ZMLUVA č. P/900 823/66/19
o zabezpečení externého projektového manažmentu investičnej akcie
„Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec“
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Projekt“ a „Zmluva“)

Článok I. Zmluvné strany
1. Objednávateľ:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica,
Oddiel: Sa, Vložka č.: 705/S
V mene ktorej koná:
Ing. Vladimír Svrbický, predseda predstavenstva a.s.
Ing. Marek Žabka, člen predstavenstva a.s.
Osoby oprávnené konať za Objednávateľa vo veciach Zmluvy:
- vo veciach právnych: JUDr. Ivan Daniš
- vo veciach technických s právom dielo prevziať: Ing. Marek Žabka
a ním poverené a/alebo určené osoby
IČO: 36 056 006
DIČ: 2020095726
IČ DPH: SK 2020095726
Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Banská Bystrica
číslo účtu IBAN: SK2775000000000025781093
(ďalej len „Objednávateľ“)

2.

Poskytovateľ:

<Obchodné meno>
<Sídlo>
<Údaj o zápise v príslušnom registri>
<Osoby konajúce za Zhotoviteľa>
<Osoby oprávnené konať vo veciach Zmluvy>
<IČO, DIČ, IČ DPH>
<Bankové spojenie a číslo účtu>
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(spolu Objednávateľ a Poskytovateľ ďalej len „zmluvné strany“)

Východiskové údaje:
Názov Stavby:
„Inovácia a modernizácia úpravne vody Klenovec“ (ďalej len „Stavba“)
Miesto Stavby:
k.ú. Klenovec – areál ÚV
Investor (stavebník): Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Zmluva o dielo:
č. B/9000823/74/18
Zmluva o zabezpečení SD:
SD/900823/3/19
Kód výzvy:
OPKZP-PO1-SC122-2018-47

Preambula.
Objednávateľ vyvíja aktivity smerujúce k zabezpečeniu financovania realizácie projektu prostredníctvom
Zmluvy o poskytnutí NFP, na základe ktorej by mu vzniklo právo na nenávratný finančný príspevok pre
financovanie realizácie projektu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti a vzhľadom na záujem Objednávateľa
o zabezpečenie externého projektového manažmentu predmetného projektu sa zmluvné strany dohodli na
spolupráci a to v rozsahu, spôsobom a za podmienok uvedených v tejto zmluve:

Článok II. Predmet plnenia
1.

Predmetom zmluvy je projektový manažment projektu v rozsahu: celková administrácia/riadenie a
monitorovanie predmetného projektu, vrátane poskytovania technického a ekonomického poradenstva
pre Objednávateľa, vykonávanie dohľadu nad realizáciou projektu, zabezpečenie manažmentu zmlúv
uzavretých so Zhotoviteľom stavebných prác ako aj s poskytovateľom služby stavebného dozoru,
vrátane kontroly výkonov za účelom zabezpečenia hladkého priebehu implementácie projektu v rámci
stanovenej lehoty realizácie aktivít projektu a stanoveného rozpočtu projektu, pričom všetky činnosti bude
Poskytovateľ vykonávať spôsobom a v súlade s ustanoveniami Zmluvy o poskytnutí NFP, v súlade so
Systémom riadenia EŠIF, v súlade so všetkými dokumentami, na ktoré Zmluva o poskytnutí NFP
odkazuje (napr. Príručka pre prijímateľa NFP), vrátane Právnych dokumentov a v súlade s platnými
a účinnými všeobecne záväznými predpismi SR a právnymi aktami EÚ.

2.

Poskytovateľ výkonu projektového manažmentu sa v spolupráci so Stavebným dozorom Objednávateľa
zaväzuje vykonať manažment Zmluvy o dielo č. B/9000823/74/18 na uskutočnenie stavebných prác
uzavretej v súvislosti s Projektom medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom stavebných prác (ďalej len
„Zhotoviteľ“ a „Zmluva o dielo“).
Poskytovateľ výkonu projektového manažmentu sa zaväzuje vykonať manažment Zmluvy o poskytovaní
služieb stavebného dozoru č. SD/900823/3/19 na vykonávanie služieb spočívajúcich v zabezpečení
výkonov činností dozorovania Projektu medzi Objednávateľom a Stavebným dozorom Objednávateľa
(ďalej len „Stavebný dozor“ a „Zmluva o poskytovaní služieb“).
Poskytovateľ výkonu projektového manažmentu sa zaväzuje vykonať manažment všetkých ostatných
zmluvných vzťahov priamo súvisiacich s Projektom.
Služby v rámci Zmluvy budú poskytované v troch etapách:
I. etapa: Pred začatím výstavby Stavby
II. etapa: Počas realizácie výstavby Stavby
III. etapa: Po ukončení realizácie výstavby Stavby (5 rokov po ukončení projektu)
Poskytovateľ sa zaväzuje konať v záujme Objednávateľa a vykonávať najmä nasledovné činnosti
projektového manažéra:
a) pravidelná komunikácia s projektovým manažérom riadiaceho, resp. sprostredkovateľského orgánu;
b) kontrola realizačnej dokumentácie Zhotoviteľa;
c) kontrola, pripomienky a doplňujúce návrhy k schváleniu dokumentácie Zhotoviteľa v súčinnosti so
Stavebným dozorom;
d) účasť na pravidelných kontrolných dňoch Stavby vedených a organizovaných Stavebným dozorom;
e) kontrola a riadenie činnosti Stavebného dozora v súlade s požiadavkami Objednávateľa;
f) kontrola, pripomienky a doplňujúce návrhy k schváleniu Zhotoviteľových harmonogramov prác,
mobilizácie personálu, vybavenia a zdrojov v súčinnosti so Stavebným dozorom;
g) kontrola, pripomienky a doplňujúce návrhy k schváleniu Zhotoviteľových manuálov v súčinnosti so
Stavebným dozorom;
h) kontrola postupu výstavby Stavby;
i) spracovanie fakturácie aktivít Projektu vrátane potvrdzovania vecnej správnosti faktúr;
j) kontrola pripomienok a doplňujúcich návrhov k schváleniu Zhotoviteľových plánov na ukončenie
Stavby, spustenie prevádzky a príprava harmonogramu platieb v súčinnosti so Stavebným dozorom;

3.

4.
5.

