preukázateľne oznámiť objednávateľovi každé 

prerušenie prác a výskyt každej prekážky, ktoré majú vplyv na termín plnenia uvedený 

v objednávke. 

9. Vzhľadom na citlivosť technológie používanej pri uskutočňovaní predmetu plnenia na 

vlhkosť, v záujme zabezpečenia potrebnej kvality prác, sa pri prerušení prác z dôvodu 

dažďa ale aj pri jeho akútnej hrozbe, predlžuje termín odovzdania predmetu plnenia o čas 

trvania tejto prekážky v zmysle bodu 25. tohto článku. 

10. Zhotoviteľ je povinný pri uskutočňovaní predmetu plnenia obnoviť premávku na miestach 

plnenia po cca 30 minútach. 

11. Ak sa v priebehu uskutočňovania prác zmenia zdroje alebo vlastnosti ktoréhokoľvek 

materiálu je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi do 5 (piatich) pracovných dní 

od vykonania zmeny nové Vyhlásenie o parametroch pre daný druh materiálu podľa STN 

EN 12273 v zmysle zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov alebo iný ekvivalentný doklad. 

12. Zhotoviteľ zodpovedá za označenie pracoviska v rámci príslušného technického predpisu. 

Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na označenie pracovných miest na 

pozemných komunikáciách je stanovené v technickom predpise 069 – Použitie dopravných 

značiek a dopravných zariadení na označovanie pracovných miest a vo vyhláške 

Ministerstva vnútra SR č. 9/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

13. Pri všetkých činnostiach na komunikáciách musia byť rešpektované pravidlá cestnej 

premávky a bezpečnosti práce podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 

zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Nariadenia vlády SR č. 

396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko 

a podľa Vyhlášky MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi 

súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných 

činností. 

14. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác. 

15. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku. 
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16. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné 

náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti dohodnutej v predmete dohody. Pri 

nakladaní s odpadmi bude postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky Ministerstvo životného prostredia SR 

č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o odpadoch. 

17. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie všetkých pravidiel a povinností na úseku 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej  ako „BOZP“), požiarnej ochrany a ochrany 

a tvorby životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva. Zhotoviteľ zodpovedá 

objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek povinnosti na úseku 

BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 

hospodárstva. Za škodu sa na účely tejto dohody považujú aj sankcie (pokuty) uložené 

príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy za porušenie povinnosti na úseku 

BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby životného prostredia vrátane odpadového 

hospodárstva. Porušovanie pravidiel BOZP, požiarnej ochrany a ochrany a tvorby 

životného prostredia vrátane odpadového hospodárstva zo strany zhotoviteľa oprávňuje 

objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od tejto dohody odstúpiť. 

18. Predmet plnenia bude po uskutočnení každej objednávky odovzdávaný a preberaný na 

základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu, a to oprávnenou osobou objednávateľa 

určenou v objednávke. V protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác bude uvedený 

stav – kvalita stavebných prác pred uvedením úseku cesty do premávky a prípadne vady 

a nedorobky odovzdávaných stavebných prác spolu s určením termínu na ich odstránenie. 

19. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu dôvodov, 

ktoré bránia alebo sťažujú uskutočnenie predmetu plnenia, ktorých následkom bude 

neuskutočnenie predmetu plnenia v požadovanom termíne. V prípade vzniku takejto 

okolnosti je zhotoviteľ povinný vykonať všetky potrebné úkony, aby sa nedostal do 

omeškania, t. j. najmä zabezpečiť uskutočnenie predmetu plnenia podľa tejto dohody 

prostredníctvom tretej osoby. Zodpovednosť za uskutočnenie predmetu plnenia treťou 

osobou ako aj náklady takto vynaložené znáša zhotoviteľ. 

20. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonať kontrolu rozsahu a kvality uskutočneného 

predmetu plnenia. Objednávateľ je oprávnený zúčastniť sa pri odbere vzoriek, vykonávaní 

skúšok a meraní, termín vykonávania skúšok a meraní je zhotoviteľ povinný oznámiť 

objednávateľovi minimálne 1 (jeden) pracovný deň vopred prostredníctvom e-mailu 

zaslaním oznámenia o vykonávaní skúšok a meraní. 

21. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie predmetu plnenia, ak ten nespĺňa 

kvalitatívne požiadavky. O odmietnutí a dôvode odmietnutia bude vyhotovený písomný 

záznam podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

22. Uskutočnené stavebné práce preberá objednávateľ do predčasného užívania, t. j. uvedenia 

opravovaných úsekov ciest do premávky, formou podrobného zápisu v stavebnom denníku 

na základe vykonanej technickej prehliadky opraveného úseku cesty. 

23. V zápise v stavebnom denníku podľa predchádzajúceho bodu sú zmluvné strany povinné 

uviesť stav prác prebratých do predčasného užívania tak, aby mohli byť čo 

najobjektívnejšie posúdené prípadné nedostatky uskutočnených prác pri preberaní 

predmetu plnenia na základe preberacieho a odovzdávacieho protokolu v zmysle bodu 18. 

tohto článku. Termín prebratia predmetu plnenia na základe preberacieho 

a odovzdávacieho protokolu si zmluvné strany dohodnú písomne zápisom v stavebnom 

denníku pri jeho preberaní do predčasného užívania. 

24. Pri preberaní prác je zhotoviteľ povinný dodržať príslušnú normu pre danú technológiu t. j. 

STN 73 6129:2009 – Stavba vozoviek. Postreky, nátery a membrány. 

25. Termín ukončenia a odovzdania predmetu plnenia sa predlžuje o čas trvania nasledovných 

prekážok: 
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a) nepredvídateľných okolností nezávislých a nezapríčinených zhotoviteľom alebo 

objednávateľom (ako napríklad potreba archeologického výskumu), 

b) nepredvídateľných nepriaznivých poveternostných podmienok, 

c) omeškanie objednávateľa s plnením povinností podľa tejto dohody, ktoré bráni 

zhotoviteľovi v uskutočňovaní stavebných prác. 

 

Článok VI 

Stavenisko 

 

1. Staveniskom sa na účely tejto dohody okrem jeho úpravy v osobitných predpisoch rozumie 

priestor, ktorý je určený na vykonávanie stavebných prác počas ich realizácie, na 

uskladňovanie jednotlivých stavebných výrobkov, materiálov, pracovného náradia a iných 

zariadení potrebných na uskutočnenie stavebných prác. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko v termíne určenom v písomnej objednávke 

objednávateľa alebo v samostatnej písomnej výzve objednávateľa, ak termín nebol určený 

v prislúchajúcej objednávke. Výzva musí byť zhotoviteľovi zaslaná minimálne 3 (tri) 

pracovné dni pred termínom prevzatia staveniska určenom vo výzve objednávateľa. Za 

písomnú formu sa považuje aj forma e-mailu. 

3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať 

práce v súlade s podmienkami dohody. 

4. Na stavenisko môžu vstupovať oprávnení zamestnanci objednávateľa, osoby poverené 

objednávateľom a kontrolné orgány. 

 

Článok VII 

Stavebný denník 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje viesť stavebný denník na stavenisku v zmysle platných právnych 

predpisov, resp. podľa pokynov objednávateľa odo dňa začatia uskutočňovania stavebných 

prác až do dňa ich odovzdania na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

2. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a zápisom pripájať svoje stanovisko 

(súhlas, námietky a pod.) za predpokladu, že stanovisko je vzhľadom na charakter zápisu 

potrebné. K záznamom zhotoviteľa sa objednávateľ v prípade potreby písomne záväzne 

vyjadrí. Túto povinnosť má aj zhotoviteľ v prípade zápisov v stavebnom denníku 

vykonaných oprávnenými osobami objednávateľa. 

3. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavenisku trvale prístupný. Vedenie 

denníka sa končí odovzdaním a prevzatím predmetu plnenia. Pri prípadnom prerušení prác 

z dôvodu, že zhotoviteľ nemôže pokračovať v prácach pre okolnosti, ktoré nie sú na jeho 

strane, zhotoviteľ v stavebnom denníku zdokumentuje stav rozpracovanosti predmetu 

plnenia. Zhotoviteľ preukáže objednávateľovi čiastkové plnenie zápisom v stavebnom 

denníku. 

