
ZMLUVA O DIELO 
 

podľa ustanovení §  536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov          
 

na vypracovanie Štúdie realizovateľnosti cyklotrasy v meste Krupina  
   
Číslo objednávateľa: 188/2022/OVZP          Číslo zhotoviteľa:  9236-00 

 (ďalej len „zmluva“) 
 
 

Čl. 1 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
1.1  Objednávateľ:    
Obchodné meno:   Mesto Krupina  
Sídlo:   Svätotrojičné námestie 4/4, 963 01 Krupina 
Zastúpený:   Ing. Radoslav Vazan, primátor mesta  
Osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných:   Ing. Norbert Kemp 
vo veciach technických:   Ing. Martin Križan  
Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Zvolen, pobočka Krupina. 
Číslo účtu  (IBAN):   SK24 0200 0000 0000 2002 0412 
SWIFT kód:    SUBASKBX 
IČO:   00 320 056 
DIČ:   20211525540 
IČ DPH:   nie je platca DPH 
e-mail:   norbert.kemp@krupina.sk 
tel.:   045/5550329 
 

(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 

 
1.2  Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:   DOPRAVOPROJEKT, a.s. 
Sídlo:   Kominárska 2,4, 832 03 Bratislava  
Právna forma:    akciová spoločnosť 
        Okresný súd Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 378/B 
Štatutárny orgán:   predstavenstvo 
V zastúpení:   Ing. Igor Jakubík,  
   predseda predstavenstva a generálny riaditeľ a.s. 
   Ing. Martin Šutka  
   podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s. 
              Ing. Jozef Harvančík,  
   člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s. 
Osoby oprávnené na rokovanie: 
- vo veciach zmluvných:   Ing. Jozef Harvančík, 
   člen predstavenstva a výrobný riaditeľ a.s. 
       Ing. Jaroslav Guoth, riaditeľ divízie Zvolen 
- vo veciach cenových:           Ing. Martin Šutka,  
   podpredseda predstavenstva a ekonomický riaditeľ a.s. 
- vo veciach technických:    Ing. Radovan Červienka 
Bankové spojenie:   VÚB a.s. Mlynské nivy 1 
Číslo účtu (IBAN):   SK61 0200 0000 0000 24402012, SWIFT kód: SUBASKBX 
IČO:   31 322 000  
DIČ:   2020524770 
IČ DPH:    SK2020524770 
e-mail:   dppzv@dopravoprojekt.sk 
Tel.:                                        045/5203301   
 

 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
(ďalej spoločne „zmluvné strany“) 
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PREAMBULA 
 

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania realizovaného postupom zadávania 
zákazky verejnej súťaže podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na stanovenie 
predpokladanej hodnoty zákazky podľa § 6 zákona na predmet zákazky „Štúdia realizovateľnosti 
cyklotrasy v meste Krupina“ (ďalej ako „verejné obstarávanie“).  
 

2. Objednávateľ na základe uplatnenia stanovených kritérií na vyhodnotenie ponúk, prijal zhotoviteľom 
predloženú ponuku (ďalej ako „ponuka“) a vyhodnotil ju ako najvýhodnejšiu. Ponuka zhotoviteľa tvorí 
neoddeliteľnú prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

 
 

Čl. 2 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve pre 

objednávateľa a objednávateľovi odovzdá dielo, ktorým je „Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy 
v meste Krupina“ v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy (ďalej tiež „dielo“). 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne, včas, 
s odbornou starostlivosťou, podľa pokynov objednávateľa, na vlastné nebezpečenstvo a na vlastné 
náklady. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie a riadne, 
včas a v zmysle zmluvy dokončené a odovzdané dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 
dohodnutú cenu.  

 
Čl.3 

ROZSAH A OBSAH  
 
3.1 Rozsah a obsah diela podľa čl. 2 ods. 2.1  tejto zmluvy zodpovedá požiadavkam objednávateľa 

uvedených v cenovej ponuke zhotoviteľa zo dňa 6.5.2022, v cene podľa ceny prác uvedenej v čl.6, 
ods.6.1 a v termíne dohodnutom v čl. 5. ods. 5.1.  

