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ZMLUVA O DIELO  

O POSKYTNUTÍ OPRAVY č. 411/11/2021/SNV č. 411/11/2021/SNV 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný  zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
Objednávateľ: 
Názov:   Správa ciest Košického samosprávneho kraja 
Sídlo:  Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  
Korešpondenčná  
adresa:  Ostrovského 1, 040 01 Košice 
Štát:  Slovenská republika 
IČO:  35555777 
DIČ:  2021772544 
Zriadená:  príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

zriaďovacou listinou č. 5914/2010-RU 16/40617 zo dňa 23.12.2010 
URL:  www.scksk.sk  
Kontaktná osoba:  Bc. Michal Šiňanský 
Telefón:  +421 55 7860045 
E-mail:  tomas.stark@scksk.sk   
Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
IBAN:   SK68 8180 0000 0070 0040 9705 
SWIFT:   SPSRSKB 
Kontaktná osoba 
pre technické veci:         Peter Gajdoš, telefón: 0918 436 539, e-mail: peter.gajdos@scksk.sk 
Kontaktná osoba 
pre zmluvné veci:   Ing. Juraj Gubík, riaditeľ prevádzkového úseku 
Zastúpený :   Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA, generálny riaditeľ 
 
 
(ďalej len „objednávateľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 

a 
Zhotoviteľ: 
Názov:   Ing. Róbert Križan - EUROCAR 
Sídlo:  Lipová 7, 849 01 Nitra 
Štát:  prevádzka Priemyselná 2, 949 01 Nitra 
IČO:   33 958 751 
DIČ:   1020393011 
IČ DPH:   SK1020393011 
Zapísaný:  Živnostenský register Okresného úradu Nitra 
  pod registračným číslom 403-11619 
Bankové spojenie:   UniCreditBank: 6863167006/1111 
Číslo účtu:   6863167006/1111 
IBAN:   SK60 1111 0000 0068 6316 7006 
SWIFT:   UNCRSKBX 
Kontaktná osoba 
pre technické veci:         Ing. Róbert Križan 
Kontaktná osoba 

http://www.scksk.sk/
mailto:tomas.stark@scksk.sk
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pre zmluvné veci:    Ing. Róbert Križan 
Zastúpený :   Ing. Róbert Križan , tel.: +421 905 717 141 
  e-mail.: krizan@eurocar-nitra.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
(objednávateľ a zhotoviteľ ďalej len „Zmluvné strany“ jednotlivo „Zmluvná strana“) 
 

Článok II. 
Úvodné ustanovenie 

Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania na predmet zákazky „Oprava 
nákladného vozidla Tatra“  (ďalej len „Verejné obstarávanie“). 

Článok III. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je vykonanie diagnostiky a následnej opravy jedného nákladného vozidla 
Tatra T-815  (ďalej len „oprava“ alebo aj „servis“), a to v súlade s prílohou č. 1 a prílohou č. 
2. Zhotoviteľ sa ďalej v súlade s prílohou č. 1 a s prílohou č. 2 zaväzuje vykonať prípravu 
a realizovanie STK a EK (ďalej len „STK a EK“) na nákladnom vozidle Tatra T – 815, a to 
tak aby kontrola STK a EK bola vykonaná s pozitívnym výsledkom oboch kontrol.  
Pozitívnym výsledkom kontrol sa rozumie, že vozidlo bude označené ako spôsobilé na 
prevádzku.  

2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonanú opravu a realizovanie STK a EK 
zaplatiť zhotoviteľovi cenu určenú v prílohe č. 2.   

3. Zhotoviteľ bude vykonávať opravu na vlastné náklady a nebezpečenstvo podľa platných 
smerníc výrobcov nákladných vozidiel a bude používať predpísané zariadenie, vybavenie a 
špeciálne náradie, a to na základe objednávky objednávateľa. 

 
Článok IV. 

