
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom

znení a ustanovení zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len
„Zmluva“) medzi nasledovnými zmluvnými stranami:

Objednávateľ: Dopravný podnik mesta Košice, akciová spoločnosť
Bardejovská č. 6, 043 29 Košice

Zastúpený: Ing. Richard Majza, MBA
predseda predstavenstva a generálny riaditeľ
Ing. Juraj Krempaský
člen predstavenstva

Zástupca na rokovanie
vo veciach technických : Ing. Roman Danko, riaditeľ riadenia dopravy
Zástupca zodpovedný
za plnenie zmluvy : .........................................
IČO: 31 701 914
DIČ: 2020488206
IČ DPH: SK 2020488206
Bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a. s.
IBAN: SK36 1111 0000 0066 1018 6006
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Košice I, 

oddiel: Sa, vložka č. 559/V

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ: .........................................
.........................................

Štatutárny orgán: .........................................
IČO: .........................................
DIČ: .........................................
IČ DPH: .........................................
Bankové spojenie: .........................................
IBAN: .........................................
BIC/SWIFT: .........................................
Tel. : .........................................
Fax : .........................................
Zapísaný: Obchodný register ................ , oddiel: ......, vložka č. ...............
(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(ďalej tiež spoločne  označovaní aj ako „zmluvné strany“)   

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Zmluvné  strany  uzatvárajú  túto  zmluvu  o dielo  podľa  ustanovení  §  536  a nasl.  Obchodného
zákonníka a v súlade s ustanoveniami zákona o verejnom obstarávaní. 

1.2 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi
na základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa ……………….
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2. PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy  je  zhotovenie  diela  „Modernizácia  dopravného dispečingu –  stavebná
úprava miestnosti ústredne“, a to v rozsahu uvedenom v bode 2.2  a v súlade so zmluvou, jej
prílohami  a pokynmi  objednávateľa.  Objednávateľ  sa  zaväzuje  uhradiť  zhotoviteľovi  cenu  za
zhotovenie diela špecifikovanú v článku 3. tejto zmluvy.

2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť zhotoviť a objednávateľovi
odovzdať dielo a objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť  za dielo dohodnutú cenu.
Dielo pozostáva z búracích a stavebných prác špecifikovaných v prílohe č. 1 a 2 tejto zmluvy.

2.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi  potrebné spolupôsobenie pri realizácii  diela
tak, aby mal zhotoviteľ vytvorené podmienky na riadne a včasné plnenie predmetu zmluvy.

2.4 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe  technické,  kvalitatívne,  materiálové,  časové  a iné  podmienky  na  realizáciu  diela  a že
disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.

2.5 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje,  že  vykoná dielo  v súlade  s platnými  STN,  technologickými  postupmi,
všeobecne  záväznými  technickými  požiadavkami  na  stavbu  a podľa  platných  právnych,
prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

3. MIESTO A TERMÍN REALIZÁCIE DIELA

3.1 Zhotoviteľ je povinný začať s realizáciou diela do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Miesto
realizácie diela : Dopravný podnik mesta Košice, Bardejovská 6, Košice, 

administratívna budova „A“.

3.2 Zhotoviteľ  sa zaväzuje  vykonať  dielo  a odovzdať  ho objednávateľovi  bez vád a nedorobkov
brániacich užívaniu diela v lehote najneskôr do ……………...(termín ukončenia diela je možné
posunúť len z dôvodu neskoršieho dátumu podpisu zmluvy o NFP, ktorý objednávateľ nevie
ovplyvniť).

3.3 Zmluvné strany sa dohodli,  že pri  nedodržaní dohodnutého termínu zhotovenia diela vzniká
objednávateľovi voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z ceny diela bez
DPH  za  každý  deň  omeškania  zhotoviteľa.  Zmluvná  pokuta  je  splatná  na  základe  výzvy
objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote pätnástich (15) kalendárnych dní odo
dňa doručenia predmetnej výzvy objednávateľa zhotoviteľovi.  Zaplatenie zmluvnej pokuty zo
strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce
zmluvnú pokutu.

