Príloha č. 4 Súťažných podmienok
Obchodná verejná súťaž “Projektová dokumentácia - logistický park letisko Košice”
ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších predpisov v spojení s § 91 Autorského zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších
predpisov
MEDZI
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zapísaná v:

V mene ktorej koná:

Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Letisko Košice, 041 75 Košice IV, Slovenská republika
36 579 343
2021807238
SK2021807238
Obchodnom registri Okresného súdu Košice I
v odd. Sa
vo vložke č. 1289/V
Ing. Štefan Fedák, člen predstavenstva
Ing. Tomáš Jančuš, PhD., člen predstavenstva

bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT/BIC:
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Meno a priezvisko/obchodné meno:

trvalý pobyt/miesto podnikania/sídlo:

dátum narodenia/IČO:

zápis v:

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________

___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________

štatutárny orgán/prokurista/zástupca
s uvedením funkcie:
bankové spojenie:

___________________________________________

___________________________________________
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IBAN:

___________________________________________

SWIFT/BIC:

___________________________________________

(ďalej len „Zhotoviteľ“)
(Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne ako „Zmluvné strany“ a každý z nich samostatne ako „Zmluvná
strana“)
Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a v tejto zmluve o dielo (ďalej len
„Zmluva“) s nasledujúcim obsahom vyjadrujú svoju slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu
TAKTO:
1.

PREDMET ZMLUVY

1.1.

Vymedzenie diela. Predmetom tejto Zmluvy je odplatné vypracovanie projektovej
dokumentácie (tzn. vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné konanie a realizáciu
stavby) a poskytovaním s tým spojených komplexných služieb pre budúcu výstavbu areálu
distribučného skladu (ďalej len „Stavba“) podľa podkladov a dokumentácie Objednávateľa,
ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy a v nadväznosti na nich (ďalej len „Dielo“) a úprava
zmluvných vzťahov, ktoré medzi Zmluvnými stranami vzniknú odo dňa uzatvorenia tejto
Zmluvy počas celej doby jej trvania v súvislosti s plnením tejto Zmluvy.

1.2.

Konkrétna definícia Diela. Dielo bude zahŕňať poskytovanie komplexných služieb zo strany
Zhotoviteľa podľa pokynov a požiadaviek Objednávateľa, medzi ktoré spadajú najmä
nasledujúce dielčie činnosti a výkony, a síce:
•
•
•
•

•
•
•
1.3.

vypracovanie projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie Stavby,
vypracovanie projektovej dokumentácie projektu Stavby (kompletného realizačného
projektu Stavby),
vypracovanie príslušnej dielenskej a konštrukčnej dokumentácie Stavby,
zabezpečenie všetkých potrebných právoplatných stavebných povolení Stavby (tzn.
stavebné povolenie na vodné stavby, stavebné povolenie spadajúce do pôsobnosti
špeciálneho stavebného úradu pre miestne a účelové komunikácie, stavebné povolenie
Stavby),
inžinierska činnosť súvisiaca s činnosťami a výkonmi podľa predchádzajúcich bodov,
technická pomoc a technické poradenstvo súvisiace s činnosťami a výkonmi podľa
predchádzajúcich bodov,
zastupovanie v príslušných konaniach pred príslušnými orgánmi verejnej moci.

Záväzky k predmetu Diela. Touto Zmluvou sa Zhotoviteľ zaväzuje
(i)

vykonať a odovzdať Dielo vrátane podkladov a ostatnej dokumentácie súvisiacej
s Dielom;
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a
(ii)

udeliť Objednávateľovi licenciu na používanie Diela vrátane podkladov a ostatnej
dokumentácie súvisiacej s Dielom;

a Objednávateľ sa zaväzuje prevziať Dielo vrátane podkladov a dokumentácie súvisiacej
s Dielom a zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu, a to všetko podľa podmienok stanovených v tejto
Zmluve.
1.4.

Charakter a rozsah Diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil
s charakterom a rozsahom Diela v zmysle podmienok stanovených Objednávateľom
a že sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky vykonania Diela.

1.5.

Odborné znalosti a kapacity. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými
znalosťami a kapacitami (najmä personálnymi, odbornými, profesijnými, materiálnymi,
technickými a pod.), ktoré sú k vykonaniu predmetného Diela potrebné a že Dielo vykoná
s odbornou starostlivosťou na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

1.6.

