
ZMLUVA O DIELO č. 005/15/07 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení 

medzi zmluvnými stranami 

1. 

2. 

Objednávateľ: 

Štatutárny zástupca: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
E- mail: 

Zhotoviteľ: 
Štatutárny zástupca: 

Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Tel.: 
E - mail: 

MESTO SENEC 
Mierové námestie č. 8, 903 01 Senec 
Ing. Karol Kvál, primátor 
OTP Banka 
562441/5200 
00305065 
2020662237 
02/20205101 
musenec@senec.sk 

STRAW building, s.r.o. 
Ing. Slávka Veselá (konateľ spol. STRAW building, s.r.o., oprávnená 
osoba na výkon autorizovaného inžiniera, stavbyvedúceho, 
stavebného dozoru) 
ul. P. Pázmáňa 50/17, 927 01 Šaľa 
ČSOB, a.s., pob. Šaľa 
401 270 6500 / 7500 
45 978 662 
2023165012 
0907 724 306 
slavka@vesely.sk 

ČL. 1. PREDMET ZMLUVY 

1.1 Predmetom zmluvy je zabezpečenie činností: 
Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného povolenia navrhovanej stavby: 
„NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE, 
Základný škola, Mlynská 50, 903 01 Senec, p.č. 1564, 1567/1“, 

1.2 Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo – projektovú 
dokumentáciu pre stavebné povolenie na základe poskytnutej Architektonickej štúdie: 
NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE, Základný 
škola, Mlynská 50, 903 01 Senec, p.č. 1564, 1567/, vypracovanej Ing. Arch. Richardom Pauerom 
– PAUER architects, s.r.o. v rozsahu stanovenom v odsúhlasenej Cenovej ponuke. 

1.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí dohodnutú cenu za vykonané práce a poskytne 
zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

1.4 Rozsah a obsah predmetu plnenia: Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo ako 
jednostupňovú projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia v objektovej skladbe: 

„SO 01“ NADSTAVBA bloku A 
„SO 02“ ZATEPLENIE bloku A 
„SO 03“ PRÍSTAVBA ZBOROVNE 
„SO 04“ ÚPRAVA FASÁDY HLAVNÉHO VSTUPU bloku B 
„SO 05“ PRÍSTAVBA SKLADOVÝCH PRIESTOROV A 
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ZÁSOBOVACEJ RAMPY NA 1.NP PRI KUCHYNI 
„SO 06“ INŽINIERSKE SIETE – PREKLÁDKA PLYNU 
„SO 07“ SPEVNENÉ PLOCHY A KOMUNIKÁCIE 
„SO 08“ SADOVÉ ÚPRAVY 

1.5 Tabuľka - pre špecifikáciu predmetu zmluvy: 

Stupeň projektu: PRE STAVEBNÉ KONANIE 
Z toho: Popis činnosti – časti projektovej dokumentácie 
Komplexné 
riešenie stavby 

SO 01 

Sprievodná správa celkového riešenia stavby 
Súhrnná správa celkového riešenia stavby 
Situácia – koordinačná riešenia celej stavby SO 01 – SO 08 
Projekt organizácie výstavby a plán bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
- komplexné riešenie stavby z hľadiska BOZP a usporiadania staveniska 
Projekt protipožiarneho riešenia stavby 
- komplexné riešenie stavby SO 01 – SO 05 
Statický posudok a výpočet 
- komplexné riešenie celej stavby stavebné objekty SO 01 – SO 05 
Projektové hodnotenie energ. náročnosti stavby 
- komplexné riešenie stavby SO 01 – so 05 
Výkaz výmer a porovnávací rozpočet stavby 
- komplexné riešenie stavby SO 01 – SO 08 
Elektroinštalácia 

- SO 01 NADSTAVBA bloku A 
- SO 03 PRÍSTAVBA ZBOROVNE 
- SO 05 PRÍSTAVBA SKLADOVACÍCH PRIESTOROV 

A ZÁSOBOVACEJ RAMPY NA 1.NP PRI KUCHYNI 
- Projekt vnútornej inštalácie –silnoprúd / slaboprúd 
- Projekt bleskozvodu 