 

Čl. VIII  

Platobné podmienky a fakturácia 

 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie predmetu dohody. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. III tejto rámcovej dohody bude faktúra vyhotovená 

zhotoviteľom. Splnenie každej jednotlivej objednávky bude zhotoviteľ účtovať osobitnou 

faktúrou. Faktúru za uskutočnenie stavebných prác sa zhotoviteľ zaväzuje vystaviť až po 

ich odovzdaní a prevzatí objednávateľom bez vád. Prílohou faktúry bude odovzdávací 

a preberací protokol potvrdený obidvoma zmluvnými stranami a kópia objednávky. 
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3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo dohody, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto dohode, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní na doplnenie a zhotoviteľ 

je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa ich doručenia. 

6. Objednávateľ má zádržné právo na 10% z fakturovanej sumy, a to po dobu troch mesiacov 

odo dňa splatnosti faktúry pre prípad výskytu drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia 

riadnemu, plynulému a bezpečnému užívaniu dokončeného predmetu plnenia. Zadržanú 

časť finančných prostriedkov podľa predchádzajúcej vety, v prípade jej nespotrebovania 

započítaním podľa bodu 7. vyplatí objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr do 7 (siedmich) 

pracovných dní odo dňa uplynutia dojednanej doby, resp. pokiaľ v tejto dobe nebudú 

drobné vady a nedorobky odstránené, do 7 (siedmich) pracovných dní odo dňa odstránenia 

týchto vád a nedorobkov. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ má právo zo zadržanej sumy podľa 

predchádzajúceho bodu na započítanie svojich nárokov voči zhotoviteľovi zo vzniknutých 

vád a nedorobkov; na započítanie nárokov na úhradu zmluvných pokút podľa tejto dohody 

alebo nárokov objednávateľa na náhradu škody vzniknutej v dôsledku konania alebo 

opomenutia zhotoviteľa. Bez ohľadu na znenie predchádzajúcej vety má objednávateľ 

právo na započítanie akýchkoľvek svojich nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré 

zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa tejto dohody  alebo na jej základe. 

8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu 

objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky z tejto dohody alebo pohľadávky 

s touto dohodou súvisiace (napr. zmluvná pokuta, náhrada škody, vydanie bezdôvodného 

obohatenia) tretej strane, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že uvedené 

obmedzenie pretrváva aj v prípade zániku tejto dohody. 

9. Uhradenie akejkoľvek časti ceny a/alebo schválenie súpisov prác sa nepovažuje za 

potvrdenie uskutočnenia predmetu plnenia bez vád. 

10. V prípade reklamácie vád uskutočneného predmetu plnenia až do vyriešenia reklamácie 

pre zmluvné strany záväzným spôsobom objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny 

alebo akejkoľvek jej časti. 

 

Článok IX 

Poistenie 

 

1. Zhotoviteľ je povinný mať počas celej doby uskutočňovania predmetu plnenia uzatvorenú 

poistnú zmluvu vzťahujúcu sa na zodpovednosť za škodu na majetku a zdraví tretích strán 

spôsobené prevádzkovou činnosťou, vrátane stavebno-montážnej činnosti, t. j. činnosti, 

ktorú podľa tejto dohody vykonáva pre objednávateľa, a to vo výške poistného plnenia 

minimálne v sume predstavujúcej 100% ceny bez DPH. 

2. Poistnú zmluvu a poistné osvedčenie predloží zhotoviteľ objednávateľovi, najneskôr 

v posledný pracovný deň predchádzajúci dňu začatia uskutočňovania stavebných prác. 
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3. Úpravy (zmeny) podmienok poistenia môžu byť vykonané buď so súhlasom objednávateľa 

alebo ako výsledok všeobecných zmien zavedených poisťovacou spoločnosťou, s ktorou 

je poistná zmluva dojednaná. 

4. Zmenu resp. doplnenie poistnej zmluvy je potrebné premietnuť do dodatku k poistnej 

zmluve, ktorú je zhotoviteľ povinný včas (t. j. pred vypršaním platnosti pôvodnej zmluvy) 

iniciovať. 