Subdodávatelia Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo osobne. Zhotoviteľ je
však oprávnený vykonávať Dielo aj prostredníctvom subdodávateľov, za ktorých zodpovedá
tak, akoby Dielo vykonával sám.

1.7.

Exkluzivita. Zmluvné strany sa dohodli, že vykonanie Diela na základe tejto Zmluvy má
exkluzívnu / výhradnú povahu a Zhotoviteľ nie je oprávnený počas trvania tejto Zmluvy
vykonávať Dielo alebo akúkoľvek jeho časť na vlastný účet a/alebo v prospech tretej osoby
odlišnej od osoby Objednávateľa, ak sa Zmluvné strany písomne vopred nedohodnú inak.

1.8.

Zastupovanie. Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy nie je oprávnený konať ako zástupca
Objednávateľa. Objednávateľ udelí Zhotoviteľovi osobitné písomné plnomocenstvo na
zastupovanie v príslušných konaniach pred príslušnými orgánmi verejnej moci, a to na základe
požiadavky Zhotoviteľa počas vykonávania Diela.

1.9.

Podklady a dokumentácia Objednávateľa. Keďže Objednávateľ sa nachádza v procese
územného konania k Stavbe, nie je vylúčené, že v priebehu trvania Zmluvy vznikne potreba
doplnenia, úpravy alebo aktualizácie podkladov a dokumentácie Objednávateľa, ktorá tvorí
prílohu tejto Zmluvy, v závislosti od priebehu územného konania, a to najmä podľa stanovísk,
vyjadrení, súhlasov alebo iných správnych úkonov dotknutých orgánov.

1.9.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený jednostranne doplniť, upraviť
a aktualizovať podklady a dokumentáciu Objednávateľa, t. j. prílohu tejto Zmluvy, a to
v rozsahu podľa tohto odseku. Všetky prílohy k zmluve budú aktualizované pred podpisom
tejto zmluvy spolu s pokynmi Objednávateľa.

1.9.2.

Zhotoviteľ je počas trvania tejto Zmluvy povinný všetky doplnenia, úpravy a aktualizácie
podkladov a dokumentácie Objednávateľa akceptovať a zohľadniť pri vykonávaní Diela.
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1.9.3.

Doplnenia, úpravy a aktualizácie podkladov a dokumentácie Objednávateľa vykonané v počas
trvania tejto Zmluvy sú prílohou Zmluvy.

2.

PODMIENKY VYKONANIA DIELA

2.1.

Odborná starostlivosť. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy
s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, chrániť jemu známe záujmy Objednávateľa, plniť
pokyny Objednávateľa týkajúce sa jeho činnosti podľa tejto Zmluvy, poskytovať mu všetky
informácie potrebné na plnenie záväzkov z tejto Zmluvy, ako aj informácie potrebné
na udelenie doplňujúcich alebo pozmeňujúcich pokynov. Zároveň je povinný upozorniť
Objednávateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik
škody, inak za takúto škodu zodpovedá. Od pokynov Objednávateľa sa môže Zhotoviteľ
odchýliť, len ak je to naliehavo nevyhnutné v záujme Objednávateľa a Zhotoviteľ nemôže
včas dostať jeho súhlas. Ani v týchto prípadoch sa však Zhotoviteľ nesmie od pokynov
odchýliť, ak s tým Objednávateľ nesúhlasí.

2.2.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že Dielo bude spôsobilým podkladom pre
získanie právoplatného stavebného povolenia Stavby príslušným orgánom.

2.3.

Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za to, že projektová dokumentácia pre stavebné
povolenie Stavby, respektíve realizačný projekt Stavby bude spôsobilým podkladom na
zrealizovanie Stavby tak, aby táto Stavba vyhovovala všetkých zákonným a zmluvne
dohodnutým podmienkam pre vydanie kolaudačných rozhodnutí príslušnými orgánmi.

2.4.

Notifikačná povinnosť Zhotoviteľa. Počas vypracovávania Diela je Zhotoviteľ povinný na
týždennej báze, vždy k prvému dňu príslušného kalendárneho týždňa písomne informovať
Objednávateľa (emailom na emailovú adresu: s.fedak@ariportkosice.sk) o stave jeho
rozpracovanosti a jeho špecifikáciách. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne
informovať Objednávateľa (emailom na emailovú adresu: s.fedak@ariportkosice.sk)
v rozsahu podľa tohto ustanovenia kedykoľvek aj na základe požiadavky Objednávateľa, a to
najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky Zhotoviteľovi.