Špecifikácia výkonov a termínov 
 

1. Zhotoviteľ je povinný používať pri servisných prácach originálne náhradné diely, dodržiavať 
servisné postupy predpísané výrobcami nákladných vozidiel (ďalej ako aj „vozidlo“). 
Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k náhradným dielom prechádza na 
objednávateľa až úplným zaplatením ceny za servisné výkony podľa tejto zmluvy. 

2. O schválenie použitia každého repasovaného náhradného diela musí zhotoviteľ písomne 
požiadať objednávateľa a až po obdržaní schválenia od objednávateľa môže repasovaný 
náhradný diel použiť. 

3. Práce môžu vykonávať iba preukázateľne zaškolení pracovníci zhotoviteľa. 

4. Miestom výkonu servisných prác sú miesta uvedené v prílohe č. 1.  

5. Zhotoviteľ môže v mimoriadnych prípadoch realizovať opravu aj v inom servise za 
podmienok dodržania všetkých ustanovení tejto zmluvy vrátane ceny. 

6. Zmeny v dohodnutom rozsahu opráv sa môžu dohodnúť len s oprávnenými alebo 
zodpovednými pracovníkmi zmluvných strán, a to elektronicky alebo telefonicky. 

7. Oprávnenými osobami sú: 

7.1. Za Zhotoviteľa Ing. Róbert Križan, e-mail:krizan@eurocar-nitra.sk,  
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tel. č. +421 905 717 141 

7.2. Za objednávateľa: Bc. Michal Šiňanský ,  e-mail: michal.sinansky@scksk.sk , tel. 
č. 0908 454 274 

8. Termín vykonania opravy a STK a EK je uvedený v prílohe č. 1. 

9. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať nákladné vozidlo do opravy bez zbytočného odkladu po 
pristavení vozidla do opravy Objednávateľom. Servis vykoná zhotoviteľ v čo najkratšom 
čase, ale najneskôr v zmluvne dohodnutých termínoch. 

10. Súvisiace služby 

Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi možnosť využiť nasledovné služby, 
ktoré sú premietnuté v cene za poskytovanie servisných služieb: 

10.1. prevzatie vozidla do opravy a odovzdanie vozidla po oprave priamo v sídle 
Objednávateľa, 

10.2. pri riešení poistných udalostí zabezpečenie obhliadky pre poisťovňu pred 
opravou, resp. následných zmien zistených pri oprave. 

 

Článok V. 
Špecifikácia servisu a opravy 

 

1. Prevzatie vozidla: 

Zhotoviteľ je povinný potvrdiť prijatie vozidla v protokole o prijatí vozidla, ktorý vystaví 
tak, že tento bude obsahovať: 

1.1. Podpis a meno pracovníka objednávateľa, ktorý pristavil vozidlo na miesto 
plnenia 

1.2. Podpis a meno pracovníka zhotoviteľa, ktorý prevzal vozidlo za účelom 
Servisu 

1.3. Evidenčné číslo vozidla, 

1.4. Počet kilometrov na tachometri, 

1.5. Stav PHM, 

1.6. Dátum prevzatia Zhotoviteľom, 

1.7. Špecifikácia servisu 

2. Odovzdanie vozidla: 

Zhotoviteľ je povinný potvrdiť odovzdanie vozidla a vykonanie servisu v protokole o vydaní 
vozidla, ktorý vystaví tak, že tento bude obsahovať: 

2.1. Podpis a meno pracovníka Objednávateľa, ktorý prevzal vozidlo,  

2.2. Podpis a meno pracovníka Zhotoviteľa, ktorý odovzdal vozidlo po vykonaní 
servisu 

2.3. Evidenčné číslo vozidla 

2.4. Počet kilometrov na tachometri vozidla 

2.5. Stav PHM 

2.6. Dátum prevzatia vozidla pracovníkom objednávateľa 
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2.7. Špecifikácia servisu - skutočne vykonaných prác 
 