 

Čl. X 

Sankcie 

 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s uskutočnením predmetu plnenia podľa tejto dohody 

a príslušnej objednávky uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5 % 

z ceny predmetu plnenia, s ktorého uskutočnením je zhotoviteľ v omeškaní za každý začatý 

deň omeškania. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením akejkoľvek povinnosti 

podľa tejto dohody (s výnimkou bodu 2., 3. a 4. tohto článku), uhradí zhotoviteľ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny predmetu plnenia podľa článku 

III dohody za každý začatý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád a/alebo neodstráni vady v dohodnutom 

termíne podľa článku XI dohody, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 50 EUR (slovom 

päťdesiat eur) za každý deň omeškania, s výnimkou v prípade podľa článku V bod 25. 

dohody. 

3. V prípade zistenia nesúladu objednávateľom požadovaných a zhotoviteľom deklarovaných 

vlastností predmetu plnenia so skutočnosťou, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny predmetu plnenia, s ktorého 

uskutočnením je zhotoviteľ v omeškaní a odstrániť vzniknutý nesúlad v lehote určenej 

objednávateľom. Ak zhotoviteľom tento nesúlad neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, 

má objednávateľ právo odstrániť tento nesúlad sám alebo ho nechať odstrániť treťou 

osobou. Takto vzniknuté náklady objednávateľa hradí zhotoviteľ. 

4. V prípade akéhokoľvek iného porušenia povinnosti zhotoviteľa vyplývajúcej mu z tejto 

dohody je objednávateľ oprávnený účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 

z celkovej ceny predmetu plnenia podľa článku III dohody za každé jednotlivé porušenie 

tejto dohody. 

5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny predmetu plnenia (po splnení 

platobných podmienok) je zhotoviteľ oprávnený požadovať úrok z omeškania vo výške 

podľa všeobecne záväzných právnych predpisov. 

6. Uplatnením sankčných postihov zo strany objednávateľa voči zhotoviteľovi nezaniká 

povinnosť zhotoviteľa nahradiť objednávateľovi všetky škody, ktoré mu vzniknú 

v súvislosti porušením povinností zhotoviteľa podľa tejto dohody a/alebo ostatných 

všeobecne záväzných právnych predpisov, a to v ich plnej výške. 

7. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto dohody je vždy splatná v lehote 

štrnástich (14) dní od doručenia výzvy na jej zaplatenie zhotoviteľovi. Právo na zaplatenie 

zmluvnej pokuty podľa tejto dohody vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne 

vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

8. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať 

akúkoľvek svoju peňažnú pohľadávku (t. j. aj nesplatnú) voči zhotoviteľovi, vzniknutú na 

základe tejto dohody alebo v súvislosti s ňou proti akejkoľvek peňažnej pohľadávke 

zhotoviteľa. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody vzniknuté objednávateľovi alebo tretím osobám, 

pokiaľ tieto škody vzniknú z dôvodu porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov 

alebo v súvislosti s prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa a taktiež za škody na vznikajúcich 
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alebo existujúcich objektov susediacich so stavbou a na vonkajšom vybavení, káblových 

vedeniach, inžinierskych sieťach a pod. Zhotoviteľ sa zaväzuje takto vzniknuté škody 

nahradiť v lehote do 30 dní od doručenia písomnej výzvy objednávateľa na ich náhradu. 

 

Čl. XI 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 

 

1. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch predmetu plnenia 

stanovených touto dohodou, príslušnou písomnou objednávkou a všeobecne záväznými 

technickými normami a predpismi. 

