
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa ust. § 536 a nasl. v spojení s ust. § 269 ods. 2 zákona číslo 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v platnom znení a zákona č. 343/2015 z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení (ďalej aj „Zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:  Mincovňa Kremnica, štátny podnik 

Sídlo: Štefánikovo námestie 25/24, 967 01 Kremnica  

zastúpený:  Ing. Vlastimil Kalinec, riaditeľ 

IČO:  00010448  

IČ DPH : SK2020453479 

Bank. spojenie:   

Zapísaný v OS Banská Bystrica, oddiel: Pš, vložka č. 3/S 

(ďalej len ,,Objednávateľ“)  

a 

Zhotoviteľ:    

Obchodné meno:   

Miesta podnikania:  

Zastúpený:    

IČO:  

DIČ:  

Bank. spojenie: 

(ďalej len ,,Zhotoviteľ“)   

Objednávateľ a Zhotoviteľ spolu ďalej aj ako ,, zmluvné strany“ 

 

            

  Článok II. 

Všeobecné ustanovenia 

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok výberového konania vypísaného Objednávateľom na 

vykonanie diela ktorým je ,, Fotovoltaická elektráreň na sklade č. 8 – Horný závod bližšie 

špecifikované v nasledovných ustanoveniach tejto zmluvy.  

  Článok III. 

Predmet zmluvy 

1. Predmet zmluvy tvorí záväzok Zhotoviteľa v rozsahu a za podmienok dohodnutých 

v tejto zmluvy vykonať pre Objednávateľa dielo, ktoré pozostáva z kompletnej dodávky 

Fotovoltaickej elektrárne v súlade s parametrami ponúknutými vo výberovom konaní. 

Fotovoltaická elektráreň bude nainštalovaná na streche budovy Objednávateľa sklad č. 8 

– Horný závod, parcelné číslo 1177/8 v katastrálnom území Kremnica, ulica ČSA 232/99. 

Kompletná dodávka diela zahŕňa najmä: 

a) vypracovanie realizačného projektu, 

b) inžiniering – vybavenie všetkých potrebných dokladov (pripojení, povolení) na 

inštaláciu, dodanie, konfiguráciu, spustenie Fotovoltaickej elektrárne podľa platnej 

legislatívy, 



c) vyhotovenie statického posudku (posúdenie únosnosti strechy budovy bez potreby 

zlepšenia únosnosti strechy), statický posudok musí byť prispôsobený streche, ktorá 

existuje, 

d) montáž a inštalácia zariadení, položenie elektrickej kabeláže, inštalácie ističov alebo 

rozvádzačov, skúšobná prevádzka a odovzdanie plne funkčného systému vrátane 

všetkých povolení potrebných na prevádzku do užívania podľa platnej legislatívy SR, 

e) zastupovanie Objednávateľa vo vzťahu voči energetickej spoločnosti, voči OKTE 

a iným spoločnostiam a štátnym inštitúciám, na ktoré bude potrebné vyžadovať 

súhlas pri uvedení Fotovoltaickej elektrárne do stavu užívania, 

f) zabezpečenie nasledovných funkcií:  

- nulový prestup vyrobenej prebytočnej elektriny do distribučnej siete mimo 

budovy inštalácie,  

- možnosť bez úpravy pripojiť k systému LiOn akumulátor na krátkodobé 

ukladanie prebytkov elektriny,  

- možnosť k Fotovoltaickej elektrárni pripojiť inteligentnú automatiku 

zabezpečujúcu možnosť ukladať prebytky do ohrevu vody v prípade 

neprítomnosti alebo stavu plného nabitia akumulátora,  

- možnosť dočasne zastaviť výrobu elektriny,  

- možnosť v budúcnosti navýšiť kapacitu Fotovoltaickej elektrárne minimálne 

o 20% bez nutnosti výmeny meničov alebo inštalácie prídavných meničov. 