3. Kontaktné údaje a prevádzková doba 

3.1. Identifikačné údaje o servise: EUROCAR 

Adresa: Priemyselná 2,949 01 Nitra 

e-mail.: servis@eurocar-nitra.sk,  

tel. č. +421 905 717 141 
 

3.2. Zodpovedný vedúci: Ing. Róbert Križan 

4. Špecifikácia opravy a dodacie lehoty sú uvedené v Prílohe č. 1 a v Prílohe č. 2.  
 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu výlučne prostredníctvom pracovníkov s potrebnou 
odbornou kvalifikáciou a zručnosťou. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu podľa platných servisných postupov a odporúčaní 
výrobcov vozidiel, pričom sa zaväzuje používať výrobcom predpísané zariadenie, techniku, 
vybavenie, špeciálne náradie a zároveň je povinný používať originálne alebo repasované 
náhradné diely. 

 

Článok VI. 
Cena a platobné podmienky 

1. Ceny materiálu, prác a ostatných služieb obsahuje príloha č.2.  

2. Hodinové sadzby dohodnuté v prílohe č. 2 zmluvy sú nemenné počas celej doby trvania 
zmluvy a obsahujú všetky náklady zhotoviteľa na poskytnutie plnenia tejto zmluvy vrátane 
nákladov na súvisiace služby uvedené v čl. IV bod. 4.11 tejto zmluvy. 

3. Cena je stanovená v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. 
z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 
republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 
18/1996 Z. z. o cenách dohodou, ako cena konečná,  a je uvedená v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 
Pri DPH sa bude postupovať podľa osobitných predpisov.  

4. Zálohové platby ani platba vopred sa neumožňujú. Úhrada ceny za dielo sa uskutoční po 
prebratí tovaru Objednávateľom, formou prevodu na bankový účet Zhotoviteľa uvedeného 
v záhlaví tejto zmluvy. Bezhotovostný platobný styk sa uskutoční prostredníctvom 
finančného ústavu Objednávateľa na základe faktúry, ktorej splatnosť je dohodnutá v lehote 
60 (šesťdesiat) dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Faktúra sa považuje za 
uhradenú dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu Objednávateľa. V prípade, ak 
splatnosť faktúry pripadne na soboru, nedeľu alebo sviatok, splatnosť faktúry sa posúva na 
najbližší pracovný deň. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude objednávka podľa článku V. bod 5.1 tejto zmluvy 
a odovzdávací protokol podľa bodu 5.2 a preberací protokol podľa bodu 5.3.  

6. Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 
Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a evidenčné číslo tejto zmluvy, 
pod ktorým je táto zmluva evidovaná Objednávateľom, pričom k faktúre bude pripojená 
objednávka a dodací list potvrdený Objednávateľom. V prípade, že faktúra bude obsahovať 
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nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť a Zhotoviteľ je povinný 
faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo vystaviť novú. V takomto 
prípade sa preruší lehota jej splatnosti a nová začne plynúť prevzatím nového, resp. 
upraveného daňového dokladu. 

7. Zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú postúpenie pohľadávky/záväzku bez 
predchádzajúcej písomnej dohody Zmluvných strán.  

Článok VII. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že oprava bude vykonaná bez vád, vykonané práce a použité náhradné 
diely boli prvotriednej kvality. Zhotoviteľ zodpovedá za vady poskytnutého servisu, ak boli 
spôsobené porušením jeho povinností resp. dôsledkom jeho činnosti resp. nečinnosti, t.j. 
Zhotoviteľ poskytuje na všetky náhradné diely záruku v trvaní 12 mesiacov a na vykonané 
pracovné úkony záruku v trvaní 12 mesiacov. Uvedená záručná doba začína plynúť odo dňa 
odovzdania vozidla Zhotoviteľom Objednávateľovi po vykonaní servisu podľa čl. 5 bodu 
5.3 tejto zmluvy. 

2. V prípade, že Objednávateľ zistí, že poskytnutý servis má vady, oznámi to Objednávateľ 
bezodkladne najprv na č. tel. uvedenom v čl. V bod. 3, a následne e-mailom alebo písomne 
(ďalej len „reklamácia“). 

3. Dňom doručenia oznámenia o vade sa prerušuje záručná doba a opäť začína plynúť po dni 
dodania bezvadnej služby alebo bezvadného náhradného dielu.  