6.
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k) spracovanie pripomienok a doplňujúcich návrhov k schváleniu správ Zhotoviteľa a Stavebného
dozoru;
l) vypracovanie kompletných žiadostí konečného prijímateľa o platbu vrátane všetkých príloh a ich
predloženie sprostredkovateľského orgánu (SAŽP);
m) vypracovanie monitorovacích správ (priebežných monitorovacích správ počas realizácie aktivít
Projektu), vypracovanie monitorovacej správy po ukončení realizácie projektu, vypracovanie
monitorovacích správ v období udržateľnosti projektu, v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku;
n) kompletná administrácia prípadných zmien Zmluvy o NFP;
o) vypracovanie záverečnej monitorovacej správy v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného
finančného príspevku;
p) vypracovanie žiadostí o zmenu Projektu, vrátane zabezpečenia požadovaných príloh;
q) účasť na všetkých kontrolách zo strany riadiaceho orgánu (sprostredkovateľského orgánu) počas
trvania projektu a v súčinnosti s Objednávateľom poskytovať podklady požadované v priebehu
kontroly orgánom prevádzajúcim kontrolu projektu;
r) účasť na preberacích skúškach;
s) kontrola, pripomienky a doplňujúce návrhy k schváleniu preberacích skúšok v súlade so Zmluvou o
dielo;
t) účasť na preberacích konaniach a v súčinnosti s Objednávateľom a Stavebným dozorom schvaľovanie
preberacích protokolov stavieb Projektu;
u) účasť na konaniach súvisiacich s predčasným užívaním Stavby, dočasným užívaním Stavby a
kolaudačných konaniach stavieb Projektu;
v) vypracovanie záverečnej správy o Projekte v súlade so zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku;
w) spolupráca pri zavedení a prevádzke systému na monitorovanie fyzického pokroku implementácie
Projektu v súlade s požiadavkami Objednávateľa;
x) návrh riešení a kontrola odstraňovania vád a nedorobkov uvedených v protokole o odovzdaní a
prevzatí Stavby alebo vád ktoré sa vyskytnú v záručnej lehote;
y) účasť na konaniach o urovnávaní prípadných sporov so Zhotoviteľom v súlade s podmienkami Zmluvy
o dielo alebo so Stavebným dozorom v súlade s podmienkami Zmluvy o poskytovaní služieb;
z) dodržiavanie interných postupov stanovených odborom prípravy projektov Európskej
únie/Európskeho spoločenstva na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky pre
Objednávateľa o riadení obehu dokladov spojených s projektmi Kohézneho fondu;
aa) zabezpečenie kompletnej administrácie Projektu (t.j. iné činnosti vymedzené zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, Zmluvou o dielo, Zmluvou o poskytovaní služieb, ostatnými
zmluvami priamo súvisiacimi s Projektom alebo platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi);
bb) archivácia dokumentácie;
cc) konzultačná a poradenská činnosť súvisiaca s realizáciou Projektu v jeho akomkoľvek štádiu;
dd) vypracovanie podkladov pre zaradenie stavby do majetku Objednávateľa;
ee) zabezpečenie monitoringu a kontroly merateľných ukazovateľov a to až po dobu 5 rokov po ukončení
projektu;
ff) vypracovanie ročných monitorovacích správ pre potreby overovania plnenia merateľných
ukazovateľov;
gg) administrácia projektu v systéme ITMS 2014+ prostredníctvom vlastného prístupového konta (hlavne
zasielanie monitorovacích správ a všetkých dokladov vyžadovaných poskytovateľom NFP
predkladaných aj prostredníctvom ITMS 2014+ v elektronickej forme);
hh) príprava podkladov požadovaných orgánmi vykonávajúcimi kontrolu projektu;
ii) účasť na kontrolách vykonávaných na projekte;
jj) príprava podkladov pre výber prevádzkovateľa diela;
kk) príprava podkladov v súlade s požiadavkami sprostredkovateľského orgánu (SAŽP).
7.

Poskytovateľ vyhlasuje, že je spôsobilý plniť úlohy projektového manažmentu prostredníctvom manažéra
Projektu, ktorý má požadované vzdelanie a prax pre výkon uvedenej činnosti, a činnosti pri plnení
predmetu Zmluvy vykoná v záujme Objednávateľa k úspešnému naplneniu cieľov Projektu. Poskytovateľ
poveruje na výkon činnosti projektového manažmentu:
a) projektový manažér
...............................................
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b) zástupca projektového manažéra ..............................................
Objednávateľ sa zaväzuje, že za vykonanie a zriadenie dohodnutých činností podľa Zmluvy zaplatí
Poskytovateľovi cenu (odplatu) vo výške dohodnutej v Zmluve.
9. Objednávateľ prehlasuje, že na základe tejto Zmluvy poveruje Poskytovateľa, ako svojho oprávneného
zástupcu vo všetkých veciach súvisiacich s riadením predmetného projektu, zároveň ho splnomocňuje,
aby v jeho mene vykonával všetky úkony spojené s administráciou projektu.
10. Objednávateľ vyžaduje pri vykonávaní služieb projektového manažmentu každodennú prítomnosť osoby
vykonávajúcu manažment projektu.
11. Poskytovateľ zodpovedá za obsahovú správnosť a úplnosť všetkých príloh k faktúram a žiadostiam
o platbu, ako aj za prípadné doplnenie žiadosti o platbu na základe požiadaviek SO s výnimkou článku
VII. tejto Zmluvy.
8.