3.2 Opis predmetu zákazky: 
Predmetom zákazky je vypracovanie Štúdie realizovateľnosti/technickej štúdie pre stavbu cyklotrasy 
v meste Krupina. Účelom stavby bude podporiť rozvoj cyklistickej dopravy a dochádzky do práce na 
bicykli v Meste Krupina a zároveň cyklistická komunikácia prispeje k zvýšeniu plynulosti 
a bezpečnosti dopravy na území Mesta.  
Účelom Štúdie realizovateľnosti je posúdiť a navrhnúť technicky, ekonomicky a environmentálne 
výhodné riešenie v požadovaných parametroch vyhovujúcich súčasným a výhľadovým nárokom na 
cyklodopravu v danom území so zreteľom na zvýšenie plynulosti a bezpečnosti dopravy.  
 
Cyklistická komunikácia bude začínať v Krupine na sídlisku Majerský rad a bude končiť na 
Priemyselnej ulici, pri výrobných závodoch. Cyklistická komunikácia bude pozostávať z nových 
povrchov vo forme spevneného asfaltového krytu. Komunikácia bude obojsmerná.  
 
Štúdia realizovateľnosti bude rozdelená na stavebné objekty nasledovne: 
- Návrh samostatnej cykllistickej komunikácie medzi Sídliskom Majerský rad a Priemyselnou ulicou. 
- Verejné  osvetlenie podĺž cyklotrasy 

Konečnú objektovú skladbu odsúhlasí zhotoviteľ projektovej dokumentácie s objednávateľom.  

Štúdia realizovateľnosti bude spracovaná v jednom variante.  

Štúdia realizovateľnosti bude obsahovať:  

- Identifikačné údaje  
- Podklady a údaje návrhu:  
  Podklady o území – členitosti, súčasné a budúce využitie územia, analýza územia vzhľadom na 

problémové úseky (chránené územia, odstupové vzdialenosti a podobne). 
- Základné údaje o skúmanej trase:  

Údaje o úseku  - počet vlastníkov pozemkov,  
- zábery pôdy, 
- vyvolané investície,  
- tabuľkové spracovanie údajov (dĺžky, plochy, zábery a podobne). 
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- Výkresová časť: 
  prehľadná situácia širších vzťahov, situácia cyklistickej komunikácie, rizikové/problémové úseky 

s ich technickým riešením, 
- Textová časť 
- Podklady a prieskumy  
- Ekonomické hodnotenie:  
  Predpokladané náklady realizácie 
- Záverečné zhodnotenie:  
  záverečné zhodnotenie v Štúdii realizovateľnosti a odporúčanie pre objednávateľa, etapizácia 

výstavby, súčasťou záverečného hodnotenia bude multikriteriálne hodnotenie s návrhom kritérií 
a ich váh, ktoré logicky navrhne zhotoviteľ a odsúhlasí objednávateľ.  

- Dokladová časť:  
  schválené zápisy z rokovaní s dotknutými orgánmi, správcami, vlastníkmi inžinierských sietí 

a ďalšími účastníkmi.  
 
Štúdia realizovateľnosti bude spracovaná v zmysle zákona č. 50/1976 Z. z. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Pri spracovaní projektovej 
dokumentácie je nutné postupovať v zmysle platných technických noriem a podmienok MDaV SR. 
Zároveň je pri spracovaní Štúdie realizovateľnosti nutné postupovať v zmysle všetkých zákonných 
predpisov a noriem platných v čase zhotovovania Štúdie realizovateľnosti, a tak aby ďalší stupeň PD 
mohol byť použitý k získaniu NFP zo štrukturálnych fondov EU.          

  
3.3 Dielo bude vypracované prostredníctvom odborne spôsobilých osôb. 

3.4 Zhotoviteľ je povinný predkladať objednávateľovi v rámci vykonávania diela návrhy projektových 
riešení,  tak, aby k nim mohol objednávateľ zaujať stanovisko; stanoviská objednávateľa a príslušné 
návrhy sú následne podkladom pre vykonanie diela. 

3.5 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať aj v súlade so zápismi a písomnými dohodami 
zmluvných strán; ustanovenia o povinnosti upozorniť na nesprávnosť pokynov a 
povinnosti posudzovať súlad s podmienkami tejto zmluvy nie sú dotknuté. 

3.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
vykoná a doručí v rámci dohodnutej ceny dielo:  

-  štúdiu realizovateľnosti v počte 6x v tlačenej forme a 2x v digitálnej forme (USB vo formáte PDF 
a aj v editovateľných formátoch DOC/DGN/DXF/DWG/XLS). 

 

Čl. 4 

PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA  

 

4.1  Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania diela poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom 
potrebnom rozsahu spolupôsobenie, spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení 
podkladov, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy, ak ho vie 
zabezpečiť alebo poskytnúť. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi najneskoršie 
do 5 pracovných dní od doručenia písomnej požiadavky od zhotoviteľa. V osobitných prípadoch je 
možné obojstranne dohodnúť individuálny termín poskytnutia spolupôsobenia. 