3.4 V zmysle dohody zmluvných strán je zhotoviteľ oprávnený predĺžiť termín zhotovenia diela, a to
výlučne v nasledovných prípadoch:

a) v prípade zásahu vyššej moci;

b) prerušenia zhotovovania diela na pokyn objednávateľa;

c) v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal objednávateľ;

d) v prípade, keď objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa zmluvy
alebo je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo zmluvy o takú dobu,
o koľko je objednávateľ v omeškaní s plnením danej povinnosti;

3.5 Zhotoviteľ  je  povinný  bez  zbytočného  odkladu  písomne  informovať  objednávateľa  o  vzniku
akejkoľvek skutočnosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela a ktorá by mohla mať vplyv na
dohodnuté termíny vykonania diela.

4. CENA ZA ZHOTOVENIE DIELA, PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje  zaplatiť  za riadne a včasné zhotovenie  diela zmluvnými stranami
dohodnutú cenu diela, v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vyhlášky č. 87/1996 Z. z.,  ktorou sa vykonáva zákon o cenách a na základe zhotoviteľom
predloženej  cenovej  ponuky  –  „Rozpočet  stavby“,  ktorá  tvorí  prílohu  č.  1  tejto  zmluvy  a
„Rekapitulácia rozpočtu“, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy.

4.2 Cena diela je dohodnutá zmluvnými stranami ako maximálna a je vo výške .....................,- Eur
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bez DPH, ............................ s DPH (ďalej len „cena diela “) a sú v nej zahrnuté všetky náklady
zhotoviteľa  súvisiace  s realizáciou  diela,  vrátane  vedľajších  rozpočtových  nákladov
a doplnkových nákladov.

4.3 Dohodnutá cena diela je platná v priebehu realizácie celého diela. 

4.4 Cena diela bude uhradená vo výške 95 % z fondov EÚ a ŠR a vo výške 5% z vlastných zdrojov
objednávateľa.

4.5 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok. Cena diela bude uhradená formou
bezhotovostného prevodu bez zálohovej platby, na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom do
10 dní od ukončenia realizácie diela, t. j. od odovzdania a prevzatia diela.

4.6 Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác, ktorý bude potvrdený
zhotoviteľom a objednávateľom a bude tvoriť prílohu faktúry. Súčasťou faktúry bude aj protokol
o odovzdaní a prevzatí diela.

4.7 Splatnosť faktúry je 60 dní  odo dňa jej  doručenia objednávateľovi.  Faktúra musí obsahovať
všetky  náležitosti  v zmysle  zákona  č.  222/2004  Z.  z.  o DPH v znení  neskorších  predpisov.
V prípade,  ak  faktúra  nebude  obsahovať  všetky  náležitosti  daňového  dokladu  alebo  bude
obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je oprávnený ju do dátumu splatnosti
vrátiť  zhotoviteľovi.  Zhotoviteľ faktúru podľa charakteru nedostatku buď opraví  alebo vystaví
novú  faktúru.  Na  opravenej  alebo  novej  faktúre  vyznačí  nový  dátum splatnosti.  Faktúra  sa
považuje za zaplatenú okamihom pripísania príslušnej peňažnej sumy na účet zhotoviteľa.

5. PODMIENKY VYKONANIA DIELA

6.1    Zhotoviteľ  je  povinný zhotoviť  dielo  v zmluvne dohodnutom rozsahu,  bez vád a nedorobkov
brániacich  užívaniu  diela,  v súlade  s  touto  zmluvou  a jej  prílohami,  v  termíne  uvedenom
v zmluve.

6.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele, a to až do doby odovzdania
diela objednávateľovi na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.

6.3 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko formou zápisu.

6.4 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník.

6.5 Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v takom stave, aby zhotoviteľ mohol
na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.