Článok III. Spôsob splnenia predmetu Zmluvy
1. Poskytovateľ podľa podmienok dohodnutých v Zmluve vykonáva služby projektového manažéra Projektu,
tak aby všetky práce a služby v rámci neho boli zrealizované v súlade so všeobecne záväznými právnymi
predpismi, STN a technickými špecifikáciami pri dodržaní podmienok určených zmluvou o poskytnutí
nenávratného finančného príspevku, Zmluvou o dielo, Zmluvou o poskytovaní služieb, ostatnými
zmluvami priamo súvisiacimi s Projektom a Zmluvou.
2. Odborné činnosti a záležitosti v zmysle čl. II. Zmluvy je Poskytovateľ povinný zabezpečovať s náležitou
starostlivosťou a odbornosťou, ako i v súlade so záujmami Objednávateľa.
3. Nedodržanie požiadaviek a usmernení Objednávateľa je dôvodom na uplatnenie sankcií voči
Poskytovateľovi a Objednávateľ môže od Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri podstatnom porušení
Zmluvy, bez ohľadu na práva Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy. Právo Objednávateľa na náhradu
škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
4. V prípade, že Poskytovateľ na zriadenie činností dohodnutých v Zmluve použije tretiu osobu, zodpovedá
Poskytovateľ v plnej výške za škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi porušením záväzkov tretej osoby,
ktorú použil na zriadenie činností dohodnutých v Zmluve.
5. Ak Poskytovateľ ponúkne, súhlasí s ponúknutím alebo dá akejkoľvek osobe úplatok, dar, odmenu alebo
províziu ako úplatok alebo odmenu za to, že táto osoba vykoná alebo sa zdrží vykonania akejkoľvek
činnosti vo vzťahu k Zmluve, alebo ak uprednostní akúkoľvek osobu vo vzťahu k Zmluve alebo inej
zmluve uzatvorenej s Objednávateľom, môže Objednávateľ od Zmluvy okamžite odstúpiť ako pri
podstatnom porušení Zmluvy, bez ohľadu na práva Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy. Právo
Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie je dotknuté.
6. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať poskytovanie služieb Poskytovateľa podľa Zmluvy. Ak zistí, že
Poskytovateľ vykonáva služby v rozpore s dohodnutými podmienkami alebo určenými postupmi, je
oprávnený požadovať ich odstránenie. Ak Poskytovateľ tak neurobí ani v primeranej lehote, ktorú mu
Objednávateľ na odstránenie nedostatkov poskytne, ktorá nesmie byť kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia
výzvy alebo takýto postup je nepochybne podstatným porušením podmienok dohodnutých v Zmluve, je
Objednávateľ oprávnený od Zmluvy odstúpiť. Nevykonanie kontroly zo strany Objednávateľa nezbavuje
Poskytovateľ zodpovednosti za vady poskytovaných služieb.
7. Všetky správy a údaje, ako napr. mapy, diagramy, výkresy, špecifikácie, plány, výpočty a iné obdobné
dokumenty získané, vytvorené alebo pripravené Poskytovateľom pri plnení Zmluvy sú výhradným
vlastníctvom Objednávateľa. Poskytovateľ je povinný po ukončení Zmluvy odovzdať všetky uvedené
dokumenty a údaje Objednávateľovi. Poskytovateľ si môže ponechať kópie uvedených dokumentov a
údajov, nesmie ich však bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa používať pre účely
nesúvisiace so Zmluvou. Právo Objednávateľa na náhradu škody v plnej výške a zmluvnú pokutu tým nie
je dotknuté.
8. Poskytovateľ nie je oprávnený výkon služby projektového manažéra ako celok vykonávať
prostredníctvom inej osoby. Poskytovateľ zodpovedá za celú činnosť projektového manažéra a za
porušenie zodpovednosti alebo zanedbanie povinnosti svojich subdodávateľov.

4/10

Článok IV. Spolupôsobenie Objednávateľa
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

8.
9.

10.
11.

12.

13.

Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi bezodkladne poskytnúť správne, úplné, pravdivé a prehľadné
všetky informácie alebo dokumenty dôležité pre plnenie Zmluvy, ktoré má k dispozícii. Poskytovateľ je
povinný tieto dokumenty Objednávateľovi po ukončení Zmluvy vrátiť.
Objednávateľ je povinný spolupracovať s Poskytovateľom a poskytovať mu informácie, ktoré si
Poskytovateľ môže v primeranej miere vyžiadať za účelom plnenia Zmluvy.
Poskytovateľovi bude Objednávateľom poskytnutá nasledovná dokumentácia a materiály:
a) relevantné rozhodnutie o umiestnení Stavby a stavebné povolenie, vrátane dokumentácie a vyjadrení
účastníkov stavebného konania;
b) Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku na Projekt;
c) Zmluva o dielo;
d) Zmluva o poskytovaní služieb SD;
e) ostatné zmluvy priamo súvisiace s Projektom;
f) iná dokumentácia podľa dohody zmluvných strán.
Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím dohodnutého spolupôsobenia nie je Poskytovateľ
v omeškaní so splnením záväzku podľa Zmluvy,.
Poskytovateľ je povinný zaobchádzať so všetkými dokumentmi a informáciami, ktoré získa vo vzťahu k
plneniu Zmluvy ako s dôvernými a s výnimkou účelov plnenia Zmluvy nesmie zverejňovať žiadne
podrobnosti Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa alebo zástupcu
Objednávateľa po konzultácii s Objednávateľom. V prípade vzniku rozporu vo vzťahu k potrebe
zverejnenia informácií pre účely Zmluvy bude rozhodujúce rozhodnutie Objednávateľa.
Objednávateľ je povinný vytvoriť riadne podmienky pre činnosť Poskytovateľa a poskytovať mu
v priebehu plnenia predmetu zmluvy bezodkladne najneskôr do 5 pracovných dní všetku súčinnosť
potrebnú na uskutočnenie predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy, vrátane nie však výlučne, písomných
rozhodnutí, odporúčaní a všetkých ďalších skutočností. Objednávateľ je povinný bezodkladne najneskôr
do 5 pracovných dní poskytnúť Poskytovateľovi stanovisko alebo súhlas s vykonaním právneho úkonu,
alebo inej potrebnej činnosti pri plnení predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy. V prípade, ak o to
Poskytovateľ požiada, je Objednávateľ povinný právny úkon, o vykonanie ktorého Poskytovateľ
Objednávateľa požiadal bez zbytočného odkladu aj vykonať.
Objednávateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu najneskôr do 5 pracovných dní písomne informovať
Poskytovateľa o všetkých podstatných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať podstatný význam,
alebo akýkoľvek vplyv na uskutočnenie predmetu plnenia podľa tejto zmluvy a v tejto lehote mu
predkladať všetky podklady a informácie písomne, včas, správne a úplne.
Objednávateľ sa zaväzuje, že všetky veci, podklady, dokumenty a informácie, ktoré poskytne
Poskytovateľovi podľa tejto zmluvy budú správne, úplné, pravdivé a prehľadné.
Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že nesplnenie ktoréhokoľvek záväzku tretej osoby vyplývajúceho
z predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy voči Objednávateľovi nemá žiadny vplyv na povinnosť
Poskytovateľa splniť všetky záväzky vyplývajúce Objednávateľovi z tejto Zmluvy voči Poskytovateľovi,
najmä, nie však výlučne, na povinnosť Objednávateľa zaplatiť Poskytovateľovi odplatu v súlade s touto
Zmluvou.
V priebehu trvania tejto Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje zúčastňovať sa konzultácií s Poskytovateľom
na základe požiadavky Poskytovateľa.
Objednávateľ sa zaväzuje akceptovať autorské práva Poskytovateľa k ním vytvoreným dokumentom
a materiálom, ktoré od neho obdrží a zaväzuje sa ich použiť len pre účely archivácie, resp. kontroly
predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy a jej plnenia. Táto povinnosť sa vzťahuje aj na zamestnancov
Objednávateľa.
Objednávateľ je povinný Poskytovateľovi do 5 pracovných dní odo dňa uzatvorenia tejto Zmluvy oznámiť
príslušnú kontaktnú osobu, s ktorou bude Poskytovateľ oprávnený komunikovať počas plnenia tejto
Zmluvy.
Objednávateľ sa zaväzuje v odôvodnených prípadoch, v lehotách určených Poskytovateľom vykonať
všetky úkony podľa pokynov Poskytovateľa tak, aby nečinnosťou alebo omeškaním Objednávateľa
nedošlo k márnemu uplynutiu lehôt na prekladanie žiadostí o platbu, resp. predkladanie monitorovacích
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správ projektu. Objednávateľ berie na vedomie, že dodržanie lehôt na prekladanie žiadostí o platbu, resp.
predkladanie monitorovacích správ projektu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia
Objednávateľa. Po dobu omeškania Objednávateľa s plnením jeho povinností podľa tejto Zmluvy nie je
Poskytovateľ v omeškaní s plnením povinností Poskytovateľa podľa tejto Zmluvy.
14. Objednávateľ je povinný vystaviť Poskytovateľovi včas, na žiadosť Poskytovateľa, písomne potrebné
plnomocenstvo v prípade, ak vykonávanie predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy vyžaduje uskutočnenie
právnych úkonov v mene Objednávateľa a splnomocnenie uvedené v čl. II bod 9 tejto zmluvy nie je
postačujúce.
Článok V. Termíny plnenia
1. Termín začatia plnenia:
...................
2. Termín ukončenia:
36 mesiacov od nadobudnutia účinnosti Zmluvy
3. Objednávateľ je oprávnený pozastaviť poskytovanie služby projektového manažmentu celkovo alebo
čiastočne, bez udania dôvodu a to písomnou formou. Následne bude Poskytovateľovi predložená dohoda
o ukončení zmluvy, pričom Poskytovateľovi budú uhradené všetky výkony prevedené do termínu
doručenia písomného vyrozumenia o pozastavení výkonu služby.