(napojenie na jestvujúce rozvody ZŠ) 
Zdravotechnika 

- SO 01 NADSTAVBA bloku A 
- SO 03 PRÍSTAVBA ZBOROVNE 
- SO 05 PRÍSTAVBA SKLADOVACÍCH PRIESTOROV 

A ZÁSOBOVACEJ RAMPY NA 1.NP PRI KUCHYNI 
- Projekt vnútornej inštalácie 

(napojenie na jestvujúce rozvody ZŠ) 
Ústredné kúrenie 

- SO 01 NADSTAVBA bloku A 
- SO 03 PRÍSTAVBA ZBOROVNE 
- SO 05 PRÍSTAVBA SKLADOVACÍCH PRIESTOROV 

A ZÁSOBOVACEJ RAMPY NA 1.NP PRI KUCHYNI 
- Výpočet tepelných strát 
- Projekt vnút. inštalácii ÚK 

(napojenie na jestvujúce rozvody ZŠ) 
Architektonicko – stavebná časť 

- SO 01 NADSTAVBA bloku A 
- Projekt riešenia stavby (zakreslenie jestv. stavu + návrh nadstavby) 

Projektové hodnotenie osvetlenia 
- SO 01 NADSTAVBA bloku A 
- prepočet pracovného osvetlenia pre potreby vyjadrenia „hygieny“ 

SO 02 Architektonicko – stavebná časť 
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SO 03 

SO 04 

SO 05 

SO 06 

SO 07 

SO 08 

- SO 02 ZATEPLENIE bloku A 
- Projekt riešenia stavby 

Architektonicko – stavebná časť 
- SO 03 PRÍSTAVBA ZBOROVNE 
- Projekt riešenia stavby 

Architektonicko – stavebná časť 
- SO 04 ÚPRAVA FASÁDY HLAVNÉHO VSTUPU bloku B 
- Projekt riešenia stavby 

Architektonicko – stavebná časť 
- SO 05 PRÍSTAVBA SKLADOVÝCH PRIESTOROV 

A ZÁSOBOVACEJ RAMPY NA 1. NP PRI KUCHYNI 
- Projekt riešenia stavby 

SO 06 Inžinierske stavby – prekládka plynu 
- Riešenie prekládky plynu 

SO 07 Spevnené plochy a komunikácia 
Statická doprava – spevnené a odstavné plochy 
- prepočet potreby parkovacích miest 
- návrh a riešenie parkovacích miest a priľahlých spevnených plôch 
a komunikácií, na základe jestvujúcich možností 
SO 08 Sadové úpravy 
- Projekt sadovníckych úprav – náhradná výsadba za výrub stromov 

1.6 V cene prác nie je zahrnuté: 

a. 
b. 

c. 

d. 

e. 

f. 
g. 
h. 
i. 
j . 

k. 
l. 

inžiniersko - geologický prieskum, 
geodetické zameranie riešeného územia a geodetické zameranie jednotlivých viditeľných 
častí verejných sietí a objektov, 
projektové riešenie prekládky prípojok vody, kanalizácie a plynu a objekty, ktoré sa 
môžu nachádzať na riešenom pozemku (ak bude potrebná ich zmena). V prípade potreby 
je možné ich samostatne doobjednať. , 
projektové riešenie prekládok existujúcich prípojok vody, kanalizácie a plynu pre 
susedné stavby (ak bude potrebné), 
návrh stavebného interiéru ( výkresy podhľadov, špecifikácia osvetľovacích telies, 
výkresy a špecifikácia dlažieb a obkladov....), návrh a projekt mobiliáru (kancelársky 
nábytok, sedačky, skriňové zostavy, doplnky, vešiaky, obrazy....), 
vyhotovenie počítačovej vizualizácie, 
vyhotovenie projektu centrálneho odsávania, ČOV, 
energetický audit budov – energetický certifikát, 
riešenie signalizácie EPS + HSP (požiarna) 

požiadavky zo strany objednávateľa na úpravy a zmeny projektu po jeho riadnom 
odovzdaní, 
výkon autorského a stavebného dozoru a občasný dozor projektanta. 
inžinierska činnosť a správne poplatky 