6.6 V  prípade  vykonávania  predmetu  zmluvy  prostredníctvom  tretích  osôb  (subdodávateľov)
zodpovedá zhotoviteľ  objednávateľovi  za  splnenie  záväzku  riadne  vykonať  predmet  zmluvy
akoby predmet zmluvy vykonával sám. Na základe dohody zmluvných strán zhotoviteľ zostaví
zoznam tretích osôb (subdodávateľov) podieľajúcich sa na vykonávaní predmetu zmluvy (tzv.
Zoznam subdodávateľov); Zoznam subdodávateľov odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v dvoch
(2) vyhotoveniach do piatich (5) pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Zhotoviteľ  je povinný  uviesť  údaje o všetkých známych subdodávateľoch  v  rozsahu podielu
zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi,  konkrétnu časť  diela, ktorú má
subdodávateľ  vykonať, identifikačné  údaje  navrhovaného  subdodávateľa,  údaje  o  osobe
oprávnenej  konať  za  subdodávateľa  v  rozsahu  meno  a  priezvisko,  adresa  pobytu,  dátum
narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a nemôžu u neho existovať dôvody na vylúčenie
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní; oprávnenie dodávať
tovar, uskutočňovať stavebné práce alebo poskytovať službu sa preukazuje vo vzťahu k tej časti
predmetu zákazky alebo koncesie, ktorý má subdodávateľ plniť.

6.7 V prípade zmeny subdodávateľa počas trvania zmluvy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi
najneskôr  tri  (3)  pracovné  dni  pred  zmenou  subdodávateľa,  predložiť  písomné  oznámenie
o zmene subdodávateľa, ktoré bude obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač
v  úmysle  zadať  subdodávateľovi,  konkrétnu  časť  diela,  ktorú  má  subdodávateľ  vykonať,
identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za
subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie,
že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky  účasti týkajúce sa osobného postavenia  podľa
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní. 
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6.8 V  prípade  porušenia  povinností  zhotoviteľa  vyplývajúcich  z  bodov  6.5  a 6.6  tohto  článku
(neodovzdanie  Zoznamu subdodávateľov,  neoznámenie  prípadnej  zmeny subdodávateľa)  je
objednávateľ  oprávnený požadovať  od zhotoviteľa  zmluvnú pokutu vo výške 500,00 eur  za
každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj opakovane. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný zmluvne zaviazať Subdodávateľov a požadovať od nich záruky a zmluvné
plnenia tak,  aby nebolo v žiadnom prípade ohrozené plnenie jeho záväzkov zo Zmluvy voči
Objednávateľovi, vrátane záväzkov na náhradu škody a uplatnenie majetkových sankcií.

6.10 Zhotoviteľ  preberá  v plnom  rozsahu  zodpovednosť  za  bezpečnosť  a ochranu  zdravia
zamestnancov,  prostredníctvom  ktorých  bude  Dielo  vykonávať,  ako  aj  za  bezpečnosť
Subdodávateľov  a ich  zamestnancov.  Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  počas  výkonu  svojej  činnosti
a  činnosti svojich subdodávateľov, že bude dodržiavať a konať v súlade s aktuálne platnými
právnymi a ostatnými predpismi na zaistenie BOZP, PO a ŽP a pracovno-právnymi predpismi.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanci a zamestnanci subdodávateľov nebudú vykonávať
činnosť v rozpore so zákonom č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a  zákona č. 82/2005  Z. z. o
nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní v znení neskorších predpisov. 

6.11 Zhotoviteľ je povinný realizovať nakladanie s odpadmi v zmysle príslušných právnych predpisov
upravujúcich  nakladanie  s odpadmi  a podľa  podmienok  uvedených  v povolení  na  realizáciu
stavby, t. j. vrátane dokladovania o naložení s odpadom objednávateľovi (ref. ŽPaRP DPMK).
Prípadné škody a postihy, ktoré by vznikli objednávateľovi zanedbaním povinností zhotoviteľa
v tejto  súvislosti,  bude  hradiť  dodávateľ.  V prípade,  že  zo  strany  správneho  orgánu  dôjde
k udeleniu  pokuty  alebo  inej  sankcie  voči  objednávateľovi,  z dôvodu  pochybenia  na  strane
zhotoviteľa, túto znáša a uhradí v určenej lehote zhotoviteľ. 

6.12 Objednávateľ  sa  zaväzuje  informovať  zhotoviteľa  bez  zbytočného  odkladu  o  všetkých
skutočnostiach  potrebných  pre  činnosť  zhotoviteľa  a  včas  mu  oznamovať  všetky  zmeny  a
dôležité okolnosti, ktoré môžu mať vplyv na jeho činnosť podľa Zmluvy.

6.13 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať všetky postupy pri realizácií diela, najmä či sa realizácia
diela vykonáva podľa tejto zmluvy, technických noriem a iných všeobecne záväzných právnych
predpisov.