- splnenie požiadavky normy STN 920203 (automatické vypínanie dodávky 

elektriny počas požiaru) 

- možnosť vypnutia dodávky elektriny počas údržby elektrickej siete v budove 

(automatické vypnutie dodávky pri zhodení hlavného prívodu elektriny do 

budovy) 

- možnosť funkcie ochrany proti vzniku elektrického oblúka, 

- možnosť funkcie monitoringu spotreby, nastaviteľných grafov, výroby (dáta 

o spotrebe budú prístupné tretím stranám prostredníctvom API a dodaného 

softvéru), 

g) dodanie infopanela inštalovaného pri vstupe do budovy, ktorý bude zobrazovať 

grafický priebeh aktuálnej spotreby a historicky za nastavené obdobie vyrobené 

množstvo elektriny. Zobrazovaný obsah infopanela bude možné zobraziť aj na web 

stránke, 

h) servis a bezplatná kontrola diela počas záručnej doby vrátane záruky na jednotlivé 

komponenty a na požiadanie  Objednávateľa aj po uplynutí záručnej doby 

i) zaškolenie zamestnancov objednávateľa 

ďalej len ,,dielo“) 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať dielo v súlade so všeobecne záväznými predpismi 

Slovenskej republiky, technickými normami tak ako je uvedené v ods. 1 tohto článku 

zmluvy na vlastné náklady a nebezpečenstvo, pri vykonávaní diela dodržiavať všetky 

smernice a postupy Objednávateľa a riadiť sa pokynmi Objednávateľa. Dielo musí byť 

realizované v súlade s projektovou dokumentáciou bez svojvoľných zmien. Zmena diela 

je možná len na základe písomnej dohody Zhotoviteľa s Objednávateľom.  

3. Vykonaním diela sa rozumie úplné, riadne a včasné vykonanie všetkých práv a iných 

súvisiacich činností bez vád, vrátane dodávok potrebných materiálov a zariadení 

nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, vrátane úspešného ukončenia skúšobnej 

prevádzky diela, tak aby dielo bolo prevádzkyschopné, funkčné, spoľahlivé, 



bezporuchové a malo vlastnosti predpísané touto zmluvou a jej prílohami ako aj 

vykonanie všetkých súvisiacich činností a to aj ak nie sú osobitné dohodnuté avšak 

prináležia ku kompletnému vykonaniu diela.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a uhradiť Zhotoviteľovi cenu za dielo, ktorej 

výška je uvedená v čl. IV tejto zmluvy a to všetko za podmienok uvedených v tejto 

zmluve.  

5. Miestom dodanie diela bude Československej armády 232/99, 967 01 Kremnica (parcela 

KNC 1177/8, k.ú. Kremnica) Horný závod (sklad č. 8).  

6. Inštalovaný výkon Fotovoltaickej elektrárne je .....kWp. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky na dodanie, montáž, odskúšanie 

a zaškolenie diela a za týmto účelom poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť.  

 

Článok III. 

Povinnosti zhotoviteľa  

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať povinnosti uvedené v nasledujúcich odsekoch tohto 

článku zmluvy a to nasledovne:  

a) vykonať a odovzdať dielo Objednávateľovi vo vopred dohodnutom  termíne 

najneskôr do 7 dní od podpisu tejto zmluvy prevziať stavenisko, do 14 dní od 

podpisu tejto zmluvy zahájiť práce na diele a najneskôr do 60 dní od podpisu tejto 

zmluvy odovzdať dielo Objednávateľovi. V prípade akýchkoľvek skutočností, 

ktoré budú brániť splneniu termínu je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu, 

najneskôr do 24 hodín informovať o tejto skutočnosti Objednávateľa. Zhotoviteľ je 

povinný dielo protokolárne odovzdať. Pred protokolárnym odovzdaním diela 

musí byť úspešne vykonaná skúšobná prevádzka diela.  

b) odstrániť vzniknuté vady bezodkladne (do 48 hod.) maximálne do 5 dní odo dňa 

jej uplatnenia Objednávateľom, pokiaľ by odstránenia vady bolo spojené 

s neúmerne vysokými nákladmi a vada nebráni užívaniu diela môžu sa zmluvné 

strany dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela, 

c) vykonať dielo podľa pokynov Objednávateľa, podľa projektovej a technickej 

dokumentácie a podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov 

platných v SR ako aj príslušné európske a medzinárodné technické normy 

vzťahujúce sa na dielo.  