2. Za drobné vady a nedorobky sa považujú nedokončené práce oproti písomnej objednávke, 

ktorých súhrnná cena nepresahuje 5% z ceny uskutočnených stavebných prác, za 

predpokladu, že tieto vady nebránia riadnemu užívaniu predmetu plnenia. V prípade ak 

uskutočnené stavebné práce majú drobné vady a nedorobky, zhotoviteľ je povinný 

odstrániť vady v termíne a za podmienok, ktoré budú dohodnuté v protokole o odovzdaní 

a prevzatí stavebných prác, pričom sa má za to, že počas lehoty na odstránenie drobných 

vád a nedorobkov zhotoviteľ nie je v omeškaní s odovzdaním predmetu plnenia 

a objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou ceny za predmet plnenia, pokiaľ zhotoviteľ 

tieto drobné vady a nedorobky odstráni v lehote do 2 (dvoch) dní. Ak zhotoviteľ tieto vady 

neodstráni najneskôr v uvedenej lehote, má objednávateľ právo odstrániť drobné vady 

a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady zhotoviteľa. Všetky 

náklady spojené s odstránením drobných vád a nedorobkov hradí zhotoviteľ, a to bez 

ohľadu na skutočnosť, či ich odstránenie zabezpečí zhotoviteľ, alebo bude zabezpečené 

objednávateľom alebo treťou osobou určenou objednávateľom. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia alebo jeho časť bude uskutočnený v súlade 

s ustanoveniami tejto dohody a príslušnej objednávky, že má v čase odovzdania vlastnosti 

dohodnuté v písomnej objednávke, dohode a jej prílohe, predloženej dokumentácii 

a právnych predpisoch. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že tieto vlastnosti bude mať predmet 

plnenia počas záručnej doby (záruka za akosť). 

4. Objednávateľ je povinný predmet plnenia prevziať aj vtedy, ak má drobné vady 

a nedorobky nebrániace jeho riadnemu užívaniu. 

5. Záručná doba na uskutočnené stavebné práce je 36 mesiacov. Záručná doba začína plynúť 

dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí predmetu plnenia objednávateľom, 

pričom pre časti predmetu plnenia, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri 

odovzdávaní a preberaní predmetu plnenia začína plynúť záručná doba dňom ich úplného 

odstránenia. 

6. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe. 

7. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené použitím materiálov, prvkov a výrobkov 

dodaných a/alebo určených objednávateľom a/alebo v dôsledku plnenia pokynov 

objednávateľa, pokiaľ zhotoviteľ nemohol ani na pri vynaložení odbornej starostlivosti túto 

nevhodnosť zistiť a/alebo na nevhodnosť stavebných výrobkov alebo pokynov 

objednávateľa upozornil. Zhotoviteľ však zodpovedá za vady predmetu plnenia, ktoré 

vznikli v dôsledku prípadného použitia nevhodných stavebných výrobkov alebo 

nevhodných pokynov objednávateľa, na ktorých nevhodnosť zhotoviteľ objednávateľa 

neupozornil. Zhotoviteľ zodpovedá za vady použitých materiálov, prvkov a výrobkov, 

ktoré zabezpečil, dodal a použil na uskutočnenie predmetu plnenia počas záručnej doby. 

8. Vady uskutočneného predmetu plnenia uplatnené v záručnej dobe je zhotoviteľ povinný 

odstrániť bezplatne. Objednávateľ nie je oprávnený požadovať v dôsledku vád zľavu 

z ceny predmetu plnenia. 
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9. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu vady predmetu plnenia uplatní bezodkladne po 

jej zistení, a to najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa zistenia vady alebo odo 

dňa, keď vada mohla byť pri náležitej starostlivosti zistená. Oznámenie vád (reklamácia) 

musí byť vykonané písomne alebo elektronickou poštou. Reklamáciu možno v uvedenej 

lehote uplatniť aj telefonicky, v takomto prípade reklamáciu uplatní objednávateľ písomne 

najbližší nasledujúci pracovný deň. Reklamácia musí obsahovať označenia vady, miesta, 

kde sa vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v každom konkrétnom prípade riadne reklamovanú vadu 

odstráni spôsobom a v termíne dohodnutom s objednávateľom. Pokiaľ nebude dohodnuté 

inak zhotoviteľ sa zaväzuje reklamáciu vybaviť do 10 (desiatich) pracovných dní odo dňa 

doručenia reklamácie, pričom v prípade neuznania reklamovanej vady je zhotoviteľ 

povinný objednávateľovi oznámiť odmietnutie uznania vady v uvedenej 10 (desať) dňovej 

lehote. Pokiaľ zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, má objednávateľ právo 

odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady zhotoviteľa. 