Článok VI. Cena a platobné podmienky
1. Cena je vypracovaná v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou
zmluvných strán, považuje sa za maximálnu cenu, je určená spôsobom na osoby a dni, s jej platnosťou do
skutočného termínu ukončenia:

činnosť projektového
manažéra
DPH 20 %
Cena vrátane DPH

sadzba za 1 h
(EUR)

sadzba za 1
osobodeň (8 hodín)

počet dní

suma (EUR)

0

0

750

0
0
0

2. DPH účtuje Poskytovateľ podľa predpisov platných v čase fakturácie.
3. Poskytovateľ je plne oboznámený s obsahom a rozsahom predmetu plnenia podľa Zmluvy, správne
vyhodnotil a ocenil všetky činnosti, ktoré sú nevyhnutné pre riadne splnenie Zmluvy. Poskytovateľ pri
stanovení ceny vychádzal z preverenia miestnych podmienok, v dohodnutých podmienkach uplatnil všetky
svoje požiadavky na Objednávateľa známe ku dňu uzatvorenia Zmluvy týkajúce sa predmetu plnenia na
základe náležitej starostlivosti a svojej odbornosti.
4. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady Poskytovateľa spojené so splnením záväzkov podľa
Zmluvy, najmä:
 priame výdavky, ako sú:
- náklady na kancelárske práce a potreby;
- náklady na komunikačné prostriedky;
- náklady na prípravu dokumentov - tlačiarenské a kopírovacie práce;
- náklady týkajúce sa automobilov poskytnutých Poskytovateľom;
 zisk Poskytovateľa;
 maržu pokrývajúcu režijné náklady Poskytovateľa a náklady na zaobstaranie podporných
technických a administratívnych služieb, ako sú:
- služby podporného personálu (asistenta/sekretárky);
- pomocného technického personálu;
- tlmočníkov a prekladateľov.
 iné nepredvídané výdavky.
5. Údaje o finančnej identifikácii je povinný Poskytovateľ doručiť Objednávateľovi do 14 dní od dátumu
podpisu Zmluvy. Taktiež v prípade zmeny bankového účtu je Poskytovateľ povinný bezodkladne písomne
informovať Objednávateľa.
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6. Objednávateľ je povinný realizovať platby na bankový účet Poskytovateľa na základe predložených faktúr
Objednávateľovi ako trojmesačné priebežné platby, ktoré pokrývajú skutočne odpracované dni
projektového manažéra schválené zástupcom Objednávateľa.
7. Faktúra ako platobný doklad musí obsahovať všetky náležitosti faktúry podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
8. Každá faktúra bude obsahovať:
– špecifikáciu platby;
– obchodné meno a sídlo Objednávateľa;
– obchodné meno a sídlo Poskytovateľa;
– dátum vyhotovenie faktúry;
– lehota splatnosti faktúry;
– číslo a názov zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku;
– číslo a názov Zmluvy;
– názov a adresa banky Poskytovateľa;
– číslo účtu Poskytovateľa (vrátane čísla v tvare IBAN);
– fakturovaná suma bez DPH, sadzba a výška DPH a celková fakturovaná suma;
– pečiatka a podpis oprávnenej osoby;
– súpis skutočne odpracovaných dní schválený zástupcom Objednávateľa.
9. V prípade, že faktúra resp. podporné dokumenty nebudú obsahovať náležitosti uvedené v Zmluve alebo
nebudú predložené vôbec, Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Poskytovateľovi na doplnenie. V takom
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry Objednávateľovi ako rovnopis s označením „oprava“ alebo doručením opravených podporných
dokumentov k faktúre.
10. Splatnosť faktúr je 60 dní od dátumu doručenia Objednávateľovi. Ak je Objednávateľ v omeškaní
s úhradou splatnej faktúry Poskytovateľa alebo jej časti alebo iného peňažného záväzku voči
Poskytovateľovi, Objednávateľ je povinný zaplatiť Poskytovateľovi úrok vo výške 0,05% z nezaplatenej
sumy za každý deň omeškania.
11. Ak sa vyskytne alebo bude pretrvávať niektorý z nasledujúcich prípadov, Objednávateľ môže po zaslaní
písomného oznámenia Poskytovateľovi pozastaviť časť platieb splatných Poskytovateľovi v súlade so
Zmluvou týkajúcich sa nasledovných prípadov:
a) Poskytovateľ poruší, alebo opomenie svoje povinnosti, ku ktorým je povinný podľa Zmluvy a takéto
porušenie alebo opomenutie povinností ohrozuje úspešné dokončenie Projektu;
b) nastane akýkoľvek iný stav, za ktorý je Poskytovateľ zmluvne zodpovedný podľa tejto Zmluvy,
a ktorý preukázateľne ohrozuje úspešné dokončenie Projektu.
12. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania prostriedkov z účtu Objednávateľa.
13. Poskytovateľ nie je oprávnený postúpiť, zriadiť záložné právo a factoring k svojim pohľadávkam voči
Objednávateľovi alebo k iným pohľadávkam vzniknutým podľa Zmluvy alebo s ňou súvisiacimi bez
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.
14. Poskytovateľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny uvedenej v tomto článku bod 1) zmluvy aj v prípade,
že nedôjde k doručeniu žiadosti o platbu alebo monitorovacích správ na adresu príslušného riadiaceho
alebo sprostredkovateľského orgánu, resp. dôjde k zmareniu poskytovania predmetu plnenia podľa tejto
zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, a to najmä ak Objednávateľ:
a) poskytne Poskytovateľovi oneskorené, nesprávne, neúplné, nedostatočné, rozporné, a/alebo
zmätočné správy, pokyny, návrhy, pripomienky, odporúčania, veci, podklady, dokumenty a iné
informácie,
b) trvá na plnení predmetu plnenia podľa tejto zmluvy požadovaným spôsobom, ktorý je v rozpore
s pokynmi, usmerneniami príslušného riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu alebo
právnymi predpismi platnými v SR aj napriek tomu, že bol Poskytovateľom písomne upozornený na
tento rozpor;
c) neposkytne súčinnosť Poskytovateľovi,
d) poruší svoje povinnosti uvedené v tejto zmluve a z uvedeného dôvodu dôjde k márnemu uplynutiu
lehôt na prekladanie žiadostí o platbu, resp. predkladanie monitorovacích správ
e) poruší ktorúkoľvek z povinností uvedených v tejto zmluve.
15. Poskytovateľovi vznikne nárok na zaplatenie ceny uvedenej v tomto článku bod 1) zmluvy aj v prípade,
že nedôjde k doručeniu žiadosti o platbu alebo monitorovacích správ na adresu príslušného riadiaceho
alebo sprostredkovateľského orgánu, resp. dôjde zmareniu poskytovania predmetu plnenia podľa tejto
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zmluvy z dôvodu zmeny v rozsahu a štruktúre poskytovaných príspevkov z fondov EÚ, prípadne iných
verejných zdrojov financovania, vrátane zmeny platnej legislatívy.
Článok VII. Zodpovednosť za nedostatky a vady plnenia a odškodnenie
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.

