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VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY 
realizovaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov 

 
1) IDENTIFIKÁCIA VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 Názov: Mesto Žilina 

 Sídlo: Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 

 IČO: 00 321 796 

 

 Zastúpená: Mgr. Peter Fiabáne, primátor 

 

2) KONTAKTNÉ MIESTO VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:  

 Názov: Euro Dotácie, a.s. 

 Sídlo: Na Šefranici 1280/8 

  010 01  Žilina 

 

 Zastúpená: Ing. Martin Chachula 

  chachula@eurodotacie.sk, +421 415665268 

 

3) NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY: 

Znovuvysadenie mestského lesa Zástranie 

 

4) OPIS PREDMETU ZÁKAZKY: 

Predmetom zákazky je zabezpečenie znovu vysadenie mestského lesa Zástranie.  

Podrobný opis predmetu zákazky tvorí prílohu č. 1 tejto výzvy. 
 

5) CPV KÓD:  

77200000-2: Lesnícke služby 

77211600-8: Výsadba stromov 

 

6) PREDPOKLADANÁ HODNOTA ZÁKAZKY:  

Predpokladaná hodnota zákazky bude určená týmto prieskumom (určenie predpokladanej hodnoty a 

určenie úspešného uchádzača bude realizované jedným prieskumom trhu), pričom prieskum trhu je 

nástrojom na určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle § 6 ods. 1 ZVO. 

 

7) TRVANIE ZÁKAZKY ALEBO LEHOTA PLNENIA PREDMETU ZMLUVY:  

Verejný obstarávateľ uzatvorí s úspešným uchádzačom Zmluvu o dielo v súlade s Prílohou č. 3 tejto Výzvy na 

predkladanie ponúk s lehotou plnenia najneskôr v lehote 80 kalendárnych dní odo dňa odovzdania 

staveniska.  

 

8) FINANCOVANIE PREDMETU OBSTARÁVANIA: 

Predmet zákazky bude financovaný v zmysle pravidiel grantov EHP/Nórskych grantov, štátneho rozpočtu SR 

a vlastných zdrojov verejného obstarávateľa.   
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9) PODMIENKY ÚČASTI: 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. e) 

zákona o verejnom obstarávaní a to pre dodanie tovarov tvoriacich predmet zákazky. Jej splnenie 

preukazuje uchádzač jedným zo spôsobov, a to nasledovne: 

a) predložením dokladov podľa § 32 ods. 2 písm. e) zákona o verejnom obstarávaní - doklad o oprávnení 

poskytovať službu, ktorá zodpovedá predmetu zákazky 

b) zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov, ktorý je vedený podľa § 152 zákona o verejnom 

obstarávaní, a z ktorého bude zrejmé, že uchádzač je oprávnený dodávať tovar tvoriaci predmetu 

zákazky.  

 

Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona 

o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje uchádzač čestným vyhlásením, ktoré je súčasťou Prílohy č. 

2 tejto Výzvy na predkladanie ponúk. 

 

10) OBSAH PONUKY: 

§ Dokladovanie podmienky účasti v rozsahu bodu 9 výzvy 

§ Spôsob určenia ponukovej ceny – cena v štruktúre podľa Prílohy č. 1 tejto výzvy na predkladanie ponúk 

 

11) KRITÉRIUM HODNOTENIA: 

Kritérium 1:  Najnižšia cena predmet zákazky  vyjadrená v EUR s DPH 

   váha kritériá: 100 % 

 

12) LEHOTY A MIESTO A SPÔSOB PREDKLADANIA PONÚK: 

Predloženie cenovej ponuky:  do 10.02.2022 do 10:00 hod. 

Ponuky musia byť zaslané e-mailom na adresu chachula@eurodotacie.sk v určenej lehote. 

V predmete správy (e-mailu), ktorou bude ponuka zaslaná bude uvedené „PONUKA – Znovuvysadenie 

mestského lesa Zástranie“ 

 

Ponuky musia byť predložené v slovenskom jazyku, alebo českom jazyku.  

 

13) OSTATNÉ INFORMÁCIE: 

S úspešným uchádzačom bude zo strany obstarávateľa uzatvorená Rámcová dohoda o spolupráci v súlade 

s Prílohou č. 3 tejto Výzvy na predkladanie ponúk.  

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku v prípade, ak bude neregulárna, alebo inak 

neprijateľná pre verejného obstarávateľa, alebo sa zmenili okolnosti, za ktorých sa táto výzva vyhlásila a 

nebolo možné ich vopred predpokladať. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť uchádzača v 

prípade, ak zistí, že vo svojej ponuke uviedol nepravdivé údaje. 

Predložené cenové ponuky sa jednotlivým uchádzačom nevracajú, ostávajú ako súčasť dokumentácie tejto 

zákazky. 

 

V Žiline, dňa 02.02.2022 

 

 

Ing. Martin Chachula Mgr. Peter Fiabáne 

osoba zodpovedná za VO primátor  
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PRÍLOHA Č. 1: SPÔSOB URČENIA PONUKOVEJ CENY 

 

ZNOVUVYDADENIE MESTSKÉHO LESA ZÁSTRANIE 
 
identifikácia uchádzača: 

obchodné meno:  štatut. zástupca:  
sídlo:    
IČO:  miesto vystavenia:  
DIČ:  dátum vystavenia:  

IČ DPH:    
 
 

popis počet MJ cena za MJ 
EUR bez DPH 

cena celkom 
EUR bez DPH 

z toho 
výkon materiál 

výrub nežiadúcich krov a drevín, príprava plochy na zalesnenie ha 2,90     
zalesňovanie 
prvé, 
opakované – 
výkon 
činnosti 

kopanie /vŕtanie/ jamiek pre výsadbu ks 12 950     

hnojenie do jamky pri výsadbe /NPK/ ks 12 950     

výsadba sadeníc drevín bez vykopania jamiek ks 12 950     

zalesňovanie 
prvé, 
opakované – 
drevina / 
materiál 

smrek obyčajný (picea abies) - škôlkované min.2/2 min 
výška 35 cm ks 3 450     

smrekovec opadavý (larix decidua) - škôlkované min. 0/3 
min výška 35 cm ks 1 150      

jedľa obyčajná (abies alba) - škôlkované min.1/2 min 
výška 30 cm ks 1 150     

buk lesný (fagus sylvatica)- škôlkované min.0/2 min 
výška 35 cm ks 7 200     
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ochrana proti burine - vyžínanie, obkosenie, ošlap sadeníc ks 41 440     

ochrana proti zveri mechanicky resp. náterom ks 20 720     

CELKOM bez DPH  

 DPH  

CELKOM s DPH  

 
 
 

       
    pečiatka a podpis 

 
  



 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 

 

 

PRÍLOHA Č. 2: ČESTNÉ VYHLÁSENIE K PODMIENKAM PODĽA § 32 ODS. 1 PÍSM. F), G) A H) 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 
 
 
identifikácia uchádzača: 

obchodné meno:  štatut. zástupca:  
sídlo:    
IČO:  miesto vystavenia:  
DIČ:  dátum vystavenia:  

IČ DPH:    
 
 
Ja, dolupodpísaný .................... ako štatutárny zástupca uchádzača .................... , IČO: .................... , so sídlom 
.................... týmto 
 

čestne vyhlasujem, že 
 
§ nemám uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej 

republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. 
 