1.7 Pre projekčné práce si 
poverenou jeho organizáciou. 

zhotoviteľ vyhradzuje právo vypracovať projekt treťou osobou 
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ČL. 2. SPÔSOB USKUTOČNENIA A UKONČENIA PRÁC 

2.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje riadne, včas a na svoje náklady zhotoviť 
a odovzdať Dielo objednávateľov v dohodnutom rozsahu, vo forme, obsahu a počte vyhotovení tak, 
ako vyplýva z tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo od 
zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi cenu za Dielo za podmienok tejto zmluvy. 

2.2 Zhotoviteľ potvrdzuje, že disponuje takými oprávneniami a odbornými znalosťami, ktoré sú 
k vykonaniu Diela potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo osobami oprávnenými na 
vykonávanie vybraných činností v súlade s príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných 
predpisov. 

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade s touto zmluvou a v rozsahu podľa článku 
I tejto zmluvy. Pri vykonávaní prác sa bude zhotoviteľ riadiť podľa príslušných platných STN, EN a 
bude dodržiavať všeobecné záväzné predpisy (najmä zákon č. 50/1976 Zb. stavebný zákon v znení 
neskorších predpisov), a bude sa riadiť východzími podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 
zmluvných strán na štatutárnej úrovni a vyjadreniami verejnoprávnych orgánov a organizácií. 

2.4 Zmluvné strany sa dohodli na vyhotovení projektovej dokumentácie v 6 (šiestich) 
vyhotoveniach v tlačenej forme a 2 (dvakrát) v digitálnej forme vo formátoch PDF a DWG na CD 
nosiči, ktoré sú zahrnuté v dohodnutej cene Diela. 

2.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné Dielo bude odovzdané po častiach v termínoch ako sa 
vzájomne dohodnú. Zmluvné strany sa dohodli na odovzdaní a prevzatí Diela v sídle objednávateľa. 
Jednotlivé časti Diela sa považujú za splnené ich prevzatím objednávateľom od zhotoviteľa na 
základe písomného odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

2.6 V prípade požiadavky objednávateľa na kvantitatívnu zmenu dohodnutého rozsahu Diela, 
doručí objednávateľ zhotoviteľovi písomný návrh zmeny rozsahu Diela, ku ktorému zhotoviteľ 
vypracuje a doručí objednávateľovi písomné stanovisko, a to do dvoch kalendárnych dní od jeho 
doručenia a pripojí aj prípadný návrh na zmenu (úpravu) ceny za Dielo. 

2.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať požiadavky objednávateľa týkajúce sa zmeny rozsahu 
predmetu Diela tak, ako vyplýva z bodu 1.4 a 1.5 tohto článku. Všetky zmeny Diela sa budú 
realizovať po dohode zmluvných strán (zmena rozsahu aj adekvátna odmena) vo forme písomného 
dodatku k tejto zmluve . 

2.8 V prípade ak objednávateľ bude požadovať riešenia, s ktorými zhotoviteľ nebude súhlasiť, 
zhotoviteľ písomne upozorní objednávateľa na tieto skutočnosti a ak objednávateľ bude naďalej 
trvať na svojej požiadavke, resp. pokynoch, zhotoviteľ má právo požiadať objednávateľa o písomné 
potvrdenie na základe ktorého objednávateľ preberá zodpovednosť za požadované riešenie. 

2.9 Objednávateľ je povinný odovzdať včas zhotoviteľovi veci a informácie, potrebné na 
zriadenie záležitostí, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať zhotoviteľ. Ak vyžaduje 
zriadenie záležitostí uskutočnenie právnych úkonov v mene objednávateľa, je tento povinný 
zhotoviteľovi na jeho požiadanie vystaviť včas písomné plno mocenstvo. 