Ustanovenia tejto dohody o zmluvnej pokute tým nie sú dotknuté. O tejto skutočnosti bude 

zhotoviteľa bezodkladne písomne informovať. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných porúch a vád ohrozujúcich 

riadne užívanie predmetu plnenia do 24 hodín odo dňa doručenia reklamácie. 

12. O odstránení reklamovaných porúch a vád bude spísaný protokol, ktorý bude podpísaný 

oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

13.  Ak má predmet plnenia také vážne vady, pre ktoré nie je možné predmet plnenia prevziať, 

musí objednávateľ tieto vady uviesť v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác 

s odôvodnením, prečo predmet plnenia odmieta prevziať. Všetky vady je zhotoviteľ 

povinný odstrániť v dobe stanovenej v protokole o odovzdaní a prevzatí stavebných prác 

a v prípade vád a nedorobkov, ktoré sa prejavia až po odovzdaní predmetu plnenia, 

v záručnej dobe. 

14. V prípade nedodržania kvality odovzdaného predmetu plnenia je zhotoviteľ povinný 

bezodkladne zabezpečiť náhradné, kvalitatívne minimálne rovnaké plnenie na vlastné 

náklady. Zhotoviteľ zabezpečí bezchybné plnenie do 10 (desiatich) pracovných dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie objednávateľa, inak je v omeškaní, pre ktoré platia ustanovenia 

článku X bod 2. tejto dohody. 

15. Objednávateľ vyzve zhotoviteľa mesiac pred uplynutím záručnej doby na hodnotenie stavu 

odovzdaného predmetu plnenia písomnou výzvou. Za písomnú formu sa považuje aj forma 

e-mailu. Hodnotenie stavu odovzdaného predmetu plnenia bude vykonané spoločnou 

prehliadkou, pri ktorej budú hodnotené parametre: protišmykové vlastnosti a uzavretosť 

povrchu, z prehliadky bude vyhotovený „Protokol o ukončení záručnej doby“ podpísaný 

oboma zmluvnými stranami. 

 
Článok XII 

Nebezpečenstvo škody 

 

1. Nebezpečenstvo škody na uskutočnenom predmete plnenia a vecí v stavbe zabudovaných 

znáša až do protokolárneho odovzdania a prevzatia predmetu plnenia zhotoviteľ. 

2.  V prípade zániku tejto dohody pred uskutočnením predmetu plnenia podľa tejto dohody 

má zhotoviteľ právo na zaplatenie ceny predmetu plnenia v rozsahu skutočne vykonaných 

stavebných prác ku dňu zániku tejto dohody. 

3. Pre účely dohody sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa 

ust. § 374 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 
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Čl. XIII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona č. 40/1964 

Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v súlade s § 79 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov zaviaže svojich zamestnancov 

a všetky ďalšie osoby na jeho strane, ktoré sa v rámci plnenia dohody u neho alebo 

u objednávateľa oboznámia s osobnými údajmi povinnosťou mlčanlivosti. Splnenie 

povinnosti v zmysle predchádzajúcej vety je zhotoviteľ povinný na výzvu objednávateľa 

kedykoľvek hodnoverne preukázať. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto dohody môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

4. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany 

previesť svoje práva a záväzky podľa tejto dohody na inú osobu. 

5. Právne vzťahy výslovne neupravené touto dohodou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

6. Táto dohoda je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

7. Prílohy: 

- Príloha č. 1 – Cenová a technická špecifikácia predmetu zákazky, 

- Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si dohodu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 

V Košiciach, dňa: 26.07.2019   V Košiciach, dňa: 22.07.2019 

 

 

 

 

____________________________________ __________________________________ 

Správa ciest Košického samosprávneho kraja EUROVIA SK, a.s. 

Ing. Jozef Rauch, riaditeľ     Ing. Róbert Šinály 

       podpredseda predstavenstva 

 

 

 

 

 

       __________________________________ 

       EUROVIA SK, a.s. 

       Ing. Juraj Dančišín 

       člen predstavenstva 