 
 

       
    pečiatka a podpis 

  



 

Mesto Žilina 
Námestie obetí komunizmu 1, 011 31  Žilina 

 

 

PRÍLOHA Č. 3: ZMLUVA O DIELO 

 

ZMLUVA  O DIELO  
uzavretá podľa ust. § 536 a násl. Obchodného zákonníka  

číslo zmluvy: 
(ďalej len „Zmluva“) 

Čl. I.  ZMLUVNÉ STRANY 

Objednávateľ: Mesto Žilina 
Sídlo:  Námestie obetí komunizmu 1,  011 31 Žilina 
Zástupca vo veciach zmluvných :   Mgr. Peter Fiabáne, primátor 
IČO: 00321796 
DIČ: 2021339474 
Bankové spojenie:       Prima banka Slovensko, a. s. 
IBAN:                  SK40 5600 0000 0003 3035 9155 
SWIFT: KOMASK2X 
Zástupca vo veciach realizácie diela:  Bc. Ivana Stillerová 
Kontaktný email: Ivana.Stillerova@zilina.sk 
Telefónne číslo: 041/7063613 

(ďalej len ako „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: .......... 
Sídlo: ..........      
Zástupca vo veciach zmluvných: .......... 
IČO: ..........                     
IČ DPH:  ..........   
OR:  ..........    
 Bankové spojenie:       .......... 
IBAN:                  ..........  
SWIFT: ..........   
Zástupca vo veciach realizácie diela:    ..........   
Kontaktný email: ..........  
Telefónne číslo: ..........  

(ďalej len ako „Zhotoviteľ“) 

(spolu Objednávateľ a Zhotoviteľ aj len ako „Zmluvné strany“) 

Čl. II. PREAMBULA 

Zmluvné strany sa zaväzujú zaistiť všetkými možnými prostriedkami, aby nedochádzalo ku korupčným konaniam 
v rámci obchodných vzťahov. Zmluvné strany prehlasujú, že zastávajú prístup nulovej tolerancie ku korupcii na 
všetkých úrovniach a  vyžadujú od svojich vlastných zamestnancov a zmluvných partnerov konanie v súlade s 
protikorupčnými zákonmi. 
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Čl. III. PREDMET  ZMLUVY 

3.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo, 

„Znovuvysadenie mestského lesa Zástranie“ 

ktorého špecifikácia je uvedená v čl. III.  tejto Zmluvy  v termíne a cene podľa tejto Zmluvy a záväzok 
objednávateľa vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu diela, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. Táto 
Zmluva sa uzatvára v rámci projektu „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“, 
financovaného z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.“ 

3.2 Rozsah diela, jeho kvalita a konštrukčné riešenie je určené: 

 3.2.1     Projektom revitalizácie a lesníckych  činností v k. ú. Zástranie, PKN „E“ 1253,  
                          vypracoval: Ing. Peter Kozlík, odborne spôsobilá osoba na vyhotovovanie programov starostlivosti 

o les, Žilina, ktorého súčasťou je cenová kalkulácia diela (ďalej len ,,projekt“), ktorí tvorí 
prílohu č. 1 tejto zmluvy 

  3.2.2    Platnými technickými normami STN a EN. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto Zmluvou a  že sú mu známe 
všetky podstatné okolnosti na riadne a včasné vykonanie diela tak, ako bolo možné pri vynaložení primeranej 
odbornej starostlivosti zistiť a predpokladať z obsahu uvedených podkladov v čase  predloženia súťažnej ponuky 
Zhotoviteľa. 

3.3 Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je aj odovzdanie dokladov o zhotovení diela - najneskôr ku dňu prevzatia 
diela (najmä, nie však výlučne certifikáty, potvrdenia o sadbovom materiáli v zmysle platných predpisov, projekt 
skutočného vyhotovenia, fotodokumentácia, potvrdenie odborného lesného hospodára atď.). Dokumentácia 
musí obsahovať všetky dokumenty podľa požiadavky Objednávateľa. Dokumentácia musí ďalej obsahovať všetky 
potrebné náležitosti pre riadne odovzdanie diela. V prípade špeciálnych dokumentov je potrebné odsúhlasenie 
formy, v akej budú dokumenty odovzdané, so zástupcom Objednávateľa, ktorého ako kontaktnú osobu oznámi 
Objednávateľ Zhotoviteľovi e-mailom na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Iná ako schválená dokumentácia 
nebude považovaná za odovzdanú a Zhotoviteľovi tak nevzniká právo na vystavenie faktúry podľa čl.VI tejto 
zmluvy, pokiaľ sa Objednávateľ a Zhotoviteľ písomne nedohodnú inak. Požadovaný počet odovzdanej 
dokumentácie je 2 x paré. 

3.4 Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastný náklad, vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
nebezpečenstvo, s odbornou starostlivosťou, v súlade s touto Zmluvou,  v súlade s platnými právnymi predpismi 
a záväznými technickými normami (STN a EN) a v súlade so špecifikáciou rozsahu diela uvedenou v tejto Zmluve. 

3.5 Veci pre zhotovenie diela, vrátane subdodávok zabezpečuje Zhotoviteľ, ak sa Zmluvné strany osobitne 
nedohodnú inak. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzatvorených so svojimi jednotlivými subdodávateľmi 
nebude dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že zhotovované dielo 
alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny za dielo vo vlastníctve subdodávateľa. Dielo musí vždy 
priamo prechádzať do vlastníctva Objednávateľa podľa tejto Zmluvy. 

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz po jeho dokončení, alebo po častiach, ak sa tak Zmluvné 
strany dohodnú v tejto Zmluve. 
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3.7 Objednávateľ sa zaväzuje riadne dokončené  dielo prevziať, zaplatiť Zhotoviteľovi zmluvnú cenu diela 
spôsobom dohodnutým v tejto Zmluve a poskytnúť Zhotoviteľovi spolupôsobenie potrebné pre plnenie záväzkov 
podľa tejto Zmluvy. 