12.

13.

14.

Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy rešpektovať a riadiť sa zákonmi a
predpismi platnými v Slovenskej republike.
Poskytovateľ je povinný vykonávať služby vyplývajúce zo Zmluvy s náležitou starostlivosťou a
efektívnosťou v súlade s najlepšími odbornými postupmi..
Poskytovateľ zodpovedá za to, že záležitosti podľa Zmluvy obstará s odbornou starostlivosťou a v súlade
so záujmami Objednávateľa.
Poskytovateľ je povinný aj bez požiadania Objednávateľa na vlastné náklady odstrániť všetky nedostatky
jeho činnosti počas realizácie Projektu, ktoré vznikli pri poskytovaní služieb v súvislosti s neschopnosťou
Poskytovateľa plniť svoje povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje mať uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody na majetku v súvislosti s jeho
činnosťou (ďalej len „poistenie zodpovednosti za škodu“) vo výške spoluúčasti Objednávateľa.
Poskytovateľ do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy predloží Objednávateľovi doklad
preukazujúci, že má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Poistenie zodpovednosti za škodu je
Poskytovateľ povinný udržiavať do ukončenia Zmluvy v zmysle čl. V. Zmluvy.
Poskytovateľ zostáva zodpovedný za akékoľvek porušenie svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy
počas záručnej doby dohodnutej v Zmluve.
Záručná doba podľa Zmluvy začína plynúť dňom vykonania príslušného úkonu a končí dňom skončenia
záručnej doby poskytnutej podľa podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo, Zmluve o poskytovaní
služieb alebo ostatných zmluvách, ktoré priamo súvisia s Projektom.
Objednávateľ je povinný reklamovať vady činnosti Poskytovateľa poskytované podľa Zmluvy písomne.
Reklamáciu je povinný uplatniť bez zbytočného odkladu po zistení nedostatku činnosti, inak jeho právo
zo zodpovednosti za vady zaniká.
Objednávateľ má právo na bezplatné a včasné odstránenie zistených nedostatkov. Ak to nie je možné
alebo účelné, má právo na poskytnutie primeranej zľavy z ceny.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady, ktorých pôvod spočíva v nedostatkoch podkladov a činností
zabezpečovaných priamo Objednávateľom, ak Poskytovateľ, ako odborne spôsobilá osoba, ani pri
vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne ak na ich nevhodnosť
Objednávateľa písomne upozornil a ten na ich použití trval.
Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady odškodniť Objednávateľa, za škody, ktoré vzniknú na základe
porušenia povinností Poskytovateľova uvedených v tejto Zmluve alebo ako dôsledok opomenutia
povinností zo strany Poskytovateľa pri poskytovaní služieb podľa Zmluvy za podmienok uvedených
v bode 12) tejto Zmluvy.
Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady odškodniť Objednávateľa za škody, ktoré vzniknú následkom
porušenia povinností Poskytovateľova uvedených v tejto Zmluve za nasledujúcich podmienok:
a) Objednávateľ písomne oznámil Poskytovateľovi vznik škody spôsobenej Poskytovateľom
v dôsledku porušenia povinností Poskytovateľa uvedených v tejto Zmluve najneskôr do 30 dní od
dátumu, kedy sa o nich Objednávateľ dozvedel;
b) zodpovednosť Poskytovateľa bude obmedzená len na škody, ktoré boli spôsobené priamo porušením
povinností Poskytovateľa uvedených v tejto Zmluve a nebude zahŕňať zodpovednosť, ktorá vznikne
na základe nepredvídateľných okolností, ktoré priamo súviseli alebo nepriamo zapríčinili takúto
neschopnosť.
Poskytovateľ nie je ďalej zodpovedný za činnosti, nároky, straty a škody, ktoré boli zapríčinené:
a) tým, že Objednávateľ nevzal do úvahy odporúčania Poskytovateľa alebo požadoval od
Poskytovateľa konať v súlade so svojím rozhodnutím alebo odporúčaním, s ktorým Poskytovateľ
preukázateľne nesúhlasí alebo voči ktorému má závažné výhrady; alebo
b) nesprávnym výkonom inštrukcií Poskytovateľa zástupcami, zamestnancami Objednávateľa.
Poskytovateľ nezodpovedá za vady v dokončenej a Objednávateľovi odovzdanej práci, ak tieto vady boli
spôsobené použitím podkladov, informácií a vecí, odovzdaných Poskytovateľovi k spracovaniu od
Objednávateľa.
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15. Zmluvné strany sa dohodli na vylúčení zodpovednosti Poskytovateľa za škodu na veciach prevzatých od
Objednávateľa pri plnení Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy a na veciach prevzatých pri plnení
Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy od tretích osôb.
16. Poskytovateľ nezodpovedá za porušenie záväzku tretej osoby, s ktorou uzavrel zmluvu pri plnení
Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy.
17. Poskytovateľ nezodpovedá za správnosť, úplnosť, pravdivosť, kompletnosť vecí, podkladov, dokumentov
a informácií prevzatých od Objednávateľa na základe tejto Zmluvy ani za ich obsah.
18. Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi na základe nedostatočného,