d) odovzdať dielo Objednávateľovi bez vád a nedorobkov,  

e) oboznámiť sa a dodržiavať predpisy o ochrane pred požiarmi, predpisy týkajúce 

sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, predpisy o odpadoch a životnom 

prostredí a interné predpisy Objednávateľa a poučiť o ich dodržiavaní aj svojich 

zamestnancov,  

f) nezveriť vykonávanie diela žiadnemu subdodávateľovi, 

g) nepostúpiť pohľadávku Zhotoviteľa bez písomného súhlasu Objednávateľa, 

h) pri realizácii diela nepoužiť materiál o ktorom vie, že je škodlivý, alebo vykazuje 

vady a nedostatky, prípadne materiál, ktorý je po záručnej dobe, alebo zo záručnej 

doby uplynulo viac ako 20%, 

i) nepoškodiť plášť strechy budovy na ktorú sa budú klásť fotovoltaické panely, 

j) v prípade nutných stavebných úprav na budove pred odovzdaním diela uviesť 

budovu do pôvodného stavu. 



2. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú 

mu známe všetky technické, kvalitatívne a iní podmienky nevyhnutné k realizácii diela a že 

disponuje takými odborným znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné.  

 

 

Článok IV. 

Cena za dielo 

1. Cena za vykonanie diela je stanovená dohodu oboch zmluvných strán v zmysle zákona č.   

18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení pričom zmluvné strany vychádzajú pri dohode 

o cene z cenovej ponuky Zhotoviteľa predloženej do výberového konania (príloha k tejto 

zmluve). Celková dohodnutá cena za dielo je....................EUR.  

 

2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli, že cena za dielo je pevná a nemenná za celý predmet 

diela, vrátane všetkých obstarávacích dokladov, montáže, zaškolenia, likvidácie odpadu, 

záručných opráv, servisných prác v záručnej dobe pokiaľ budú potrebné ako aj ďalších 

akýchkoľvek nákladov, ktoré vzniknú alebo môžu vzniknúť v súvislosti s výkonom 

predmetu zmluvy. Zhotoviteľ k nej nie je oprávnený účtovať žiadne ďalšie príplatky, ani 

poplatky. Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi žiadne preddavky. 

 

3.  Cena za dielo bude Zhotoviteľa uhradená až po úplnom vyhotovení a odovzdaní diela bez 

vád a nedorobkov na základe preberacieho protokolu a to nasledovne:  

 - 50% z celkovej ceny diela po vykonaní a odovzdaní diela bez vád na základe preberacieho 

protokolu so splatnosťou 30 dní, 

- 30% z celkovej ceny diela po 3 mesiacoch od odovzdania diela a celej dokumentácie 

potrebnej k výrobe elektrickej energie 

- 20% z celkovej ceny diela zábezpeka bude zadržaná na verifikáciu deklarovaného výkonu 

Fotovoltaickej elektrárne použitá a vrátená v zmysle ods. 5 tohto článku tejto zmluvy.  

 

4. Cena za dielo je viazaná na cenovú ponuku Zhotoviteľa (ktorá tvorí prílohu k tejto zmluve), 

ktorú zmluvné strany považujú za úplnú a záväznú. Cena diela pokrýva všetky náklady 

spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy vrátane jeho inštalácie, implementácie 

a dopravy, t.j. pokrýva všetky priame a nepriame náklady spojené s riadnym splnením 

záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Cena zohľadňuje kvalitatívne a dodacie 

podmienky materiálov, výrobkov a prác zodpovedajúcich všeobecne záväzným právnym 

predpisom platným ku dňu uzavretia zmluvy a platnými STN EN.  