3.8 Zmeny rozsahu, kvality a technických parametrov diela je možné vykonať len po vzájomnej písomnej 
dohode Zmluvných strán. Súčasne s dohodou o zmene diela môže byť dohodnutá zmena ceny diela 
(opodstatnené naviac práce alebo menej práce), v odôvodnených prípadoch aj úprava termínov plnenia.  

3.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať pri realizácii diela všetky podmienky uvedené  vo vyjadreniach 
dotknutých orgánov. 
 
1.10 Pre účely tejto Zmluvy sa staveniskom rozumie Objednávateľom vymedzené územie alebo jednotlivé 

územia, na ktorých Zhotoviteľ vyhotoví dielo za podmienok definovaných v tejto Zmluve, t.j. Zhotoviteľ 
vykoná výsadbové práce v súlade s touto Zmluvou. 
 

 
Čl. IV.  ČAS PLNENIA 

 
4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v lehote 80 kalendárnych dní odo dňa odovzdania staveniska. 
Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť harmonogramom, ktorý bol súčasťou víťaznej ponuky uchádzača.  
Ak harmonogram nebol súčasťou ponuky uchádzača, predloží ho Zhotoviteľ Objednávateľovi najneskôr do 
momentu odovzdania a prevzatia staveniska. Harmonogram vypracuje Zhotoviteľ na týždennej báze, t. z. termíny 
jednotlivých prác budú v harmonograme nastavené v týždenných prehľadoch, pričom Objednávateľ je 
oprávnený určiť Zhotoviteľovi záväzné míľniky pre zhotovovanie diela. 

4.1.1      Lehota zhotovenia diela uvedená v ods. 4.1 tohto článku môže byť prerušená o dobu nevyhnutnú v 
čase nevhodných poveternostných podmienok,  v čase kedy by mohlo dôjsť k porušeniu technologických 
postupov a z iných dôvodov na strane objednávateľa, ktoré znemožňujú pokračovať v zhotovení diela. Takéto 
prerušenie lehoty zhotovenia diela bude zaznamenané písomnou formou na základe odsúhlasenia zástupcom 
zo strany objednávateľa. 
 
4.2 Zhotoviteľ zaháji výsadbové práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska v zmysle čl. VIII ods. 8.1 tejto 
Zmluvy, ku ktorému dôjde do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na prevzatie staveniska zo strany Objednávateľa na 
kontaktnú emailovú adresu Zhotoviteľa uvedenú v čl. I. tejto zmluvy. 
4.3 Zhotoviteľ zaháji výsadbové  práce dňom odovzdania a prevzatia staveniska. Zhotoviteľ je povinný pred 
samotným zahájením sadových  prác vyhotoviť fotodokumentáciu stavu miesta realizácie  pri jeho prevzatí (ďalej 
len „pôvodný stav“) a túto doručiť v lehote 7 dní odo dňa prevzatia staveniska v elektronickej podobe 
Objednávateľovi. 

4.4 Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko  v termíne: do 3 dní od dňa odovzdania hotového diela. 
 
4.5 Objednávateľ nie je povinný Zhotoviteľa na dodržanie vyššie uvedených termínov upozorňovať. 
Nedodržaním termínu stanoveného v harmonograme, prípadne konečného termínu realizácie diela dochádza 
k omeškaniu Zhotoviteľa so všetkými dôsledkami podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto Zmluvy. 
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4.6 Objednávateľ sa zaväzuje k začatiu realizácie diela odovzdať Zhotoviteľovi projekt a miesto realizácie 
spôsobilé pre bezodkladné začatie a plynulé pokračovanie výsadby. 
 
4.7 Kompletným dokončením celého diela, t. j. vykonaním diela je stav, kedy došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
diela bez vád a nedokončených prác, t. j. až po podpísaní protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma 
Zmluvnými stranami. Pokiaľ bude zistené, že odovzdávané dielo má vady alebo nedorobky (aj také, ktoré 
nebránia užívaniu), môže ho Objednávateľ odmietnuť prevziať. V prípade prevzatia diela so závadami 
a nedokončenými prácami sa za kompletné dokončenie celého diela považuje stav, kedy boli tieto odstránené, 
čo bolo oboma Zmluvnými stranami potvrdené. 
 
4.8 Pri odovzdaní a prevzatí diela spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ protokol o odovzdaní a  prevzatí diela, 
ktorý obsahuje najmä: súpis zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, 
prípadne uplatnenie iných práv zo zodpovednosti za vady, ako aj vyhlásenie Objednávateľa, že odovzdané  dielo 
preberá. Ak Objednávateľ odmieta dielo prevziať, spíšu obe Zmluvné strany zápisnicu, v ktorej uvedú svoje 
stanoviská a ich odôvodnenie. 

 
Čl. V.  CENA 

 
5.1 Zhotoviteľ vykoná všetky práce a dodávky potrebné pre realizáciu celého diela v rozsahu určenom pri 
uzavretí tejto Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo, vrátane odstránenia všetkých vád a nedorobkov, za 
dohodnutú cenu .......... Eur bez DPH, ..........Eur s DPH ( slovom: ..........Eur , ..........centov ). Cena je stanovená 
dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. Podrobná skladba 
ceny (cenová ponuka) tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy. 
 
5.2 Akékoľvek zmeny ceny diela v dôsledku naviac práce, prípadne zmeny predmetu Zmluvy musia byť 
písomne odsúhlasené oboma Zmluvnými stranami. Prípadné dodatočne zistené dielčie chyby, prípadné omyly 
Zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nedávajú Zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej pevnej ceny. 
 
5.3 V dohodnutej pevnej cene za dielo sú obsiahnuté všetky výkony a vedľajšie výkony, ktoré patria 
k dodávke výkonov týkajúcich sa celého diela zhotovovaného k úplnému a riadnemu dokončeniu diela, všetky 
výrobné aj režijné náklady. K výkonom Zhotoviteľa hradeným dojednanou celkovou pevnou  cenou 
špecifikovanou v  tejto Zmluve patria najmä (nie však výlučne): 

5.3.1 Prípravné práce 
5.3.2 Odstránenie a likvidácia všetkých odpadových materiálov. 
5.3.3 Náklady spojené so zabezpečením bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci BOZP 

a dokumentácie BOZP. 
5.3.4 Náklady na uvedenie miesta realizácie do stavu podľa pokynu Objednávateľa. 
5.3.5 Náklady na vyhotovenie dokumentácie  skutočného vyhotovenia, porealizačného  vyznačenia  

výsadby na mieste realizácie. 
 