2.10 Zhotoviteľ nebude v omeškaní po dobu, kedy nemohol plniť predmet svojej činnosti 
z dôvodov na strane objednávateľa a jeho zmluvných partnerov, na čo je však povinný bez 
zbytočného odkladu písomne upozorniť objednávateľa s bližším popisom príslušnej prekážky. 
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ČL. 3. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Cena za riadne a včasné zhotovenie Dielo je určená dohodou zmluvných strán v súlade so 
zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení. 

3.2 Cena za Dielo je dohodnutá na základe odsúhlasenej cenovej ponuky na Dielo: 

Vypracovanie projektovej dokumentácie pre vybavenie stavebného povolenia navrhovanej stavby: 
„NADSTAVBA ZÁKLADNEJ ŠKOLY A PRÍSTAVBA ZBOROVNE A JEDÁLNE, 
Základná škola, Mlynská 50, 903 01 Senec, p.č. 1564, 1567/1 

Kalkulácia ceny projektových prác a inžinierskych činností na vypracovanie projektovej a 
rozpočtovej dokumentácie a obsah výkonových fáz navrhovaná ako cena dohodou : 9760,- Eur 

Spolu celkovo 

Cena bez DPH 
DPH 
Cena s DPH 

9760,- Eur 
1952,- Eur 
11712,- Eur 

Navrhovaná cena diela celkom v EUR bez DPH : deväťtisícsedemstošesťdesiat Eur 

Cena DPH : jedentisícdeväťstopäťdesiatdva Eur 
Navrhovaná cena diela celkom v EUR bez DPH 
(som platca DPH): jedenásťtisícsedemstodvanásť Eur 

3.3 Cena uvedená v bode 3.2 tohto článku je cena nemenná. 

3.4 Dohodnutá cena sa zmení len v prípade dohody zmluvných strán a v prípade zmeny 
dohodnutého rozsahu Diela, v prípade ak objednávateľ bude požadovať zmenu rozsahu Diela. 

3.5 V Cene sú zahrnuté všetky výdavky a náklady zhotoviteľa na činnosti v dohodnutom 
rozsahu. Práce nezahrnuté sú stanovené v cenovej ponuke, vrátane definície Upozornenia pre 
objednávateľa. Nezahnuté činnosti vrátane inžinierskej činnosti je možné na základe hore 
uvedených dohôd dodatočne vzájomne dohodnúť a odsúhlasiť. 

3.6 Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu podľa bodu 3.2 tohto článku za riadne 
a včas zhotovené a odovzdané časti Diela, a to na základe doručených faktúr vystavených 
zhotoviteľom. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť v súlade s bodom 3.7 tohto článku jednotlivé 
faktúry až po protokolárnom prevzatí častí Diela objednávateľom. 

3.7 Podkladom pre zaplatenie ceny bude faktúra, ktorá musí obsahovať náležitosti v zmysle 
ustanovenia § 3a ods. 1) Obchodného zákonníka a náležitostí v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. 
o DPH v znení neskorších predpisov. 

3.8. Lehotu splatnosti jednotlivých faktúr zmluvné strany dohodli na 7 (sedem) pracovných dní 
odo dňa ich doručenia objednávateľovi v súlade s touto zmluvou. 

3.9 Úhrada ceny Diela alebo jej časti bude uskutočnená bezhotovostným bankovým prevodom 
na účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví zmluvy alebo na faktúre. 
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ČL. 4. SPOSÔB ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA 

4.1 Zmluvné strany sa dohodli, že termíny odovzdania Diela budú postupne vzájomne 
dohodnuté písomne na základe konzultácie rozpracovaného diela s objednávateľom a dotknutými 
orgánmi a organizáciami. V prípade potreby objednávateľ vznesie pripomienky a podmienky a 
zhotoviteľ ich podľa vyššie uvedených článkov tejto zmluvy zapracuje do Diela. 

4.2 O odovzdaní a prevzatí Diela, resp. jeho časti bude spísaný písomný preberací protokol. 

ČL. 5. PODKLADY POSKYTNUTÉ OBJEDNÁVATEĽOM 

5.1 Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa v dostatočnom časovom predstihu, všetky 
dokumenty a podklady k riadnemu zhotoveniu Diela. 