6. ZMLUVNÉ POKUTY, NÁHRADA ŠKODY

7.1 V prípade neodstránenia vád a/alebo nedorobkov diela  vyplývajúcich zo zápisu,  ktorý  bude
zmluvnými stranami spísaný pri odovzdaní diela objednávateľovi, vzniká objednávateľovi nárok
voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z ceny diela bez DPH za každý aj začatý
deň omeškania,  a  to  až  do dňa úplného odstránenia  všetkých  vád a nedorobkov.  Zmluvná
pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
dvadsať  (20)  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  predmetnej  výzvy  objednávateľa
zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky
objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.

7.2 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni v dohodnutom termíne vady a/alebo nedorobky diela riadne
a včas  reklamované  objednávateľom  počas  plynutia  záručnej  doby,  vzniká  objednávateľovi
nárok voči zhotoviteľovi na zmluvnú pokutu  vo výške 0,03% z ceny diela bez DPH za každý aj
začatý deň omeškania, a to až do dňa úplného odstránenia týchto vád a nedorobkov. Zmluvná
pokuta je splatná na základe výzvy objednávateľa na úhradu zmluvnej pokuty, a to v lehote
dvadsať  (20)  kalendárnych  dní  odo  dňa  doručenia  predmetnej  výzvy  objednávateľa
zhotoviteľovi. Zaplatenie zmluvnej pokuty zo strany zhotoviteľa nemá vplyv na prípadné nároky
objednávateľa na náhradu škody prevyšujúce zmluvnú pokutu.

7.3 Ak zhotoviteľ nevykoná riadne a včas dielo v súlade so zmluvou, alebo ak preruší práce na
vykonávaní  diela  bez  toho,  aby  mu  dal  na  to  objednávateľ  pokyn  alebo  aby  dané  bolo
spôsobené  okolnosťami,  ktoré  nie  sú  na  strane  zhotoviteľa,  je  objednávateľ  oprávnený
požadovať od zhotoviteľa uhradenie všetkých nákladov a škôd, ktoré mu tak preukázateľne
vznikli, a to v plnej výške.

7.4 Zaplatením  zmluvnej  pokuty/zmluvných  pokút  v  zmysle  zmluvy  sa  zhotoviteľ  nezbavuje
povinnosti dielo vykonať.
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7. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

8.1 Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak:

8.1.1 sa splnenie zmluvy stane nemožným z dôvodu, za ktorý nezodpovedá zhotoviteľ,
8.1.2 ak objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi  riadne a včas súčinnosť podľa tejto zmluvy,

resp.  si  neplní  svoje  povinnosti  a znemožňuje  tak  zhotoviteľovi  riadne  a včasné
vykonávanie diela, a to aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa,

8.1.3 objednávateľ poruší zmluvu podstatným spôsobom.

8.2 Objednávateľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť v prípadoch, ak: 

8.2.1 Zhotoviteľ je v omeškaní s dokončením diela o viac ako 10  kalendárnych dní,
8.2.2 Zhotoviteľ neplní kvalitatívno-technické parametre a/alebo podmienky zhotovovania diela

určené slovenskými technickými normami, európskymi normami, všeobecne záväznými
právnymi predpismi Slovenskej republiky a/alebo touto zmluvou, a to aj napriek písomnej
výzve objednávateľa,  ak Zhotoviteľ neurobí nápravu ani v dodatočnej lehote maximálne
10 dní od výzvy,

8.2.3 Zhotoviteľ  aj  napriek  upozorneniu  objednávateľa  v  primeranej  lehote  určenej  na
odstránenie vady neodstránil vadu diela. V rozsahu vadného plnenia nie je objednávateľ
povinný  zaplatiť  za  vykonané  práce  a  až  do  odstránenia  vady  nie  je  v  omeškaní
s platením,

8.2.4 sa voči zhotoviteľovi vedie konkurzné konanie, bol podaný návrh na začatie konkurzného
konania,  návrh na začatie  konkurzného konania  bol  zamietnutý  z  dôvodu nedostatku
majetku,  ak  bolo  začaté  reštrukturalizačné  konanie,  alebo  ak  zhotoviteľ  vstúpil  do
likvidácie,

8.2.5 sa splnenie zmluvy stane nemožným z dôvodu vyššej moci.