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby pre Objednávateľa a po schválení Objednávateľom vykoná 
naviac práce maximálne v rozsahu stanovenom zákonom, a to aj práce, ktoré nie sú predmetom tejto Zmluvy, 
ale sú nevyhnutné pre riadne dokončenie diela a nemení sa charakter tejto Zmluvy. Zhotoviteľ naviac práce 
vykoná, bez zbytočného odkladu po účinnosti dodatku podľa čl. V ods. 5.5 tejto Zmluvy, resp. v termíne 
dohodnutom v dodatku. 
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5.5 Ohlásenie potreby naviac práce  a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ 
vykoná písomným oznámením na adresu uvedené v záhlaví tejto zmluvy, poštou alebo e-mailom,  najneskôr do 
3 pracovných dní od momentu, kedy bolo možné zistiť potrebu naviac práce, prípadne potrebu predĺženia 
termínu zhotovenia diela. V prípade nedodržania lehoty na ohlásenie potreby naviac prác alebo predĺženia 
termínu zhotovenia diela sa považujú tieto požiadavky za neopodstatnené. Do 3 pracovných dní od ohlásenia 
potreby naviac práce a prípadnej potreby predĺženia termínu zhotovenia diela Zhotoviteľ doručí návrh cenovej 
ponuky na vykonanie naviac práce podľa ods. 5. 6 tohto článku a v prípade požiadavky na predĺženie termínu 
zhotovenia diela aj upravený harmonogram prác.  Objednávateľ v lehote 7 dní od doručenia cenovej ponuky na 
naviac práce a/alebo doručenia upraveného harmonogramu tieto dokumenty schváli alebo neschváli. Lehota, o 
ktorú sa predĺži termín zhotovenia diela, bude určená rovnakým pomerom k základnému termínu vykonania diela 
(uvedenému v čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy), ako pomer ceny naviac práce k zmluvnej cene o dielo (čl. V ods. 5.1 
tejto Zmluvy). Pokiaľ k dohode o termíne medzi stranami nedôjde, termín podľa čl. IV ods. 4. 1 tejto Zmluvy, 
termín bude predĺžený o lehotu primeranú s ohľadom na náročnosť postupov vykonávania prác. Primeraná 
lehota a úprava harmonogramu bude Objednávateľom oznámená Zhotoviteľovi. 
 
5.6 Cena za naviac práce bude vyčíslená jednotkovou cenou podľa tejto Zmluvy a jej príloh. V prípade, že 
Zmluva  neobsahuje jednotkovú cenu za naviac prácu, jednotková cena naviac práce navrhne jednotkovú cenu 
naviac práce Zhotoviteľ, pričom jej opodstatnenie preukáže zrealizovanými faktúrami, dodacími listami alebo 
cenovými ponukami. Na stanovenú cenu naviac práce musí byť medzi oboma Zmluvnými stranami vyhotovený 
dodatok k Zmluve o dielo, ktorého súčasťou bude podľa ods. 5.5 tohto článku Zmluvy a cena naviac práce bude 
potom súčasťou faktúry podľa čl. VI bod 1.  

 

ČL. VI.  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1 Cenu diela zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej po podpísaní preberacieho 
protokolu o odovzdaní diela obidvomi zmluvnými stranami. Splatnosť faktúry je do 60 dní odo dňa doručenia 
faktúry. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať názov  diela: „Znovuvysadenie mestského lesa 
Zástranie“ a názov projektu v znení: „Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy v meste Žilina“. kód 
projektu: ACC02P01 a bude vystavená v 3 vyhotoveniach. Faktúra vystavená Zhotoviteľom musí obsahovať 
náležitosti podľa právnych a účtovných predpisov a číslo tejto Zmluvy. Právo Zhotoviteľa na fakturáciu vzniká až 
po odsúhlasení a podpísaní súpisu vykonaných prác a dodávok objednávateľom, ktorý musí tvoriť tlačenú prílohu 
faktúry, súčasne aj v elektronickej podobe. Prílohou faktúry musia byť príslušné certifikáty a dokumenty podľa 
pokynu Objednávateľa. Podmienkou fakturácie je splnenie povinnosti podľa čl. III  ods. 3.3 tejto Zmluvy.  
 
6.2 Ak sa počas plnenia tejto Zmluvy preukáže, že Zhotoviteľ neuhradil svojim subdodávateľom faktúry za 
vykonané práce, Objednávateľ si vyhradzuje právo nevyplatiť Zhotoviteľovi cenu diela do výšky neuhradených 
faktúr a to až do momentu, kým Zhotoviteľ preukáže, že svojim subdodávateľom faktúry za vykonané  práce 
uhradil. 

 
6.3    Zmluvné strany sa dohodli, že do doby odstránenia vád a nedorobkov zistených pri odovzdaní a prevzatí 
diela, nie je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi  časť z ceny za dielo, ktorá by zodpovedala nároku 
Objednávateľa na zľavu, ak by vady neboli zo strany Zhotoviteľa odstránené. 
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6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zádržné bude vo výške 5% z ceny diela bez DPH (ďalej len „Zádržné“). 
Zádržné bude vytvorené tak, že Objednávateľ zadrží vyplatenie 5% z vyfakturovanej ceny  za dielo bez DPH. 
Zádržné vo výške 5% z ceny diela bez DPH uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi do 30 dní od odstránenia všetkých 
vád a nedorobkov zistených v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, ak Zhotoviteľ vady neodstráni, môže 
zabezpečiť ich odstránenie Objednávateľ na náklady Zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je 
oprávnený pohľadávku, ktorá mu vznikla z titulu odstránenia vád na náklady Zhotoviteľa, jednostranne započítať 
so Zádržným. V prípade započítania bude Zhotoviteľovi vrátené Zádržné, znížené o sumu pohľadávky 
Objednávateľa z titulu odstránenia vád.  

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ na zabezpečenie odstránenia všetkých vád počas záručnej doby 
(na všetky časti diela v zmysle tejto zmluvy) predloží Objednávateľovi bankovú záruku, ktorá bude vystavená na 
sumu najmenej vo výške 5 % z celkovej ceny za dielo vrátane DPH /ak Zhotoviteľ je platcom DPH/ (ďalej len ako 
„Garančná zábezpeka“) a ako jediná podmienka jej čerpania bude stanovená žiadosť Objednávateľa. Banková 
záruka musí byť vystavená najmenej na obdobie trvania záruky podľa tejto Zmluvy; v prípade, že trvanie záruky 
má rôzne doby, uvedená banková záruka musí byť vystavená do doby uplynutia tej záruky, ktorá uplynie ako 
posledná. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ ku dňu odovzdania a prevzatia poslednej časti diela zabezpečí, 
a pri podpise protokolu o odovzdaní a prevzatí poslednej časti diela odovzdá Objednávateľovi bankovú záruku, 
kryjúcu Garančnú zábezpeku. Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ si môže povinnosť predložiť bankovú 
záruku kryjúcu Garančnú zábezpeku splniť aj zložením finančných prostriedkov bezhotovostným prevodom na 
bankový účet Objednávateľa v lehote podľa tohto bodu. 
  