4.2 Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu pokynov alebo stanovísk daných mu objednávateľom v súvislosti s plnením predmetu tejto 
zmluvy, ak zhotoviteľ mal možnosť túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti.  

 

Čl. 5 

TERMÍN PLNENIA DIELA 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a odovzdá časti diela podľa čl. 2 ods. 2.1, v rozsahu a obsahu 
dohodnutom v čl. 3 tejto zmluvy nasledovne:  

Štúdiu realizovateľnosti vrátane dokladovej časti špecifikovanej v čl. III. ods. 3.2 do 2 mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.  
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5.2 Dielo podľa tejto zmluvy je vykonané riadnym a včasným vypracovaním, dokončením 
a protokolárnym odovzdaním diela v termíne podľa ods. 5.1 a v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 
3 oprávnenej osobe objednávateľa. Preberací protokol podpíšu oprávnené osoby každej zo 
zmluvných strán. Protokol musí tvoriť prílohu vystavenej faktúry. Za deň dodania sa považuje deň 
uvedený v preberacom protokole. 

 5.3 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť podpísať protokol a prevziať dielo, ak má dielo v čase 
odovzdania zjavné vady, ak je odovzdanie oneskorené, alebo ak dielo nie je vykonané v súlade so 
zmluvou alebo podľa pokynov objednávateľa.  

 

Čl. 6 

CENA DIELA, PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

6.1 Cena za časti diela podľa č.2 v rozsahu a obsahu podľa čl.3 tejto zmluvy je stanovená  dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky 
č.87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 
ako cena maximálna, platená len za skutočne vykonané/poskytnuté plnenie a predstavuje: 

 Zmluvná cena bez DPH:        9 450,00 EUR

 DPH 20 %         1 890,00 EUR 

 Zmluvná cena s DPH:                  11 340,00 EUR 

 

 Slovom: jedenásťtisíctristoštyridsať EUR 

 

6.2 V cene diela podľa tejto zmluvy sú zahrnuté všetky náklady potrebné pre jeho riadne poskytnutie, 
vrátane správnych poplatkov. 

6.3   Podkladom pre úhradu ceny diela bude zhotoviteľom vystavená faktúra. Zhotoviteľ je oprávnený 
vystaviť faktúru po riadnom ukončení a odovzdaní časti diela podľa čl. 5 ods. 5.1  tejto zmluvy na 
základe podpísaného preberacieho protokolu, ktorý musí byť súčasťou faktúry. Faktúra musí byť 
doručená do sídla objednávateľa. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 30 dní  odo dňa doručenia 
faktúry do sídla objednávateľa. 

6.5 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH 
v znení neskorších predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť protokol, je objednávateľ 
oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová 
30-dňová lehota splatnosti začína plynúť od doručenia novej faktúry. Zhotoviteľ je povinný svoje 
práce vyúčtovať overiteľným spôsobom a v súlade s cenou diela. 

6.6 V prípade nedodania diela v zmluvne dohodnutom termíne podľa čl. 5 ods. 5.1 tejto zmluvy, má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela bez DPH za každý 
deň omeškania. 

6.7 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, zhotoviteľ  má právo na zákonný  úrok 
z omeškania počítaný z neuhradenej sumy. 

6.8 Týmto článkom nie sú dotknuté nároky zmluvných strán na náhradu škody, ktorá vznikne zmluvnej 
strane porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou. 

6.9 Prípadné naviac práce, ktoré vyplynú v priebehu trvania zmluvy a budú písomne odsúhlasené 
objednávateľom, budú ocenené zvlášť a premietnuté do číslovaného písomného dodatku k zmluve. 

 

 

Čl. 7 

ZODPOVEDNOSŤ ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonaní diela s odbornou starostlivosťou, bude dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy a technické normy, bude sa riadiť zápismi a písomnými 
dohodami zmluvných strán a dielo podľa tejto zmluvy vypracuje a dodá podľa podkladov 
a požiadaviek objednávateľa.  
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7.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, poskytnutých 
objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ich nevhodnosť upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za vady diela, ktoré boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak 
zhotoviteľ na ich nevhodnosť písomne upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak 
zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť ani pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

7.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní v primeranom čase po jej 
zistení písomnou formou u oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa čl. 1, ods. 1.2 tejto zmluvy.  