resp. neodborného výkonu jeho povinností podľa tejto Zmluvy, ako ani za škody, ktoré vzniknú ako
dôsledok nesplnenia povinností resp. zanedbania povinností Objednávateľom.
19. Poskytovateľ nezodpovedá za dodržanie lehôt na prekladanie žiadostí o platbu, resp. predkladanie
monitorovacích správ v prípade, že k nedodržaniu lehôt došlo z dôvodu omeškania Objednávateľa so
splnením jeho povinností podľa tejto Zmluvy.
20. Poskytovateľ nezodpovedá za chyby a nedostatky, ktoré uskutoční Objednávateľ v rozpore
s dokumentáciou, stanoviskom, odporúčaním Poskytovateľa.
21. Poskytovateľ sa úplne zbaví zodpovednosti za škodu, pokiaľ preukáže, že táto bola spôsobená okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť.
22. Pre účely tejto zmluvy sa za okolnosti vylučujúce zodpovednosť považujú aj:
a) oneskorené, nesprávne, neúplné, nedostatočné, rozporné, a/alebo zmätočné správy, pokyny, návrhy,
pripomienky, odporúčania, veci, podklady, dokumenty a iné informácie poskytnuté Objednávateľom,
b) ak Objednávateľ trvá na plnení Predmetu plnenia podľa tejto Zmluvy požadovaným spôsobom, ktorý
je v rozpore s pokynmi, usmerneniami príslušného riadiaceho alebo sprostredkovateľského orgánu
alebo právnymi predpismi platnými v SR aj napriek tomu, že bol Poskytovateľom písomne
upozornený na tento rozpor
c) neposkytnutie súčinnosti zo strany Objednávateľa,
d) márne uplynutie lehôt na prekladanie žiadostí o platbu, resp. predkladanie monitorovacích správ
z dôvodu porušenia povinností Objednávateľa uvedených v tejto zmluve,
e) zmeny v rozsahu a štruktúre poskytovaných príspevkov z fondov EÚ, prípadne iných verejných
zdrojov financovania, vrátane zmeny platnej legislatívy.
23. Zmluvné strany konštatujú, že pre posúdenie správnosti a úplnosti plnenia Predmetu plnenia podľa tejto
zmluvy Poskytovateľom pre Objednávateľa je rozhodujúce, že žiadosť o platbu, resp. monitorovacie
správy boli spracované v elektronickom systéme, toto je jediné kritérium, ktoré sa posudzuje, či
Poskytovateľ splnil Predmet plnenia podľa tejto Zmluvy riadne alebo nie
Článok VIII. Zmluvné sankcie
1.
2.
3.

Za porušenie povinností zo strany Poskytovateľa podľa Zmluvy má Objednávateľ právo na zmluvnú
pokutu vo výške 100,-EUR za každý prípad a porušenie zvlášť.
Zaplatením pokuty a úroku z omeškania nie je dotknuté právo zmluvných strán na náhradu škody v plnej
výške.
Poskytovateľ je povinný finančné nároky Objednávateľa, ktoré si voči nemu uplatnil podľa Zmluvy splniť
v celom rozsahu do 14 dní od dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa na plnenie.
Článok IX. Správy, záznamy a archivácia

1.

Poskytovateľ predkladá do 15 dní od skončenia každého kvartálu správu o stave stavby, ktorá bude
obsahovať:
– popis prác vykonaných Zhotoviteľom počas uplynulého kvartálu;
– popis prác vykonaných Stavebným dozorom počas uplynulého kvartálu;
– porovnanie vecného a finančného plnenia zmlúv v rámci Projektu;
– odhad výkonov a čerpania finančných prostriedkov na Projekt na ďalší kvartál;
– kópie všetkých dokladov (správy, zápisy, harmonogramy.....) za predmetné časové obdobie.

2.

V priebehu realizácie projektu je Objednávateľ v prípade potreby oprávnený vyššie uvedené (alebo iné)
dokumenty písomne žiadať kedykoľvek (za iné obdobie ako kvartál, napr. za mesiac alebo k určitému
dňu...). Poskytovateľ je v takomto prípade povinný požadované dokumenty poskytnúť do 5 pracovných
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3.
4.
5.
6.

7.

dní od doručenia písomnej výzvy zo strany Objednávateľa Poskytovateľovi. Neposkytnutie
požadovaných dokumentov v uvedenom termíne a ani v dodatočnej lehote, ktorá nesmie byť kratšia ako
10 dní poskytnutá Objednávateľom Poskytovateľovi sa považuje za hrubé porušenie tejto Zmluvy
s právom Objednávateľa na odstúpenie od Zmluvy.
Pred koncom obdobia realizácie Zmluvy je Poskytovateľ povinný zostaviť záverečnú správu obsahujúcu
popis plnenia Zmluvy vrátane problémov, ktoré vznikli počas obdobia realizácie Zmluvy.
Poskytovateľ predloží záverečnú správu zástupcovi Objednávateľa najneskôr 15 dní po ukončení obdobia
realizácie Zmluvy. Záverečná správa nie je pre Objednávateľa záväzná.
Poskytovateľ je povinný viesť úplné, presné a systematické záznamy a účtovníctvo vo vzťahu k službám
poskytovaným podľa Zmluvy.
Poskytovateľ je povinný archivovať kompletnú dokumentáciu týkajúcu sa realizácie projektu po dobu
realizácie projektu až do termínu nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Následne bude
dokumentácia protokolárne odovzdaná Objednávateľovi, pričom Poskytovateľ si zhotoví kompletnú
kópiu odovzdanej dokumentácie.
Poskytovateľ je povinný umožniť zástupcovi Objednávateľa alebo inej oprávnenej osobe kontrolu alebo
audit záznamov a účtov vzťahujúcich sa na poskytované služby, prípadne vytvorenie kópií takýchto
záznamov počas a po ukončení poskytovania služieb podľa Zmluvy a to na základe písomnej žiadosti
Objednávateľa doručenej Poskytovateľovi.