 6.5.1 V prípade, ak Zhotoviteľ neodovzdá Objednávateľovi Garančnú zábezpeku v zmysle čl. VI. ods. 
6.5 tejto zmluvy, nevzniká Zhotoviteľovi právo na fakturáciu v zmysle čl. VI. ods. 6.1 tejto zmluvy a to až do doby 
zloženia Garančnej zábezpeky podľa čl. VI. ods. 6.5 Zmluvy. V prípade nezloženia Garančnej zábezpeky 
Zhotoviteľom nemá Objednávateľ povinnosť podpísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela, resp. spísať 
zápisnicu podľa čl. IV ods. 4.8 tejto zmluvy, ani povinnosť poskytnúť akékoľvek plnenie v prospech Zhotoviteľa 
majúce charakter úhrady ceny za zhotovenie predmetu tejto Zmluvy a to až do doby zloženia Garančnej 
zábezpeky Zhotoviteľom podľa čl. VI. ods. 6.5 tejto zmluvy. 

6.6 Objednávateľ je oprávnený započítať si akékoľvek peňažné nároky (vyplývajúce napr. z titulu náhrady škody, 
zmluvnej pokuty atď.), ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi oproti pohľadávke Zhotoviteľa na zaplatenie časti 
ceny diela. 
 
 
6.7 Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky Zhotoviteľa voči objednávateľovi vzniknuté z tejto Zmluvy, nie je 
Zhotoviteľ oprávnený postúpiť tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 

 

ČL. VII.  ZÁRUČNÁ  DOBA  A  ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záručnú dobu 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť odo dňa 
odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov. V prípade, že Objednávateľ prevezme dielo s vadami 
a nedorobkami, záručná doba na vady a nedorobky, ktoré boli zistené pri preberaní diela začína plynúť odo dňa 
odstránenia takto zistenej vady a nedorobku.  Záručná doba na odstránenú vadu sa predlžuje o dobu od 
uplatnenia reklamácie do odstránenia vady Záručná doba však neplynie v čase, počas ktorého Objednávateľ 
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nemohol dielo užívať pre vady diela, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom 
uplatnenia práva Objednávateľa na odstránenie vád (dňom doručenia reklamácie Zhotoviteľovi). 

7.2 Dielo má vady v prípade, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve. Nedorobkom 
sa rozumie aj nedokončená práca zistená pri odovzdaní a prevzatí diela. 

7.3 Zhotoviteľ nesie záruky za kvalitu dodávok prác a výrobkov jeho poddodávateľov. 

7.4 Objednávateľ má pri vadnom plnení nároky z vád, vyplývajúce z § 564 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný 
zákonník. Za podstatné porušenie Zmluvy sa považuje, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia 
Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu 
alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri 
takom porušení Zmluvy, najmä vyhotovenie diela v rozpore s projektom. Za podstatné porušenie Zmluvy sa 
považuje najmä vyhotovenie diela v rozpore s touto Zmluvou a jej prílohami, právnymi predpismi alebo pokynmi 
odborného lesného hospodára. 

7.5 Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne poštou, alebo mailom na adresu Zhotoviteľa 
uvedenú v čl. I tejto Zmluvy, s dodatočným písomným zaslaním reklamácie poštou, inak je neplatné. V prípade, 
ak je reklamácia uplatnená e-mailom, považuje sa za uplatnenú dňom odoslania e-mailu. Pri zjavných vadách 
postačí oznámenie vád v protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Oznámenie musí obsahovať  označenie vady, 
miesta, kde sa vada nachádza  a popis ako sa vada prejavuje: 

a) zjavné vady  
t. j. vady , ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri preberaní diela, musia byť 
reklamované zapísaním v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. V prípade, že Objednávateľ žiada ich odstránenie 
opravou, uvedú sa v zápise, vrátane dohodnutých termínov ich odstránenia, . Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými 
stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ povinný odstrániť vadu v primeranej lehote, ktorú 
určí Objednávateľ. 
b) skryté vady 
t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí diela a vyskytnú sa v záručnej dobe, je Objednávateľ 
povinný reklamovať u Zhotoviteľa, postupom uvedeným v tomto odseku. V prípade, že Objednávateľ žiada 
odstránenie vád, je Zhotoviteľ povinný tieto vady bezplatne odstrániť. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu 
reagovať do 3 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s Objednávateľom spôsob a primeranú lehotu 
odstránenia vady. Pokiaľ nedôjde medzi Zmluvnými stranami k dohode o termíne odstránenia vady, je Zhotoviteľ 
povinný vadu odstrániť v primeranej lehote, ktorú určí Objednávateľ. Havarijné stavy je povinný Zhotoviteľ 
odstrániť bezodkladne po ich nahlásení Objednávateľom.  
 
7.6 V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v dohodnutom termíne, Objednávateľ si 
vyhradzuje právo dať odstrániť reklamovanú vadu tretej osobe na náklady Zhotoviteľa a náklady vynaložené na 
odstránenie reklamovanej vady refakturovať Zhotoviteľovi, a to aj v rozsahu, ktorý nie je pokrytý výškou 
Zádržného a Garančnou zárukou podľa čl. VI. ods. 6.4 a ods. 6.5 tejto Zmluvy. 

 
7.7 Reklamácia sa považuje za uplatnenú dňom jej doručenia Zhotoviteľovi. O odstránení vady bude spísaný 
záznam, v ktorom sa uvedie spôsob odstránenia vady a termín jej odstránenia. 
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ČL. VIII. PODMIENKY  ZHOTOVENIA  DIELA. 

8.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi stavenisko pre vykonávanie prác zápisnične. V zápise 
budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného 
miesta na výsadbu. 