5.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa riadne oboznámil s povahou a rozsahom Diela a že má 
k dispozícii všetky potrebné východiskové podklady k riadnemu zhotoveniu Diela. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi, na základe jeho žiadosti požadovanú 
súčinnosť, spolupôsobenie pri zhotovení Diela, a to najmä písomným odsúhlasením návrhu 
v jednotlivých etapách návrhu. Súčinnosť, spolupôsobenie, bude spočívať najmä v odovzdaní 
doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v 
priebehu plnenia tejto zmluvy. 

5.4 Objednávateľ poskytne súčinnosť, spolupôsobenie zhotoviteľovi najneskoršie do 3 
pracovných dní od doručenia jeho vyžiadania. 

5.5 Osobitnú lehotu dojednajú strany v prípade, ak sa bude jednať o súčinnosť, spolupôsobenie, 
ktoré nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami. 

5.6 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady sú bez právnych vád. 

5.7 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi výsledky prerokovaní s orgánmi štátnej správy týkajúce 
sa predmetu zmluvy. 

ČL. 6. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA, ZÁRUČNÁ DOBA 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že odovzdané Dielo bude zhotovené podľa ustanovení tejto 
zmluvy pri dodržaní všetkých všeobecných právnych predpisov a STN 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela v rozsahu uvedenom v tejto zmluve a príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný skontrolovať podklady prevzaté od objednávateľa a pokiaľ budú v nich 
nejasnosti alebo nezodpovedajú skutkovému stavu - objednávateľ bezodkladne zaobstará úpravu, 
spresnenie alebo dopracovanie týchto podkladov a v dohodnutom, alebo digitálnom formáte odovzdá 
zhotoviteľovi. 

6.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady predmetu diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť. 
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6.5 Ak objednávateľ prevezme Dielo s vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie 
vád zhotoviteľom počas trvania záručnej doby v lehote určenej objednávateľom. 

6.6 Objednávateľ je povinný zistené vady Diela oznámiť zhotoviteľovi písomným oznámením 
(e-mail) bez zbytočného odkladu, najneskôr do 7 (siedmich) pracovných dní po ich zistení. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vyjadriť sa k oznámeným vadám do 3 (troch) pracovných dní od doručenia 
oznámenia objednávateľa. 

6.7 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady Diela spôsobom a v lehote určenej objednávateľom. 
Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád alebo ak vady neodstráni v určenom čase, objednávateľ 
je oprávnený zabezpečiť odstránenie vád na náklady zhotoviteľa, resp. zľavu z ceny. 

6.8 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na dodané Dielo, jednotlivé časti záručnú dobu 24 
mesiacov. Záručná doba začína plynúť odovzdaním a prevzatím konkrétnej časti Diela v súlade 
s touto zmluvou. 

6.9 Zhotoviteľ ručí za to, že Dielo, resp. jeho časť má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté 
vlastnosti, že zodpovedá platným technickým normám a predpisom SR, a že nemá vady, ktoré by 
rušili, alebo znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve 
predpokladaným účelom. 

ČL. 7. AUTORSKÉ PRÁVA ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zmluvné strany berú na vedomie, že vytvorenie Diela, resp. jej jednotlivej časti, spĺňa aj 
pojmové znaky autorského diela podľa príslušných ustanovení zákona č. 618/2003 Z.z. – Autorský 
zákon v znení neskorších predpisov. 

7.2 Objednávateľ je oprávnený použiť Dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre účely 
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využitie tretím osobám 
je podmienené výslovným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ tento projekt na iné 
účely, než ako vyplýva z tejto zmluvy, bez súhlasu zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo, aby mu 
objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne 
zhotoviteľovi v tejto súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody. 

7.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje predmet diela, doklady a informácie získané pri plnení diela 
neposkytovať tretím osobám, inak má objednávateľ právo na celý prospech, ktorý použitím diela 
vznikol zhotoviteľovi a na náhradu škody, ktorá v tejto súvislosti objednávateľovi vznikla. 