Článok X. Porušenie Zmluvy
1.
2.
3.
4.

5.
6.

7.

Zmluvná strana sa dopúšťa porušenia Zmluvy, ak neplní niektorú z povinností vyplývajúcich jej zo
Zmluvy.
Objednávateľ je v súlade s príslušnými predpismi oprávnený na náhradu za všetky škody v plnej výške,
ktoré sa objavia aj po ukončení Zmluvy.
Odstúpenie od Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne. Odstúpením od Zmluvy nie
sú dotknuté ostatné práva Objednávateľa a Poskytovateľa vyplývajúce zo Zmluvy.
Okrem dôvodov na odstúpenie od Zmluvy, ktoré sú uvádzané v Zmluve, môže Objednávateľ odstúpiť od
Zmluvy v nasledujúcich prípadoch , ktoré sú podstatným porušením Zmluvy:
a) ak Poskytovateľ nie je schopný riadne poskytovať svoje služby v súlade so Zmluvou alebo
významným spôsobom neplní svoje zmluvné povinnosti;
b) ak Poskytovateľ v primeranom čase, ktorý nesmie byť kratší ako 20 dní odo dňa doručenia
oznámenia Objednávateľa Poskytovateľovi nesplní dohodnuté zmluvné povinnosti uvedené
v oznámení Objednávateľa, v ktorom tento od Poskytovateľa požaduje odstránenie neplnenia alebo
zanedbania zmluvnej povinnosti Poskytovateľa, ktorá vážne narušuje alebo ohrozuje riadne a včasné
poskytovanie služieb;
c) ak Poskytovateľ neoprávnene odmietne alebo zanedbá výkon nariadenia vydaného Objednávateľom
v súlade s touto Zmluvou;
d) ak Poskytovateľ postúpi Zmluvu alebo uzavrie poddodávateľskú zmluvu bez predchádzajúceho
súhlasu Objednávateľa, v prípade porušenia povinností podľa tohto písmena, zodpovedá
Poskytovateľ v plnej výške za škodu tým spôsobenú Objednávateľovi, a to aj treťou osobou;
e) ak na Poskytovateľa bol vyhlásený konkurz alebo bola povolená reštrukturalizácia alebo vstúpil do
likvidácie.
Po odstúpení od Zmluvy Objednávateľ môže dokončiť služby sám alebo môže uzatvoriť inú zmluvu s
treťou osobou.
Po odstúpení od Zmluvy alebo bezodkladne po obdržaní oznámenia o odstúpení od Zmluvy, je
Poskytovateľ povinný bezodkladne prijať všetky nutné kroky na rýchle a systematické ukončenie
poskytovania služieb za účelom vynaloženia minimálnych nákladov. Poskytovateľ je povinný
Objednávateľa upozorniť na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne
hroziacej Objednávateľovi nedokončením činností súvisiacich s poskytovaním služieb podľa Zmluvy.
Zástupca Objednávateľa je povinný, bez zbytočného odkladu, potvrdiť hodnotu služieb a všetky čiastky,
ktoré sú splatné Poskytovateľovi ku dňu odstúpenia od Zmluvy.
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Po oznámení o odstúpení od Zmluvy nebude Objednávateľ povinný vykonávať žiadne ďalšie platby
Poskytovateľovi, pokiaľ nebudú služby dokončené, s výnimkou platieb za vykonané služby do dňa
ukončenia Zmluvy.
9. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve, bude oprávnený od
Poskytovateľa vymáhať škodu , ktorá mu vznikla , a tú časť dohodnutej ceny, ktorá sa vzťahuje na časť
služieb, ktoré neboli dokončené z dôvodov na strane Poskytovateľa.
10. Ak Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve Poskytovateľ nebude mať
nárok okrem dlžných čiastok za už vykonané služby, ani žiadať kompenzáciu za akékoľvek straty alebo
škody, ktoré utrpel. Ak Poskytovateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodov uvedených v tejto Zmluve alebo
zákone, bude oprávnený od Objednávateľa vymáhať nezaplatené sumy za vykonané služby do dňa
ukončenia Zmluvy, ako aj akúkoľvek náhradu škody.
11. Poskytovateľ môže odstúpiť od Zmluvy iba v prípadoch:
a) ak Objednávateľ nezaplatí Poskytovateľovi čiastky splatné v súlade s touto Zmluvou, toto omeškanie
bude dlhšie ako 30 dní po lehote splatnosti faktúr a Poskytovateľ na základe písomnej výzvy poskytol
Objednávateľovi dodatočnú 30 dňovú lehotu na plnenie, ak Zmluva neustanovuje inak;
b) ak Objednávateľ neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy ani v dodatočnej 30 dňovej lehote, ktorú mu
Poskytovateľ poskytol na základe písomnej výzvy; alebo
c) ak Objednávateľ pozastaví poskytovanie služieb alebo ich časti na dobu dlhšiu ako 90 dní z dôvodov,
ktoré nie sú uvádzané v Zmluve, pričom pozastavenie nie je spôsobené postupom Poskytovateľa
a Poskytovateľ na základe písomnej výzvy poskytol Objednávateľovi dodatočnú 30 dňovú lehotu
plnenie jeho povinností.
8.

Článok XI. Vyššia moc
1.

2.

3.

4.

5.