8.2 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Zhotoviteľ zabezpečí účasť svojich 
pracovníkov na preverovaní  dodávok a prác, ktoré vykonáva Objednávateľ. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je Objednávateľ oprávnený dožadovať sa toho, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom. Za týmto účelom je 
Objednávateľ oprávnený nariadiť Zhotoviteľovi prerušenie ďalších prác až do odstránenia vytýkaných vád, pričom 
Zhotoviteľ nemá nárok na akékoľvek finančné plnenie súvisiace s prerušením prác. Na odstránenie vytýkaných 
vád určí Objednávateľ Zhotoviteľovi primeranú lehotu, počas ktorej je Zhotoviteľ oprávnený realizovať len práce, 
týkajúce sa odstránenia vytýkaných vád.  Ak Zhotoviteľ diela neodstráni vytýkané vady v lehote určenej 
Objednávateľom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Pre odstránenie pochybností sa Zmluvné 
strany dohodli, že určenie lehoty na odstránenie vytýkaných vád podľa tohto odseku, nemá vplyv na termín 
odovzdania diela a ani na termíny stanovené v harmonograme. 
 
8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného diela pripraví Zhotoviteľ všetky doklady osvedčujúce dodržanie 
kvality diela,  dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých  zmien podľa skutočného stavu 
vykonaných prác.  
 
8.4 Drobné odchýlky od zmluvy a jej príloh, ktoré nemenia riešenie, ani nemenia hodnotu diela, nie sú 
vadou, za predpokladu, že boli vopred dohodnuté Zmluvnými stranami aspoň emailovou komunikáciou medzi 
Objednávateľom a Zhotoviteľom.  Tieto odchýlky je Zhotoviteľ povinný vyznačiť v projekte skutočného 
vyhotovenia. 

8.5 Zhotoviteľ bude Objednávateľa priebežne informovať o stave rozpracovaného diela na kontrolných 
poradách a v týždenných správach, ktorých aktualizáciu bude posielať vždy v pondelok do 8:00 na mailovú adresu 
uvedenú v čl. I tejto Zmluvy. Formu správ Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi pri odovzdaní a prevzatí miesta 
realizácie. 
 
8.6 Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za škody na zhotovovanej veci, až do okamihu odovzdania a prevzatia 
diela. Vlastníkom diela je po dobu zhotovovania Objednávateľ. Počas vykonávania diela Zhotoviteľ zodpovedá za 
ním spôsobené škody vzniknuté jeho činnosťou ako aj činnosťou jeho poddodávateľov na Objednávateľovej 
nehnuteľnosti a okolitých priestoroch prípadne dotknutých nehnuteľnostiach. Po zistení škody je Zhotoviteľ 
povinný uviesť vec  alebo pozemok  do pôvodného stavu.  
 
8.7 Zhotoviteľ je povinný na realizáciu diela zaradiť len pracovníkov odborne spôsobilých a zaškolených 
podľa platných predpisov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.  
 
8.8 Pracovníci Zhotoviteľa ako aj pracovníci subdodávateľov, prostredníctvom ktorých Zhotoviteľ vykonáva 
dielo sú povinní najmä: 

- dodržiavať právne predpisy a tiež ostatné predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti práce 
a ochrany zdravia pri práci; 

-  dodržiavať zásady slušného správania na stavenisku 
-  dodržiavať určené pracovné postupy, s ktorými ich Zhotoviteľ bude pravidelne oboznamovať; 
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-  nepoužívať alkoholické nápoje a neužívať iné omamné látky v pracovnom čase a nevstupovať 
pod ich vplyvom na stavenisku; 

-  oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť BOZP pri práci 
a aktívne sa podieľať na ich odstraňovaní; 

-  konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavenisku 
  
 
8.9 Zhotoviteľ je oprávnený použiť na zhotovenie diela subdodávateľov v súlade s prílohou č. 3 zmluvy, a to 
na subdodávky v rozsahu maximálne 50% z ceny diela. Zoznam subdodávateľov Zhotoviteľa vrátane ich podielu 
na objeme prác tvorí prílohu tejto Zmluvy. Každý subdodávateľ musí počas celej doby realizácie diela spĺňať 
podmienky § 41 ods. 1  zákona č. 343/2015 Z. z. v platnom znení. V prípade ak Zhotoviteľ uzatvorí akúkoľvek 
zmluvu so subdodávateľom uzatvorenú na plnenie diela a rovnako v prípade zmeny subdodávateľa počas plnenia 
tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný najneskôr v deň, ktorý predchádza dňu, v ktorom nastane nástup, alebo zmena 
subdodávateľa predložiť objednávateľovi písomné oznámenie subdodávateľa, vrátane jeho identifikačných 
údajov a Zmluvy, ktorú ma s týmto subdodávateľom uzatvorenú v súvislosti so zhotovovaním tohto diela.  

8.10 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené a dodané  podľa ustanovení tejto zmluvy včas 
a riadne, t.j. v stanovenom termíne, bez  závad a nedostatkov, v súlade s platnou legislatívou SR, STN, STN EN, 
TN a ďalšími súvisiacimi predpismi, pričom bude použiteľné na dohodnutý účel. 

8.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s maximálnou odbornou starostlivosťou, 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické normy. Ďalej sa bude riadiť záväznými podkladmi 
objednávateľa, záväznými pokynmi objednávateľa, zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán 
potvrdenými obidvoma stranami. 

8.12 Zhotoviteľ    zodpovedá    za    vady    diela   v  z mysle  §  560  a  nasl.   Obchodného   zákonníka. Pri 
výkone diela musí byť umožnené  odbornému lesnému hospodárovi a pracovníkovi povereného na prevzatie 
diela vykonávať kontrolu na staveniskách.  Zhotoviteľ  je povinný poukázať na nedostatky ihneď po ich zistení 
a oznámiť ich bezodkladne objednávateľovi inak zodpovedá za škodu, ktorá porušením tejto povinnosti vznikne. 

8.13 V prípade, že sa počas záručnej doby na predmet Zmluvy podľa čl. III. alebo počas realizácie predmetu 
Zmluvy  podľa čl. III.  preukáže jeho nekvalita, neúplnosť diela, prípadne budú zistené iné vady diela má 
Objednávateľ nárok požadovať od Zhotoviteľa náhradné plnenie alebo dodanie chýbajúceho plnenia 
v primeranej lehote stanovenej Objednávateľom.  

8.14 Pokiaľ nebude náhradné plnenie dodané v stanovenej primeranej lehote, Objednávateľ má právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z dohodnutej ceny za dielo  za každý deň  

8.15 Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  boli  spôsobené   použitím  podkladov poskytnutých 
Objednávateľom a Zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich  nevhodnosť,  alebo na 
ne upozornil Objednávateľa a Objednávateľ na ich použití trval.  Zhotoviteľ  nezodpovedá  za  vady  diela,  ktoré  
boli  spôsobené  dodržaním  nevhodných  pokynov  daných  Objednávateľom,  ak  Zhotoviteľ  na  ich  nevhodnosť  
písomne upozornil  najneskôr v deň nasledujúci po zistení ich nevhodnosti a Objednávateľ  na  ich  dodržaní  trval  
alebo  ak  Zhotoviteľ  túto  nevhodnosť  nemohol pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiť.   