7.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bezplatne, po uplatnení oprávnenej reklamácie 
objednávateľom v lehote určenej objednávateľom. 

7.5 Zhotoviteľ je povinný informovať neodkladne objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré sa 
dozvedel pri plnení predmetu tejto zmluvy, ktoré môžu mať vplyv na plnenie povinností zmluvných 
strán, prípadne, ktoré sú významné pre zmenu pokynov objednávateľa. 

 

Čl. 8 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

8.1 Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzkov v prípadoch, kedy sa po uzavretí 
zmluvy zmenia východiskové podklady, rozhodujúce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknú nové 
požiadavky objednávateľa. 

8.2 Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pracovných rokovaniach, 
ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Ak rokovanie zvoláva 
zhotoviteľ, má povinnosť vopred konzultovať s objednávateľom zoznam účastníkov rokovania. 
Z rokovania sa vyhotoví zápis, ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa 
stanú podkladmi objednávateľa pre zhotoviteľa. 

8.3 V prípade, že dôjde k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, zhotoviteľ bude 
práce rozpracované ku dňu  odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške rozsahu vykonaných prác 
a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa článku 6, ods. 6.1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ 
odovzdá objednávateľovi rozpracovanú dokumentáciu v tlači a v digitálnej forme v lehote do 3-och 
dní od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 
30 dní odo dňa jej doručenia.    

8.4 Okamihom prevzatia diela podľa ods. 5.2  vlastnícke právo prechádza na objednávateľa, ktorý 
súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na 
propagáciu svojej odbornosti. Objednávateľ je oprávnený prenechať dielo tretej strane, voči ktorej 
vystupuje ako zhotoviteľ. 

8.5 Za oznámenie, výzvu a inú korešpondenciu podľa tejto zmluvy sa považuje akýkoľvek text 
v písomnej forme, zaslaný poštou alebo emailom. Doručovanie poštou pre účely tejto zmluvy sa 
vykonáva a považuje za platné a účinne vykonané vtedy, ak sa doručuje na poslednú známu adresu 
podľa tejto zmluvy. Obe zmluvné strany sa zaväzujú vzájomne si písomne oznamovať zmenu 
adresy na doručenie bez zbytočného odkladu. Za deň doručenia sa považuje deň prevzatia 
písomnosti. V prípade ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 
odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade ak si adresát písomnosť neprevezme v úložnej lehote 
na pošte, písomnosť sa považuje za doručenú posledným dňom úložnej lehoty. V prípade ak sa 
písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty „adresát neznámy“ alebo „adresát sa odsťahoval“ 
alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky 
odosielateľovi.  

V prípade doručovania emailom, musí emailová komunikácia prebiehať medzi týmito osobam i 
objednávateľa a zhotoviteľa: 

a) za objednávateľa:  Ing. Norbert Kemp  norbert.kemp@krupina.sk 

 Ing. Martin Križan krizan@krupina.sk 

b) za zhotoviteľa:   Ing. Jaroslav Guoth, RD       guoth@dopravoprojekt.sk 

    Ing. Radovan Červienka cervienka@dopravoprojekt.sk 

Adresát e-mailu je povinný bezodkladne potvrdiť odosielateľovi doručenie e-mailu tzv. „odpovedacím 
e-mailom“. Odosielateľ je na požiadanie adresáta povinný oznámiť adresátovi presný čas a dátum 

mailto:norbert.kemp@krupina.sk
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doručenia odpovedacieho e-mailu. Za emailové doručenie na účely tejto zmluvy sa považuje 
okamih, keď je odpovedací e-mail doručený odosielateľovi. 

8.6 Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich 
kontaktných údajov.  

8.7 Všetky informácie poskytnuté objednávateľom zhotoviteľovi pri rokovaní o tejto zmluve, vrátane 
jednotlivých dokumentov, sú dôverné. Rovnako tak sa účastníci dohodli, že za dôverné sa považujú 
všetky informácie a podklady, ktoré poskytne objednávateľ zhotoviteľovi v priebehu plnenia tejto 
zmluvy (napr. návrhy konštrukčných riešení, vrátane navrhovaných materiálov). Zhotoviteľ je 
povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto 
zmluvy a je povinný zabezpečiť, aby takúto mlčanlivosť zachovávali aj osoby, ktoré pri plnení 
povinností podľa tejto zmluvy použije. 