8.3 Odstúpenie jednej zmluvnej strany nadobúda účinnosť okamihom  jeho písomného doručenia
druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy nezanikajú povinnosti nahradiť škodu (vo výške
presahujúcej zmluvnú pokutu) a platiť zmluvné pokuty dohodnuté pre prípad porušenia zmluvy
a tie  povinnosti  zmluvných strán,  ktoré  vznikli  pred odstúpením od zmluvy,  ak z ich  povahy
nevyplýva niečo iné.

8.4 Ak dôjde k akémukoľvek zániku tejto zmluvy pred vykonaním diela:

a) Zhotoviteľ  má právo na zaplatenie ceny za dielo v rozsahu, v akom bolo dielo do dňa
zániku zmluvy skutočne vykonané; 

b) Ku dňu zániku zmluvy vykonajú zmluvné strany inventarizáciu všetkých prác a dodávok
a vzájomne odsúhlasia finančnú hodnotu vykonaných plnení.

c) Zhotoviteľ je povinný upozorniť objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je potrebné urobiť
v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na neukončenom diele alebo zmiernenia
jej následkov.

8. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

9.1 Dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, bude odovzdané zhotoviteľom objednávateľovi vo forme
protokolárneho odovzdania  dokončeného diela. 

9.2 Po riadnom vykonaní diela zhotoviteľ  vyzve objednávateľa na jeho protokolárne prevzatie. Vo
výzve na prevzatie diela zhotoviteľ určí termín odovzdania diela. 

9.3 Protokol bude obsahovať najmä : 

 základné údaje o diele;
 súpis zistených vád a nedorobkov na diele;
 lehoty na odstránenie vád a nedorobkov diela; 
 zoznam odovzdaných dokladov vzťahujúcich sa k dielu;
 kópiu stavebného denníka
 prehlásenie  zmluvných  strán  o tom,  že  zhotoviteľ  dielo  odovzdáva  a objednávateľ  dielo

preberá;
 podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán;

9.4 Podpisom protokolu oboma zmluvnými stranami sa dielo považuje za odovzdané. 

9.5 V prípade,  že  objednávateľ  odmietne  podpísať  protokol  o odovzdaní  a prevzatí  diela,  spíšu
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zmluvné strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

9.6 V prípade  ak  zhotoviteľ  zhotoví  dielo  pred  dohodnutým  termínom  zhotovenia  diela,  je
objednávateľ povinný takto zhotovené dielo prevziať aj v skoršom termíne.

9. VLASTNÍCKE PRÁVO K ZHOTOVOVANÉMU DIELU

10.1 Objednávateľ  sa  stáva  vlastníkom  zhotoveného  diela  jeho  protokolárnym  odovzdaním
a prevzatím.  Nebezpečenstvo  škody  na  zhotovovanom  diele  počas  realizácie  diela  znáša
zhotoviteľ až do okamihu jeho protokolárneho prevzatia objednávateľom.

10. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA AKOSŤ DIELA A ZÁRUČNÁ DOBA

11.1 Zhotoviteľ  zodpovedá za úplné,  kvalitné a kompletné zhotovenie  diela  v súlade so zmluvou.
Zhotoviteľ  zodpovedá za  to,  že  ním vykonané práce  a dodané  materiály  budú  zodpovedať
príslušným právnym predpisom a normám platným v SR a Európskej únii. Kvalita vykonaného
diela musí byť v súlade s platnými technickými normami, ako aj s požiadavkami špecifikovanými
touto zmluvou a platnými právnymi predpismi.

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za
vady,  ktoré  sa  prejavili  po  odovzdaní  diela  zodpovedá  zhotoviteľ  v  prípade,  ak  boli  tieto
spôsobené porušením jeho povinností vyplývajúcich mu zo zmluvy. 

11.3 Záručná doba je 36 mesiacov  a plynie odo dňa odovzdania a prevzatia diela.  

11.4 Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú objednávateľ nemôže dielo alebo jeho časť užívať pre
jeho vady a/alebo nedorobky, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ. V prípade, že pri odstraňovaní vád
a/alebo nedorobkov došlo k výmene jednotlivých častí diela za nové, pre nové časti diela začína
plynúť nová záručná doba.