8.16 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  prípadné  vady  diela  odstrániť  bezodplatne,  bez  zbytočného  odkladu 
najneskôr však do 7 pracovných dní  po  uplatnení  oprávnenej  reklamácie  Objednávateľom.  Objednávateľ  sa  
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zaväzuje,  že  prípadnú  reklamáciu  vady  diela  uplatní  bezodkladne  po  jej  zistení  písomnou  formou. 
Objednávateľ a Zhotoviteľ sa môžu písomne dohodnúť  na dlhšej lehote na odstránenie vád diela. V prípade, že 
Zhotoviteľ neodstráni vady diela včas, je Objednávateľ oprávnený dať opraviť vady diela osobe na náklady 
Zhotoviteľa.  

8.17 Reklamácia  sa  považuje  za  vybavenú  odstránením  vady  diela  alebo  jeho  časti  riadne  a včas,  
s potvrdením  zo  strany  Objednávateľa  o prevzatí  opraveného  diela  alebo  jeho  časti  formou  preberacieho  
protokolu. 

ČL. IX.  ZMLUVNÉ  POKUTY 
 
9.1 Za omeškanie s odovzdaním diela má Objednávateľ právo požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej 
pokuty 50,- € za každý deň omeškania.  

9.2 Za omeškanie s odstránením vád, ktoré boli reklamované v záručnej dobe má Objednávateľ právo 
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50- € za každý deň omeškania. 

9.3 Za omeškanie s úhradou faktúr zaplatí Objednávateľ Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % 
z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

9.4 Súbeh viacerých porušení zabezpečenia povinností Zhotoviteľa vyplývajúci z jediného dôvodu na 
zaplatenie zmluvnej pokuty sa nevylučuje. 

9.5 Nárok na zaplatenie zmluvných pokút dohodnutých medzi Zmluvnými stranami v tejto zmluve vzniká 
dotknutej Zmluvnej strane dňom porušenia povinnosti vyplývajúcej z  tejto Zmluvy. Za účelom zaplatenia 
zmluvnej pokuty v zmysle tohto článku, zašle dotknutá Zmluvná strana druhej výzvu, v ktorej bude uvedená 
porušená povinnosť, celková výška zmluvnej pokuty ku dňu výzvy a lehota na zaplatenie zmluvnej pokuty.  
 
9.6 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ má 
nárok na náhradu škody presahujúcu výšku zmluvnej pokuty. 

9.7 Zmluvná pokuta sa považuje za zaplatenú jej pripísaním na účet dotknutej Zmluvnej strany v peňažnom 
ústave uvedenom v čl. I. tejto Zmluvy. 

9.8 Zaplatením zmluvnej pokuty sa Zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo 
Zmluvy. 
 
9.9   V prípade ak Zhotoviteľ/Poskytovateľ služby nedodrží podmienky úplného prístupu k svojmu účtovníctvu 
v súvislosti s plnením tejto Zmluvy alebo sa preukáže, že pri získaní zákazky sa Zhotoviteľ/Poskytovateľ služby 
dopustil konania, ktoré je v Príručke pre prijímateľa a projektového partnera v rámci Programu SK-Klíma, verzia 
1.1, označené ako kolúzne správanie, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber úspešného uchádzača, 
a to najmä v prípade, ak bude Objednávateľ ako prijímateľ projektového grantu povinný v dôsledku týchto 
skutočností vrátiť poskytnutý projektový grant alebo jeho časť, má Objednávateľ právo požadovať od 
Zhotoviteľ/Poskytovateľ služby zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 % z celkovej zmluvnej ceny.  
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ČL. X.  OKOLNOSTI  VYLUČUJÚCE  ZODPOVEDNOSŤ 

10.1 Pre účely tejto Zmluvy sa na okolnosti vylučujúce zodpovednosť vzťahuje právna úprava podľa § 374 
Obchodného zákonníka. 

 

Čl. XI. OSTATNÉ USTANOVENIA 

11.1 Možnosť a spôsob odstúpenia od tejto Zmluvy, alebo od časti záväzkov tejto Zmluvy sa riadi 
ustanoveniami Obchodného zákonníka. Právo odstúpenia pri  podstatnom porušení tejto Zmluvy môže Zmluvná 
strana  uplatniť do 30 dní od času, kedy sa o porušení dozvedela. Zmluvné strany za podstatné porušenie tejto 
Zmluvy považujú, ak strana porušujúca Zmluvu vedela v čase uzavretia Zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné 
predvídať s prihliadnutím na účel Zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola Zmluva 
uzavretá, že druhá strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení Zmluvy, a to najmä: 
• ak Zhotoviteľ bude preukázateľne vykonávať  práce vadne, t. j. v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto 
Zmluve alebo postupmi určenými platnými normami a projektom a ak napriek upozorneniu Objednávateľa vadné 
plnenie v primeranej lehote neodstránil; 
• ak Zhotoviteľ neprevezme stavenisko v zmysle   tejto Zmluvy; 
• ak Zhotoviteľ bude postupovať pri výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že zmluvný termín 

dokončenia diela nebude dodržaný; 
• ak Zhotoviteľ bude v omeškaní s ukončením a odovzdaním diela  viac ako 7 dní; 
• ak Objednávateľ bude meškať s úhradou faktúr dlhšie ako 30 dní, za predpokladu, že budú splnené všetky 
podmienky uvedené v čl. VI tejto Zmluvy. 

11.2 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú, že zachovajú obchodné tajomstvo o obchodných a technických 
informáciách, ktoré poskytla jedna Zmluvná strana druhej a tieto informácie nepoužije pre iné účely než pre 
plnenie  tejto Zmluvy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne 
dostupné tretím osobám, ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom. 

 
ČL. XII.  ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
12.1 Zmluvné strany dohodli, ako podmienku platnosti tejto Zmluvy ako aj jej prípadných dodatkov, písomnú 
formu a dohodu o celom obsahu. 
 
12.2 Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami zúčastnených strán vo 
forme očíslovaných dodatkov k  tejto Zmluve. 
 
12.3 Zmeny  vo východiskových  podkladoch  alebo nové požiadavky Objednávateľa budú  riešené formou 
písomného očíslovaného dodatku k tejto Zmluve, v  ktorom bude  obsiahnutá  aj  zodpovedajúca  zmena lehoty 
dodávky a cena prác, v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy. 