8.8 Každá zo zmluvných strán je povinná chrániť (zachovávať) obchodné tajomstvo druhej zmluvnej 
strany. 

8.9 V prípade, ak bude dokumentácia (jej akákoľvek časť) vytvorená zhotoviteľom podľa tejto zmluvy 
výsledkom tvorivej duševnej činnosti a ako dielo chránené podľa zákona č. 185/2015 Z.z. 
o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon), udeľuje zhotoviteľ 
ako osoba vykonávajúca majetkové práva autora objednávateľovi bezodplatný súhlas na použitie / 
užívanie tejto dokumentácie (ďalej aj „licencia“). Udelená licencia je prenosná, exkluzívna 
a bezplatná, vzťahuje sa na použitie dokumentácie najmä podľa § 19 ods. 4 v spojení s § 65 
autorského zákona, najmä na kopírovanie, užívanie, zdieľanie a sprístupňovanie dokumentácie 
tretím osobám v súvislosti so zákazkou „Štúdia realizovateľnosti cyklotrasy v meste Krupina“ 
(úpravami, zmenami, opravami, odstránením, atď. tejto stavby). Licencia sa poskytuje na dobu 
trvania majetkových práv. Rozsah licencie je neobmedzený. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený 
poskytnúť licenciu podľa tejto zmluvy.  

 

Čl. 9 

NIEKTORÉ USTANOVENIA O ZÁNIKU TEJTO ZMLUVY 

9.1 Táto Zmluva zaniká: 
9.1.1 riadnym splnením všetkých práv a povinnosti zmluvných strán vyplývajúcich z tejto 

 zmluvy, 
9.1.2 písomnou dohodou zmluvných strán, a to ku dňu uvedenému v dohode,  
9.1.3 písomným odstúpením od zmluvy podľa ods. 9.2 až ods. 9.5 tohto článku zmluvy. 

Počas samotného zhotovovania diela je objednávateľ,  pokiaľ v tejto zmluve nie je výslovne uvedené 
niečo iné, oprávnený od zmluvy odstúpiť titulom jej podstatného porušenia v prípade, ak: 

9.2.1  zhotoviteľ je v omeškaní  s riadnym zhotovením diela oproti termínu odovzdania diela  
   dohodnutého v zmluve o viac ako 30 kalendárnych dní, 

9.2.2  zhotoviteľ nezhotovuje dielo s odbornou starostlivosťou, hoci ho objednávateľ písomne 
vyzval na vykonanie nápravy, pričom na vykonanie nápravy poskytol zhotoviteľovi aspoň 7 
dňovú lehotu 

9.2.3  zhotoviteľ zhotovuje dielo v rozpore s podkladmi, ktoré podľa zmluvy poskytol objednávateľ 
alebo v rozpore s pokynom objednávateľa a napriek písomnej výzve objednávateľa 
nedôjde k náprave.  

9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodov 
podľa ods. 9.2 tohto článku zmluvy ešte pred odovzdaním diela, nemá zhotoviteľ nárok na 
poskytnutie plnenia ani sčasti a ani na úhradu nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s už vykonanou 
časťou diela. 
 

9.3 Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane a zmluva 
sa zrušuje od tohto dňa (ex nunc) a nie od jej počiatku.    
 

9.4 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy okrem práv na 
náhradu spôsobenej škody a ušlého zisku, práv na dovtedy uplatnené resp. zákonné sankcie, práv a 
povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov o 
poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť diela, ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná, a 
iných práv a povinností, ktoré podľa dohody strán alebo podľa ich povahy majú trvať aj po zániku 
zmluvy odstúpením. 
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Čl. 10 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

10.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa v zmysle § 
47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. 
o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií) v znení neskorších predpisov.  

10.2 Meniť alebo dopĺňať  text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, 
ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

10.3 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 15 dní od 
doručenia návrhu dodatku druhej zmluvnej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, 
ktorá ho podala. 

10.4  Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.  

10.5 Zmluva má sedem strán a je vyhotovená v štyroch  rovnopisoch, z čoho sú dva rovnopisy pre 
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotoviteľa. 

10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:  
Príloha č. 1   -  Špecifikácia ceny diela z ponuky zhotoviteľa.  

  
 
V Krupine, dňa                    Vo Zvolene, dňa  
 
objednávateľ:       zhotoviteľ: 
Mesto Krupina             DOPRAVOPROJEKT, a.s.   
     
 
 
 

_______________________     _______________________  
 
Ing. Radoslav Vazan      Ing. Jaroslav Guoth 
primátor mesta        riaditeľ divízie Zvolen 

poverený podpisom zmluvy na základe 
                   Plnomocenstva č.j.4389/2019-2020/11.72 
         zo dňa 23.05.2019 