4. Pri nedodržaní termínu dodania predmetu zmluvy Zhotoviteľom, vzniká Objednávateľovi 
nárok vyúčtovať za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 100 eur. 

5. Objednávateľ je oprávnený pri nesplnení technických požiadaviek na predmet dodávky 
odmietnuť prevzatie dodávky až do úplnej nápravy Zhotoviteľom, o čom musí byť 
vyhotovený písomný záznam podpísaný obidvomi zmluvnými stranami. Až do doby dodania 
bezchybného plnenia má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 eur za každý 
deň. 

6. Uplatnením zmluvných pokút podľa tejto zmluvy nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu škody a to aj v rozsahu presahujúcom výšku zmluvnej pokuty. Zmluvné pokuty sa 
nezapočítavajú na náhradu škody, ktorá vznikne Objednávateľovi porušením zmluvných 
povinností Zhotoviteľa. 

7. V prípade, ak Objednávateľ bude meškať so zaplatením faktúry, môže mu zhotoviteľ 
účtovať úrok z omeškania vo výške 0,02% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

8. Nárok na zmluvnú pokutu nevzniká vtedy, ak sa preukáže, že omeškanie je spôsobené 
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť (vyššia moc). Zmluvnú pokutu zaplatí povinná 
Zmluvná strana oprávnenej Zmluvnej strane v lehote tridsiatich (30) dní odo dňa doručenia 
faktúry do sídla povinnej Zmluvnej strany. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú 
udalosti, ktoré nie sú závislé od konania Zmluvných strán, a ktoré nemôžu Zmluvné strany 
ani predvídať ani nijakým spôsobom priamo ovplyvniť, ako napr.: vojna, mobilizácia, 
povstanie, živelné pohromy, požiare, embargo, karantény. Oslobodenie od zodpovednosti 
za nesplnenie záväzku trvá po dobu pôsobenia vyššej moci, najviac však dva mesiace. Po 
uplynutí tejto doby sa Zmluvné strany dohodnú o ďalšom postupe. Ak nedôjde k dohode, 
má strana, ktorá sa odvolala na okolnosti vylučujúce zodpovednosť, právo odstúpiť od 
zmluvy. 
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Článok VIII. 
Ostatné dojednania 

1. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi oznámiť akúkoľvek zmenu údajov u subdodávateľov 
uvedených v Prílohe č. 3, a to bezodkladne po tom, ako sa o tejto skutočnosti dozvie.  

2. V prípade zmeny subdodávateľa je Zhotoviteľ povinný najneskôr do piatich (5) pracovných 
dní odo dňa zmeny subdodávateľa predložiť Objednávateľovi informácie o novom 
subdodávateľovi v rozsahu údajov podľa Prílohy č. 3 a predmety subdodávok. Pričom pri 
výbere subdodávateľa musí Zhotoviteľ  postupovať tak, aby vynaložené náklady na 
zabezpečenie plnenia na základe zmluvy o subdodávke boli primerané jeho kvalite a cene. 

3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia zmluvy je zapísaný v registri partnerov verejného 
sektora v súlade so zákonom č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 38/2017 Z. z. (ďalej len „zákon č. 
315/2016 Z. z.“), pokiaľ sa ho povinnosť zápisu do registra partnerov verejného sektora 
týka. Ak na strane Zhotoviteľa ako Zmluvnej strany podieľa skupina dodávateľov podľa § 
37 zákona o verejnom obstarávaní, má  každý člen tejto skupiny dodávateľov povinnosť byť 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

4. Subdodávateľ alebo subdodávateľ podľa osobitného predpisu, ktorý podľa § 11 ods. 1 
zákona o verejnom obstarávaní má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného 
sektora, musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. Povinnosť zápisu do 
registra partnerov verejného sektora upravuje osobitný predpis - zákon č. 315/2016 Z. z.  