11.5 Zhotoviteľ  je povinný počas plynutia záručnej  doby na svoje náklady,  riziko a zodpovednosť
odstrániť  zistené  vady,  za  ktoré  nesie  zodpovednosť  v súlade  s ustanoveniami  zmluvy
a relevantných  ustanovení  Obchodného  zákonníka.  Ak  vady  nemôžu  byť  odstránené,  má
objednávateľ právo na zodpovedajúcu primeranú zľavu z ceny diela. 

11.6 Objednávateľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť zhotoviteľovi vady diela,
najneskôr však v lehote piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy vadu zistil alebo mohol zistiť
pri vynaložení odbornej starostlivosti. V oznámení objednávateľ uvedie popis vady, ako sa vada
prejavila  a  jej rozsah  a oznámenie  je  povinný  doporučeným  listom  zaslať  zhotoviteľovi.
Zhotoviteľ je povinný nastúpiť na odstránenie riadne a včas reklamovanej vady bez zbytočného
odkladu,  najneskôr  ale  do  piatich  (5)  kalendárnych  dní  odo  dňa  oznámenia  vady
objednávateľom. Ak pôjde o vadu, ktorá by mohla spôsobiť alebo spôsobila na predmete zmluvy
vznik  havarijného  stavu  je  zhotoviteľ  povinný  nastúpiť  na  odstránenie  vád  na  diele  bez
zbytočného  odkladu,  najneskôr  do  dvadsaťštyri  (24)  hodín  od  okamihu  oznámenia  vady.
Oznámenie  v tomto  prípade  môže  byť  urobené  telefonicky,  faxovou  správou  alebo
prostredníctvom e-mailu. V prípade, že vada nie je opraviteľná, zhotoviteľ je povinný provizórne
sprevádzkovať  poškodenú  (nefunkčnú)  časť  diela,  a  to  do  štyridsaťosem  (48)  hodín  od
nastúpenia  zhotoviteľa  na  odstraňovanie  vady,  pokiaľ  je  to  technicky  možné.  Zhotoviteľ  je
povinný odstrániť vady, za ktoré zodpovedá a ktoré  objednávateľ riadne a včas reklamoval, a to
v lehote primeranej povahe vady. Ak zhotoviteľ neodstráni vady, za ktoré zodpovedá v lehote
primeranej povahe vady ani po písomnej výzve objednávateľa s poskytnutím primeranej lehoty
na plnenie nie kratšej ako pätnásť (15) kalendárnych dní, je objednávateľ  oprávnený odstrániť
vadu treťou osobou na náklady zhotoviteľa, pričom je viazaný cenami uvedenými v tejto zmluve.
Po odstránení vady treťou osobou o tom písomne upovedomí zhotoviteľa spolu s podrobným
vyúčtovaním  nákladov  na  odstránenie  vady.  Zhotoviteľ  je  v takom prípade  povinný  uhradiť
objednávateľovi cenu za odstránenie vady treťou osobou, ktorú bol povinný odstrániť zhotoviteľ
v zmysle tejto zmluvy, za predpokladu rešpektovania cien zakotvených v tejto Zmluve.

11. DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

12.1   Doručovanie pre účely tejto zmluvy sa vykonáva a považuje za platne a účinne vykonané vtedy,
ak sa doručuje  na poslednú známu adresu sídla  zmluvnej  strany,  ktorá  bola  ako posledná
známa adresa sídla touto zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane písomne oznámená, pričom
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za dodržanie podmienky písomného oznámenia sa považuje i uvedenie novej adresy sídla na
zmluve (vrátane jej prípadného dodatku) uzavretej  medzi zmluvnými stranami. Obe zmluvné
strany  sa  zaväzujú  vzájomne  si  písomne  oznamovať  zmenu  adresy  sídla  bez  zbytočného
odkladu. V prípade, že zmluvná strana doporučenú poštovú zásielku druhej zmluvnej strany z
akéhokoľvek dôvodu neprevezme, považuje sa táto zásielka za doručenú uplynutím 15 dní odo
dňa jej odoslania na poslednú známu adresu sídla zmluvnej strany v zmysle vyššie uvedeného.
Podmienka  písomného  oznámenia  je  splnená  aj  vtedy,  ak  listinu  obsahujúcu  písomné
oznámenie  osobne  prevezme  poverený  zástupca  adresáta  a  toto  prevzatie  potvrdí  svojim
podpisom.