12.4 Všetky písomnosti je odosielajúca Zmluvná strana povinná prijímajúcej Zmluvnej strane zasielať na 
adresu uvedenú v tejto Zmluve, resp. na adresu, ktorú prijímajúca Zmluvná strana písomne preukázateľne 
oznámila odosielajúcej Zmluvnej strane ako zmenu svojej adresy. Doručovanie je možné vykonať osobne, 
elektronicky na e-mailové adresy uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo poštou prostredníctvom poštového podniku. 
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Písomnosti určené Objednávateľovi je Zhotoviteľ oprávnený doručiť v prípade osobného doručovania výlučne na 
adresu Mestského úradu Žilina, Nám. obetí komunizmu 1, 011 31 Žilina do podateľne. 

12.5 Ak písomnosť doručovaná prostredníctvom poštového podniku nebola doručená z dôvodu, že adresát 
nebol zastihnutý, uloží sa písomnosť pre adresáta v zmysle pravidiel poštového podniku. Ak písomnosť nebola 
vyzdvihnutá v odbernej lehote, považuje sa posledný deň odbernej lehoty za deň jej doručenia, i keď sa adresát 
o uložení písomnosti nedozvedel.  

12.6 V prípade odopretia prijatia písomnosti sa za deň doručenia považuje deň odopretia prijatia. 

12.7 Elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami je prípustná výlučne na elektronické adresy 
Zmluvných strán uvedené v čl. I tejto Zmluvy, a to len v tých prípadoch, v ktorých táto Zmluva neustanovuje, že 
sa vyžaduje doručovanie poštou prostredníctvom poštového podniku. V prípade pochybností sa písomnosť 
doručovaná elektronicky, resp. akákoľvek elektronická komunikácia medzi Zmluvnými stranami, považuje za 
doručenú dňom jej preukázateľného odoslania prijímajúcej Zmluvnej strane odosielajúcou Zmluvnou stranou 
prostredníctvom elektronickej pošty na e-mailovú adresu v čl. I tejto Zmluvy, okrem prípadov, keď je v Zmluve 
výslovne uvedené inak. 

12.8    Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní všetkým kontrolným subjektom, vrátane Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky, Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej 
republiky, Ministerstva financií Slovenskej republiky, Úradu pre finančný mechanizmus, Ministerstva 
zahraničných vecí Nórskeho kráľovstva, Výboru pre finančný mechanizmus, Úradu generálneho audítora 
Nórskeho kráľovstva a ďalším kontrolným orgánom a orgánom oprávneným na výkon kontroly v zmysle 
príslušných právnych predpisov SR, ako aj všetkým subjektom povereným týmito inštitúciami vykonať kontrolu 
dokladov súvisiacich s plnením tejto zmluvy, a to po celú dobu povinnej archivácie týchto dokumentov, určenou 
v súlade s platnými právnymi predpismi SR. 

12.9 Vzťahy medzi Zmluvnými stranami sa riadia zákonmi Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú 
riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou dohody prostredníctvom zástupcov svojich 
štatutárnych orgánov. V prípade, že sa spor nevyrieši dohodou, hociktorá zo Zmluvných strán je oprávnená 
predložiť spor na riešenie príslušnému súdu. 
 
12.10 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch uvedených v tejto Zmluve. Objednávateľ je 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, že Zhotoviteľ poruší ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy a k 
náprave nedôjde ani do troch dní od doručenia výzvy Objednávateľa na odstránenie závadného stavu. 
 
12.11 Bez ohľadu na dôvod ukončenia zmluvy, Zhotoviteľ pokiaľ nebude inštruovaný  
Objednávateľom inak, vykoná nasledovné kroky:  

- okamžite zastaví práce,  
- odovzdá Objednávateľovi úplne alebo čiastočne ukončené plnenia podľa tejto zmluvy. 

 
12.12 Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) exemplároch, štyri (4) vyhotovenia sú určené pre Objednávateľa 
a jedno (1) vyhotovenie pre Zhotoviteľa.  

12.13 Pokiaľ  v  Zmluve  nie  je  dohodnuté  niečo  iné,  platia  pre   zmluvný   vzťah  ňou  založený ustanovenia 
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
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12.14 Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne a bez omylu, nebola uzavretá v tiesni za 
nápadne nevýhodných  podmienok, Zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne 
podpísali. 

12.15  Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po kumulatívnom 
splnení nasledovných podmienok: 
 

12.15.1 dňom schválenia administratívnej kontroly zo strany Správcu programu Nórskeho 
finančného mechanizmu 2014 – 2021 – MŽP SR a 
12.15.2        nasledujúci deň po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka.  

 
12.16 Zmluvné strany berú na vedomie, že zverejnenie tejto Zmluvy, jej príloh a prípadných dodatkov na 
webovom sídle Objednávateľa a na webovom sídle Správcu programu v súlade a v rozsahu zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov nie je porušením alebo ohrozením 
obchodného tajomstva. 
 
12.17 Prílohou tejto Zmluvy je projekt  a zoznam subdodávateľov. 
 
Na dôkaz čoho bola táto zmluva podpísaná nasledovne : 
 

V Žiline dňa  V Žiline dňa 

 

 

Za objednávateľa Za dodávateľa 

Mgr. Peter Fiabáne, 

Primátor 

 

Prílohy: 

č. 1 - Projekt revitalizácie a lesníckych činností v k. ú. Zástranie, PKN „E“ 1253 
č. 2 - Cenová ponuka dodávateľa (v súlade so Spôsobom určenia ponukovej ceny) 
č. 3 – Zoznam subdodávateľov 
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Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov 
 
Zhotoviteľ:  .......... 
 
sídlo:  .......... 
IČO:  .......... 
DIČ:  .......... 
IČ DPH:  .......... 
registrácia:  .......... 
štatutárny orgán:  ..........  
 
 
týmto vyhlasujem, že pri plnení tejto zmluvy: 
 

 1) nebudem využívať subdodávateľov 
 1) budem využívať nasledovných subdodávateľov: 

 

P.č. Názov firmy a sídlo 
subdodávateľa, IČO 

Údaje o osobe oprávnenej 
konať za subdodávateľa (meno 

a priezvisko, adresa pobytu, 
dátum narodenia) 

Predmet dodávok, prác alebo 
služieb 

Podiel  na 
celkovom 
objeme 
dodávky 

(%) 
  

 
 
 

  

  
 

 
 

  

  
 

 
 

  

 
Za zhotoviteľa:  
V ............. dňa ...............  
 
 
................................................. 

 