5. Povinnosti Zhotoviteľa vrátane pravidiel výberu subdodávateľa platia pri nástupe nového 
subdodávateľa a zmene subdodávateľa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie zmluvy o subdodávke subdodávateľom tak, ako keby 
plnenie  realizované na základe takejto zmluvy realizoval sám. Zhotoviteľ zodpovedá za 
odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa ako aj za výsledok plnenia vykonaného na 
základe zmluvy o subdodávke. 

 
Článok IX. 

Skončenie zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť: 

1.1. písomnou dohodou Zmluvných strán, a to dňom uvedeným v takejto 
dohode; v dohode o skončení zmluvy sa súčasne upravia nároky 
Zmluvných strán vzniknuté na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou, 

1.2. písomným odstúpením od zmluvy, 

2. Odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným oznámením odstupujúcej Zmluvnej strany 
adresovaným druhej Zmluvnej strane zároveň s uvedením dôvodu odstúpenia od zmluvy 
a je účinné okamihom jeho doručenia. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie 
doručené tretí deň po jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na adresu Zmluvnej strany 
uvedenú v tejto zmluve. 

3. Za podstatné porušenie zmluvy a dôvod odstúpenia od zmluvy sa považuje: 

3.1. omeškanie Zhotoviteľa s poskytnutím predmetu zmluvy oproti 
dohodnutému termínu plnenia o viac ako štyri (4) dni bez uvedenia 
dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia moc), 

3.2. ak cena predmetu plnenia bude fakturovaná v rozpore s podmienkami 
dohodnutými v tejto zmluve, 
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3.3. Zhotoviteľ dodá Objednávateľovi dielo alebo s dielom súvisiace služby a 
tovary takých parametrov, ktoré sú v rozpore s touto zmluvou, 

3.4. Zhotoviteľ nevybaví reklamáciu v lehote dohodnutej podľa článku VII. 
tejto zmluvy 

3.5. Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako šesťdesiat 
(60) dní, 

3.6. Zhotoviteľ poruší jeho povinnosti podľa článku VIII tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, ak: 

4.1. proti Zhotoviteľovi začalo konkurzné konanie alebo reštrukturalizácia, 

4.2. Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, 

4.3. Zhotoviteľ koná v rozpore s touto zmluvou  a/alebo všeobecne záväznými 
právnymi predpismi platnými na území SR a na písomnú výzvu 
Objednávateľa toto konanie a jeho následky v určenej primeranej lehote 
neodstráni, 

4.4. Zhotoviteľ alebo subdodávateľ nebol v čase uzatvorenia tejto zmluvy 
zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak bol z neho vymazaný 
alebo ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa zákona o verejnom 
obstarávaní. 

Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, pokiaľ sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.  

5. Na účely tejto zmluvy sa pod vyššou mocou nerozumejú také podmienky, za ktorých nie je 
v čase mimoriadnej situácie alebo núdzového stavu možné (alebo je veľmi sťažené) 
poskytnutie servisu z dôvodu, že sú pracovníci alebo zmluvní partneri zhotoviteľa 
v karanténe a podobne.. 

 

Článok X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia  

1. Akákoľvek písomnosť alebo iné správy, ktoré sa doručujú v súvislosti s zmluvou druhej 
Zmluvnej strane (každá z nich ďalej ako „Oznámenie“) musia byť: 

1.1. v písomnej podobe, 
1.2. doručené (i) osobne, (ii) poštou prvou triedou s uhradeným poštovným, (iii) 

kuriérom prostredníctvom kuriérskej spoločnosti alebo (iv) elektronickou poštou 
na adresy, ktoré budú oznámené v súlade s týmto článkom zmluvy. 
 