12. ZACHOVANIE DÔVERNOSTI INFORMÁCIÍ

13.1 Každá  zo  zmluvných  strán  sa  zaväzuje,  že  kedykoľvek  po  dni  uzatvorenia  zmluvy  bez
predchádzajúceho  súhlasu  druhej  zmluvnej  strany  nevyužije,  neposkytne  ani  neoznámi
akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú
overovať  účtovnú  závierku  príslušnej  zmluvnej  strany,  materskej  spoločnosti,  dcérskej
spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo
v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného
orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie
o obchodných vzťahoch s druhou zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické,
obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od
druhej  zmluvnej  strany,  a to vrátane informácií  týkajúcich sa podnikateľskej  činnosti  alebo
iných záležitostí druhej zmluvnej strany.

13. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1 Zmluva  môže  byť  zmenená  alebo  doplňovaná  formou  písomného  dodatku  podpísaného
všetkými Zmluvnými stranami.

14.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom účinnosti
zmluvy  o  poskytnutí  NFP  medzi  objednávateľom  ako  prijímateľom  a  MPaRV  SR  ako
poskytovateľom alebo dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády  Slovenskej  republiky  (podľa  toho,  čo  nastane  neskôr).  Zhotoviteľ
podpisom zmluvy súhlasí  s vyššie uvedeným zverejnením zmluvy.

14.3 Právne  vzťahy  zmluvných  strán  touto  Zmluvou  neupravené  sa  riadia  príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

14.4 Na  základe  dohody  zmluvných  strán  a vzhľadom  na  financovanie  diela  aj  z prostriedkov
Európskej  únie  sa  zhotoviteľ  zaväzuje,  že  strpí  výkon  kontroly/auditu/overovania,
vykonávaného aj tretími osobami, a to najmä:

- poskytovateľom financovania  objednávateľovi,  resp.  príslušným Riadiacim  orgánom a
ním poverenými osobami,

- Útvarom následnej finančnej kontroly a ním poverenými osobami (v zmysle zákona č.
357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov
v znení neskorších predpisov a zákona č. 528/2008 o pomoci a podpore poskytovanej z
fondov Európskej únie v znení neskorších predpisov/,

- Najvyšším kontrolným úradom SR, príslušnou Správou finančnej kontroly, certifikačným
orgánom  a nimi poverenými osobami,

- orgánmi auditu a ich spolupracujúcimi orgánmi a nimi poverenými osobami,

- splnomocnenými zástupcami Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,

- osobami  prizvanými  dotknutými  orgánmi  v  súlade  so  všeobecne záväznými  právnymi
predpismi,

súvisiaceho s vykonaným dielom podľa  tejto  zmluvy kedykoľvek  počas  trvania  zmluvy
o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzatvorenej medzi príslušným riadiacim
orgánom a objednávateľom ako konečným prijímateľom pomoci za účelom financovania
diela  vykonávaného  podľa  tejto  zmluvy,  a že  osobám  vykonávajúcim
kontrolu/audit/overovanie poskytne všetku potrebnú súčinnosť.
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14.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch v slovenskom jazyku. Objednávateľ prevezme
dva rovnopisy zmluvy a zhotoviteľ prevezme dva rovnopisy zmluvy. 

14.6 Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  táto  zmluva  je  vyjadrením  ich  slobodnej  vôle  a  že  bola
podpísaná vážne a nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. 

14.7 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy tvoria nasledujúce prílohy :

Príloha č. 1: Rozpočet stavby

Príloha č. 2: Rekapitulácia rozpočtu

V Košiciach dňa ......................... V ...........................  dňa ...............

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:

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

Ing. Richard Majza, MBA

   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ

Dopravný podnik mesta Košice, 
akciová spoločnosť

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

meno

funkcia

obchodné meno

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

     Ing. Juraj Krempaský

       člen predstavenstva

Dopravný podnik mesta Košice, 
akciová spoločnosť
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