 

5.  Z celkovej ceny diela je Objednávateľ oprávnený zadržať 20% ako zábezpeku, ktorá slúži 

na verifikáciu deklarovaného výkonu Fotovoltaickej elektrárne. Zábezpeka bude vyplatená 

Zhotoviteľa najneskôr do jedného roka od preukázania reálnosti deklarovaného 

maximálneho výkonu Fotovoltaickej elektrárne. Ak sa deklarovaný maximálny výkon 

nepotvrdí, zábezpeka bude použitá Objednávateľa na pokrytie sankcií uložených 

Zhotoviteľovi v zmysle tejto zmluvy, zvyšná suma bude vrátená Zhotoviteľovi.  

 

6. K zmene ceny za dielo môže dôjsť len v dôsledku vykonanie naviac prác zo strany 

Zhotoviteľa, ktoré musia byť vopred dohodnuté a písomne odsúhlasené s Objednávateľom, 

prípadne na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán. K zmene ceny za dielo 

môže dôjsť výhradne len písomným dodatkom k tejto zmluve.  



 

7. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia a nepochopenie 

vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela určeného objednávateľom za účelom zvýšenia 

ceny diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena diela bola tvorená tak, že 

zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. V prípade sporu sa má za to, 

že zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej cene diela ich zohľadnil.  

 

Článok V. 

Podmienky platenia a fakturácia 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo bude Zhotoviteľovi zaplatená spôsobom 

uvedeným v čl. IV tejto zmluvy na základe riadne vystavenej faktúry Zhotoviteľom. 

Prílohou faktúry bude dodací list a preberací protokol podpísaný oboma zástupcami 

zmluvných strán bez vád a nedorobkov. Dielo má vady najmä ak nie je dodané 

v požadovanej kvalite, nemá parametre, vlastnosti stanovené technickými normami, 

právnymi predpismi alebo touto zmluvou, nie je vykonané v dohodnutom rozsahu, nie je 

prevádzkyschopné, má právne vady a pod. Faktúra sa považuje za riadne vystavenú len 

s podpísaným preberacím protokolom bez vád a nedorobkov. 

2. Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť a zaslať faktúru Objednávateľovi do 10 dní od 

obdržania podpísaného preberacieho protokolu oboma zmluvnými stranami.  

3. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je povinný dielo prevziať, ak nebolo 

zhotovené riadne, vykazuje vady alebo nedorobky. Dielo sa považuje za riadne zhotovené 

ak bolo zrealizované bez vád a nedorobkov, spĺňa vlastnosti stanovené všeobecne 

záväznými právnymi predpismi, touto zmluvou, technickými normami a inými 

normami, ktorú môžu byť k dielu uplatnené.  

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zák. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v platnom znení a bude slúžiť ako daňový doklad. 

5. Splatnosť faktúry je podľa článku IV. ods. 3. odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, 

pričom akékoľvek a všetky platby podľa tejto zmluvy budú uskutočňované 

bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

6.  Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi pre chyby v jej obsahu. 

O  nedostatkoch faktúry oboznámi Objednávateľ bezodkladne Zhotoviteľa, ktorý vykoná 

jej opravu. Splatnosť ceny za vykonanie diela sa predlžuje o dobu od odoslania nesprávnej 

faktúry na opravu Zhotoviteľovi, do doručenia opravenej faktúry Objednávateľovi. 

7. V prípade reklamácie faktúry je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť doklad o oprave základu 

dane a oprave DPH podľa § 25 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 

v platnom znení a doklad obratom pošle Objednávateľovi.  

8. Uvedenie dani na faktúre zaväzuje k povinnosti jej odvedenia správcovi dane v lehote 

ustanovenej zákonom, porušenie tejto daňovej povinnosti vyplývajúcej zo všeobecne 

záväzného právneho predpisu je závažným dôvodom na okamžité odstúpenie 

Objednávateľa od tejto zmluvy.  

.  

Článok VI. 

Sankcie 

1. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje povinnosti uvedené v čl. III,  písm. a), b)  tejto 

zmluvy je Objednávateľ oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% 

z ceny diela za každý deň omeškania.  



2. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší povinnosti uvedené v čl. III,  písm. c), d), e), f), g), h), i),j) 

je povinný nahradiť Objednávateľovi škodu ktorú tým spôsobil.   

3. Ak sa v prvom roku od odovzdania diela, t.j. uvedenia diela do prevádzky po vykonanom 

meraní nepotvrdia deklarované parametre výkonu Fotovoltaickej elektrárne (nepreukáže 

sa schopnosť dosiahnuť maximálny projektovaný/deklarovaný výkon s akceptáciou 

odchýlky do 5%) Objednávateľ zo zádržného ktoré tvorí 20% ceny diela uplatní zmluvnú 

pokutu, ktorej výška sa vypočíta ako pomer najvyššieho dosiahnutého skutočného 

výkonu Fotovoltaickej elektrárne dosiahnutého v priebehu roka a deklarovaného 

najvyššieho výkonu podľa ponuky dodávateľa. Ak sa nedosiahne maximálny výkon 

aspoň 90% z deklarovaného najvyššieho výkonu Objednávateľ uplatní voči Zhotoviteľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 4.000 EUR.  

4. Sankcie uvedené v tomto článku zmluvy si zmluvné strany uplatnia formou výzvy 

doručenej druhej zmluvnej strane s lehotou splatnosti 15 dní odo dňa jej doručenia. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody.  

5. Zmluvné strany nezodpovedajú za škody, ktorú mohli spôsobiť alebo spôsobili druhej 

zmluvnej strane z dôvodov, ktoré nemohli ovplyvniť najmä z dôvodu vojny, štrajku a  

prerušením dodávok energií. Dotknutá strana je však povinná bezodkladne informovať 

druhú zmluvnú stranu o vzniku týchto dôvodov, pre ktoré nebude môcť plniť povinnosti 

vyplývajúce z tejto zmluvy, po pominutí dôvodov je povinná v plnení zmluvy 

pokračovať.  

 

Článok VII. 

Ostatné dojednania 

1. Objednávateľ je oprávnený písomne odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ poruší 

svoje povinnosti uvedené v čl. III, prípadne čl. V ods. 8 tejto zmluvy.  

2. Odstúpením od zmluvy, nie je dotknutý nárok na náhradu škody a nadobúda účinnosť 

dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v okamihu prechodu nebezpečenstva 

škody na diele na Objednávateľa aj keď sa vada stane zjavnou aj po tomto čase.  

4. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť ním zhotoveného diela. Záručná doba na dielo je 5 

rokov a na komponenty (meniče a fotovoltaické panely je 10 rokov). V prípade, že výrobca 

stanoví dlhšiu záručnú dobu platí táto dlhšia doba aj pre Objednávateľa. 

5. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania preberacieho protokolu bez vád 

a nedorobkov.  

6. Ak nastane pokles výkonu a presiahne viac ako 20% za 20 rokov alebo ročne presiahne 

maximálne 1% je Zhotoviteľ povinný nahradiť súčasti diela tak, aby bol požadovaný 

výkon zabezpečený.  

7. Vlastnícke právo k dielu ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na 

Objednávateľa v deň podpísania preberacieho protokolu bez vád a nedorobkov.  

8. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktorú spôsobí Objednávateľovi alebo tretím osobám 

v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy.  

9. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá zodpovednosť za vlastné riadenie postupu práv, za 

bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov a subdodávateľov 

a ostatných ním pozvaných osôb na miesto vykonávania diela, za akúkoľvek stratu alebo 

poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú predmetom zmluvy alebo za stratu alebo 

poškodenie majetku počas celej realizácie diela, za bezpečnosť technických zariadené pri 



práci, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov a STN, požiarnych 

predpisov. 

10. Zhotoviteľ v plnom rozsahu preberá zodpovednosť ak počas vykonávania diela dôjde 

k poškodeniu objektov majetku Objednávateľa, tretích osôb, k ohrozeniu zdravia 

alebo života osôb.  