ČL. 8. DORUČOVANIE, MLČANLIVOSŤ 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky písomnosti a právne úkony týkajúce sa vzniku alebo 
zániku právnych vzťahov v súvislosti s touto zmluvou, budú doručované poštou alebo adresu sídla 
druhej zmluvnej strany alebo osobne prostredníctvom oprávnených osôb zmluvných strán. 
V prípade, že písomnosť nebude riadne doručená z dôvodov na strane ktorejkoľvek zmluvnej strany, 
platí, že dňom doručenia je 5 (piaty) pracovný deň odo dňa, v ktorom bola písomnosť podaná na 
pošte alebo bolo osobne odmietnuté jej prevzatie ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Adresami pre 
doručenie sú adresy uvedené v záhlaví zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

8.2 Iné písomnosti a podklady ako aj ostatná bežná komunikácia zmluvných strán je možná 
i prostredníctvom e-mailu alebo predložením dokumentov na CD alebo inom hmotnom nosiči dát. 
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Táto komunikácia však bude mať len informatívny alebo dokumentačný charakter, pokiaľ 
z ustanovení tejto zmluvy nevyplýva inak. 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky podklady a informácie objednávateľa pre plnenie tejto 
zmluvy, ktoré odovzdá alebo sprístupní zhotoviteľovi ďalej skutočnosti, ktoré sa v súvislosti 
s prípravou alebo plnením tejto zmluvy navzájom o druhej strane dozvie zmluvná strana (najmä 
skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy), ktoré nie sú všeobecne známe alebo 
bežne dostupné v príslušných obchodných kruhoch a považujú sa za dôverné, nesmú byť zverejnené, 
poskytnuté alebo sprístupnené tretej osobe bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej 
zmluvnej strany a nesmú byť použité na iný účel ako na plnenie zmluvných povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

ČL. 9. ZMENA ZÁVÄZKU 

9.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí 
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu zmluvy vtedy, ak dôjde k 
omeškaniu so splnením jeho povinnosti spolupôsobenia, dojednaných v tejto zmluve. 

9.2 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 7 dní od 
odoslania dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná stana, ktorá ho podala. 
Ak nedôjde k dohode o znení dodatku k zmluve, oprávňuje to obe strany, aby ktorákoľvek z nich 
požiadala súd o rozhodnutie. 

9.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že povinná organizácia uhradí oprávnenej organizácii 
náklady v preukázanej výške, za vykonané práce, ktoré vznikli. 

9.4 Zhotoviteľovi tým, že objednávateľ ani v dodatočnej lehote, primeranej záväzku, určenej 
zhotoviteľom nesplnil svoju povinnosť poskytnúť spolupôsobenie v dojednanom rozsahu, má právo 
na základe toho od zmluvy odstúpiť. 

9.5 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenie 
záväzku jedna zo strán požiadala o rozhodnutie súd. 

9.6 Od zmluvy možno odstúpiť v prípadoch vyplývajúcich zo zmluvy a príslušných ustanovení § 
344 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

9.7 Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne a je účinné dňom 
jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

ČL. 10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou vyslovene 
neupravené, sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. 

10.2 Východiskové podklady a spracované matrice zostávajú v archíve zhotoviteľa. 

10.3 Všetky zmeny, dodatky a doplnky k tejto dohode sú možné len po súhlase oboch zmluvných 
strán v písomnej forme a to iba podpísanými štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 
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10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy a na znak súhlasu s jej 
znením a vyjadrenia ich pravej a slobodnej vôle sa podpisujú. 

10.5 Zástupcovia zmluvných strán sa zaväzujú, že v prípade zmeny sídla a zmeny štatutárnych 
orgánov oprávnených vystupovať za spoločnosť tieto písomne oznámia druhej strane bez zbytočného 
odkladu. 

10.6 Táto zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorých každá strana po jej 
podpísaní obdrží po 2 (dvoch) vyhotoveniach. 

10.7 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobúda nasledujúci deň po jej zverejnení. 

V Senci V Senci 
Dňa 22.1.2015 Dňa 22.1.2015 

Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

„podpísané“ „podpísané“ 
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