Za porušenie záväzkov vyplývajúcich zo Zmluvy sa nebude považovať také porušenie, pri ktorom plneniu
záväzkov zabránili okolnosti zapríčinené vyššou mocou, ktoré vznikli až po podpísaní Zmluvy oboma
stranami.
„Vyššia moc“ pre účely Zmluvy znamená nehody bez ľudského zavinenia, štrajky alebo iné nepokoje,
činy verejného nepriateľa, vyhlásené i nevyhlásené vojny, blokády, vzbury, povstania, epidémie, zosuvy
pôdy, zemetrasenia, záplavy, zosuvy pôdy po dažďoch, občianske nepokoje, výbuchy a iné podobné
nepredvídateľné udalosti, ktoré sa vymykajú kontrole zmluvných strán a ktoré zmluvná strana nemôže
prekonať ani s využitím maximálneho úsilia.
Ak zmluvná strana usúdi, že sa vyskytli okolnosti, za ktorých pôsobí vyššia moc, a ktoré môžu ovplyvniť
plnenie ich povinností je povinná bezodkladne oznámiť druhej strane podrobnosti o povahe,
predpokladanom trvaní a pravdepodobnom vplyve takýchto okolností. Pokiaľ zástupca Objednávateľa
nevydá iné písomné pokyny, Poskytovateľ bude pokračovať vo výkone svojich povinností vyplývajúcich
zo Zmluvy do tej miery, do akej to bude možné, pričom bude zároveň hľadať primerané alternatívne
spôsoby výkonu svojich úloh, ktoré nie sú ovplyvnené vyššou mocou. Poskytovateľ však nesmie začať
realizovať takéto alternatívne riešenia, kým mu to nenariadi zástupca Objednávateľa.
Ak Poskytovateľovi tým, že sa bude riadiť nariadeniami zástupcu Objednávateľa, alebo tým, že použije
alternatívne metódy v súlade s čl. XI. bod 3. Zmluvy vzniknú dodatočné náklady, ich výška musí byť
potvrdená zástupcom Objednávateľa. V prípade, že zástupca Objednávateľa nepotvrdí výšku dodatočných
nákladov ani v lehote 14 dní od ich oznámenia Poskytovateľom, je Poskytovateľ oprávnený od tejto
Zmluvy odstúpiť.
Ak sa vyskytli okolnosti pôsobenia vyššej moci a ich pôsobenie pretrváva po dobu 180 dní, potom bez
ohľadu na akékoľvek predĺženie doby realizácie, ktoré bolo Poskytovateľovi z tohto dôvodu povolené,
budú obe strany oprávnené Zmluvu vypovedať po zaslaní výpovede druhej zmluvnej strane s 30 dňovou
výpovednou lehotou. Ak po vypršaní tejto 30 dňovej lehoty okolnosti pôsobenia vyššej moci stále
pretrvávajú, Zmluva bude ukončená a následkom toho budú obe strany zbavené povinnosti ďalej plniť
Zmluvu.
Článok XII. Záverečné ustanovenia

1. Na právne vzťahy osobitne neupravené Zmluvou sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, subsidiárne Občianskeho zákonníka a iných právnych noriem..
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2.

3.
4.

5.

6.

7.
8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Zmluvné strany sa s ohľadom na ustanovenie § 264 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov výslovne dohodli, že pri určení práv a povinností zo záväzkového vzťahu
založeného touto Zmluvou sa neprihliada na obchodné zvyklosti zachovávané všeobecne v príslušnom
obchodnom odvetví.
Zmluvné strany berú na vedomie, že všetky skutočnosti a informácie poskytnuté druhou Zmluvnou
stranou, získané a/alebo nadobudnuté v súvislosti s touto Zmluvou, budú Zmluvnými stranami
považované za obchodné tajomstvo z zmysle ust. § 17 a nasl. ObZ a súčasne za dôverné informácie
v zmysle ust. § 271 ObZ. Porušenie tohto ustanovenia a poskytnutie informácii tretím stranám v rozpore
so všeobecne záväznou právnou normou a/alebo touto Zmluvou budú považované za podstatné porušenie
Zmluvy. Náhrada škody týmto nie je dotknutá.
Zmluva sa vyhotovuje výhradne v písomnej forme.
Zmeny Zmluvy, dodatky k Zmluve a prílohy k Zmluve musia mať písomnú formu, musia byť vzostupne
číslované a sú súčasťou Zmluvy, a musia byť vyhotovené v rovnakom počte a prerozdelené medzi
Zmluvné strany rovnakým spôsobom ako Zmluva samotná.
V prípade akejkoľvek zmeny údajov uvedených v Zmluve je zmluvná strana, na ktorej strane došlo k
zmene údajov povinná oznámiť ich písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, tak aby boli
zachované lehoty v zmysle Zmluvy.
Zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán týkajúcu sa predmetu Zmluvy a nahrádza akúkoľvek
predchádzajúcu korešpondenciu a rokovania zmluvných strán, či už ústne alebo písomné, resp. vykonané
v akejkoľvek podobe a forme, ktoré sa konali pred uzatvorením Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že im nie sú známe žiadne okolnosti, ktoré by bránili platne uzavrieť túto
Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje, zodpovedá Zmluvná strana, ktorej predmetné okolnosti
bránia alebo bránili platne uzavrieť Zmluvu, za škodu, ktorá tým vznikne druhej Zmluvnej strane.
Pre prípad riešenia konfliktov vzniknutých zo Zmluvy je rozhodným právny poriadok Slovenskej
republiky a príslušným na riešenie sporov je vecne a miestne príslušný súd Slovenskej republiky, ak na
riešenie sporov nebude príslušný iný orgán verejnej moci.
Ak by niektoré ustanovenie Zmluvy bolo alebo sa stalo neplatným alebo sčasti neplatným, nie sú tým
dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné bezodkladne neplatné ustanovenie
nahradiť novým ustanovením, zodpovedajúcim hospodárskemu účelu Zmluvy, ktorý zmluvné strany
sledovali v čase jej uzavretia.
Zmluvné strany sa súhlasne dohodli, že znením zmluvy budú viazaní aj ich prípadní právni nástupcovia.
Zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu druhou zmluvnou stranou a účinnosť za predpokladu
splnenia podmienok stanovený platnými právnymi predpismi.
Zmluva je uzatvorená na základe vôle zmluvných strán, ktorá bola prejavená slobodne, vážne, určite,
zrozumiteľne a rešpektuje všeobecne uznávané požiadavky vzťahujúce sa na obchodovanie. Zmluvné
strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že si Zmluvu prečítali, jej obsahu
porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.
Zmluva je vyhotovená v 5 (piatich) vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť originálu, s
určením 2 (dve) vyhotovenia pre Zhotoviteľa a 3 (tri ) vyhotovenia pre Objednávateľa.

V Banskej Bystrici, dňa ....................

V ...................., dňa ....................

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 00 Banská Bystrica

.................................................
Ing. Vladimír Svrbický

........................................................
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predseda predstavenstva a.s.

..................................................
Ing. Marek Žabka
člen predstavenstva a.s.

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