11. Zhotoviteľ je povinný postupovať podľa zákona o odpadoch a odpad odovzdať len osobe 

oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich 

zhodnotenie alebo zneškodnenie sám a dodržiavať ustanovenia zákona o odpadoch. 

12.  Zhotoviteľ je oprávnenou osobou a vzhľadom na to prehlasuje, že disponuje  

- osvedčením o živnostenskom podnikaní na vykonávanie živnosti – podnikania 

s iným ako nebezpečným odpadom,  

- potvrdením o registrácii podnikateľa – dopravcu odpadu ktorý vykonáva 

prepravu odpadu pre cudziu potrebu podľa § 98, ods. 4 o odpadoch, 

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zber odpadov, 

- súhlas na prevádzkovanie zariadenia na zhodnocovanie alebo zneškodňovanie 

odpadov  

pričom na vážnom lístku o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe (skládka) ako pôvodca 

musí byť uvedená Mincovňa Kremnica, štátny podnik.  

13. Zhotoviteľ je povinný splniť si ohlasovaciu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych 

udalostí (úrazy, požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom ako aj 

Objednávateľovi za účelom objektívneho šetrenia a prijatia preventívnych opatrení.  

14. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby pravidelne a to vždy k 30. novembru 

príslušného kalendárneho roka, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak bezodplatne 

vykonať profylaktickú prehliadku diela.  

15. Zhotoviteľ je povinný v záručnej dobe bezodplatne zabezpečiť odstránenie porúch diela 

do 48 hodín od uplatnenia reklamácie.  

16. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať servisnú podporu počas 10 rokov z toho 5 rokov 

v rámci záruky.  

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluvné strany prehlasujú, že majú plnú spôsobilosť na právne úkony a túto zmluvu 

uzavreli slobodne, vážne, určite, pričom žiadna zo strán nekonala v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude šíriť dobré meno Objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach o ktorých sa 

dozvie v súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy a to aj vtedy ak nemajú 

charakter obchodného tajomstva a o skutočnostiach, ktorých šírenie navonok by sa mohlo 

akýmkoľvek spôsobom dotknúť podnikateľských aktivít, záujmov alebo dobrého mena 

Objednávateľa. V prípade porušenia tejto povinnosti Zhotoviteľ zodpovedná za škodu, 

ktorá Objednávateľovi vznikla. Povinnosť Zhotoviteľa zachovávať mlčanlivosť a chrániť 

dôvernosť informácií získaných od Objednávateľa trvá vo vyššie uvedenom rozsahu po 

podpísaní tejto zmluvy bez časového obmedzenia, t.j. aj po skončení platnosti tejto 

zmluvy. 

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať zmluvnej strane akúkoľvek 

písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strane uvedenú v úvode 

zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená druhej strane, ktorá písomnosť 

doručuje. V prípade, ak sa písomnosť aj pri dodržaní týchto podmienok vráti nedoručená, 



zmluvné strany si dohodli, že účinky doručenia nastávajú uplynutím troch dní od vrátenia 

nedoručenej zásielky  odosielateľovi.   

5. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia právom štátu objednávateľa t.j. právom 

Slovenskej republiky a v prípade riešenia sporov bude príslušný súd v SR. 

6. Zmluvné strany sa v otázkach, ktoré nie sú upravené priamo v  tejto zmluve riadia 

ustanoveniami zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že osobné údaje spracúvajú v súlade s Nariadením 

Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb 

pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 

smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej len ,,Nariadenie EP, 

alebo GDPR“) a zákonom o ochrane osobných údajov.  

8. Zmluva sa stane platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

9. Túto zmluvu je možné meniť a zrušovať iba písomne a to formou obojstranne 

odsúhlasených a podpísaných dodatkov. 

10. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní po jednom 

obdrží Objednávateľ aj Zhotoviteľ.   

11. Zmluvné strany si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 

zmluvu podpisujú.  

12. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je cenová ponuka Zhotoviteľa.  

 

 

V Kremnici, dňa  

 

Objednávateľ:       Zhotoviteľ: 

      

        