2. Oznámenie poskytované Objednávateľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej 
osobe alebo na inú adresu, ktorú Objednávateľ priebežne písomne oznámi Zhotoviteľovi 
v súlade s týmto článkom zmluvy: 
 
Objednávateľ: 

 Adresa: Správa ciest KSK, Ostrovského 2333/1, 040 01  Košice 
 K rukám: Bc. Michal Šiňanský  
 E-mail: michal.sinansky@scksk.sk  
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Oznámenie poskytované Zhotoviteľovi bude zaslané na adresu uvedenú nižšie alebo inej 
osobe alebo na inú adresu, ktorú Zhotoviteľ priebežne písomne oznámi Objednávateľovi 
v súlade s týmto článkom zmluvy: 

 Zhotoviteľ:  
 Adresa: Lipová 7, 849 01 Nitra, 
 K rukám: Ing. Róbert Križan, 
 Email: krizan@eurocar-nitra.sk 
 

3. Oznámenie nadobúda účinnosť okamihom jeho prevzatia a má sa za prevzaté: 
3.1. v čase jeho doručenia (alebo odmietnutia jeho prevzatia), pokiaľ sa doručuje osobne 

alebo kuriérom; alebo 
3.2. v čase jeho doručenia, ale najneskôr v piaty (5) deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje ako poštová zásielka prvej triedy s uhradeným poštovným; alebo 
3.3. v čase jeho doručenia, ale najneskôr nasledujúci deň po jeho odoslaní, pokiaľ sa 

doručuje prostredníctvom elektronickej pošty. 
 

4. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo 
i spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, oznámi strana, ktorej sa niektorá z uvedených 
zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a to bez zbytočného 
odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce alebo 
náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V prípade zmeny 
bankového spojenia alebo čísla účtu zmluvné strany o tejto skutočnosti vyhotovia písomný 
dodatok k tejto zmluve. 
 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo na započítanie akýchkoľvek svojich 
nárokov voči nárokom zhotoviteľa, ktoré zhotoviteľovi vzniknú voči objednávateľovi podľa 
tejto zmluvy alebo na jej základe. 

 
6. Táto zmluva môže byť doplnená alebo zmenená v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi platnými na území Slovenskej republiky len písomnými a očíslovanými dodatkami, 
ktoré sa po podpísaní obidvoma zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. 

 
7. V ostatných právach a povinnostiach touto zmluvou neupravených platia príslušné 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov 
platných na území Slovenskej republiky. 

 
8. Zmluvné strany sa dohodli, že prípadné spory vyplývajúce z plnenia tejto zmluvy budú riešiť 

najprv dohodou alebo zmierom. Ak nepríde k dohode, bude vec riešiť vecne a miestne 
príslušný súd Slovenskej republiky. 

 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, nie v tiesni a za 

nápadne nevýhodných podmienok, prečítali ju, porozumeli jej a nemajú proti jej forme 
a obsahu žiadne výhrady, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi. 

 
10. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
 

11. Táto zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch s platnosťou originálu, dva (2) 
rovnopisy zostanú predávajúcemu a tri (3) rovnopisy zostanú kupujúcemu. 
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12. V prípade, že niektoré ustanovenia tejto zmluvy sú alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stanú 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné, nemá to a ani to nebude mať za následok 
neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné 
strany sú povinné v dobrej viere rokovať, aby bolo neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné 
ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého vecný obsah bude zhodný alebo 
čo najviac podobný ustanoveniu ktoré je nahradzované, pričom účel a zmysel tejto zmluvy 
musí byť zachovaný. Do doby, kým takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako aj pre prípad, 
že k nej nedôjde vôbec, sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 
ustanovenia použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a to také ustanovenia, 
ktoré zodpovedajú kritériám podľa predchádzajúcej vety. 

 
13. Zmluva má nasledujúce prílohy, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť: 

 
Príloha č. 1:  Predmet zákazky  

Príloha č. 2:  Štruktúrovaný rozpočet ceny Zmluvy o dielo 
Príloha č. 3:  Zoznam subdodávateľov 

 

  

 

 

V Košiciach, dňa 15.11.2021            V Nitre dňa: 11.11.2021 

 

 Za Objednávateľa: Za Zhotoviteľa: 

 

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

 Doc. Ing. Anton Trišč PhD., MBA                       Ing. Róbert Križan - majiteľ 

 generálny riaditeľ 