2.5.

Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť potrebné inžinierske činnosti vrátane zabezpečenia všetkých
úradných povolení a súhlasov potrebných k riadnemu vykonaniu Diela.

2.6.

Záväzok vykonať Dielo.

2.6.1.

Záväzok vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy bude splnený podpísaním protokolu o prevzatí
Diela, ak bolo dielo vykonané riadne a včas v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy
a Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetku súvisiacu dokumentáciu.

2.7.

Čas plnenia.

2.7.1.

Konečný termín vykonania Diela je stanovený na 6 mesiacov odo dňa účinnosti tejto Zmluvy
(ďalej len „Deň vykonania Diela“), pričom Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo resp. jeho
jednotlivé časti v lehotách podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohou tejto Zmluvy (ďalej len
„Harmonogram“).

Strana 4 z 18

Príloha č. 4 Súťažných podmienok
Obchodná verejná súťaž “Projektová dokumentácia - logistický park letisko Košice”
2.7.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi riadne vykonané Dielo v 2 vyhotoveniach
v elektronickej forme prostredníctvom dátového nosiča obsahujúceho najmä Diela a Podklady
a ďalšie prílohy podľa tejto Zmluvy, a súčasne v rovnakom rozsahu v 6 vyhotoveniach (z toho
1 vyhotovenie potvrdené v príslušných konaniach príslušnými orgánmi verejnej moci) v
listinnej forme v Deň vykonania Diela alebo v iný deň v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len „Deň
odovzdania diela“). Na toto prevzatie je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa v dostatočnom
predstihu, najmenej 15 kalendárnych dní vopred vyzvať a oznámiť mu Deň odovzdania diela.
Odovzdanie Diela sa vykoná v sídle Objednávateľa v Deň odovzdania Diela.

2.7.3.

Dielo pred lehotou. Ak Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať Dielo pred Dňom vykonania
Diela, Objednávateľ je povinný Dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom
Zhotoviteľom.

2.7.4.

Prekážky vykonávania Diela. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť
Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Diela
s dôsledkom možného omeškania Zhotoviteľa so splnením záväzku vykonať Dielo v lehotách
podľa tejto Zmluvy. Súčasťou oznámenia podľa prvej vety tohto pododseku bude správa
o predpokladanej dĺžke trvania prekážky vykonávania Diela, príčinách, navrhovaných
opatreniach na jej odstránenie. Oznámenie Zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia má výlučne
informačný charakter, pričom lehoty podľa tejto Zmluvy zostávajú nedotknuté.

2.8.

Súčinnosť Objednávateľa. Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto
Zmluvy všetku rozumne požadovanú a potrebnú súčinnosť.

2.9.

Vybavenie pre vykonanie Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť si všetko vybavenie
a zariadenie potrebné k vykonaniu Diela na svoje náklady.

2.10.

Prechod vlastníckeho práva. Vlastníkom hmotných nosičov, na ktorých je podľa tejto
Zmluvy Dielo a Podklady alebo ich časť zachytené, je od počiatku Objednávateľ, pričom
nebezpečenstvo škody prechádza na Objednávateľa až od momentu ich prevzatia.

3.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY PLNENIA ZMLUVY

3.1.

Zhotoviteľ je povinný vykonávať Dielo s odbornou starostlivosťou, riadne, včas a tak, aby
bolo vykonané v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a technickými
normami, aj keď nie sú právne záväzné.

3.2.

Akákoľvek dokumentácia vyhotovená, resp. vydaná Objednávateľom v súvislosti
s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy je vlastníctvom Objednávateľa a Zhotoviteľ ju
nesmie použiť pre akúkoľvek tretiu osobu bez výslovného písomného súhlasu Objednávateľa.
Rovnako Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu
Objednávateľa zverejňovať akékoľvek informácie o vykonávanom Dielo alebo o použitom
postupe a vykonaných popisoch s nimi súvisiacich, o nákladoch na vykonanie Diela. Všetky
zmluvné podklady, ktoré tvoria skutočnosti technickej povahy predložené Zhotoviteľovi
v súvislosti s touto Zmluvou sú vlastníctvom Objednávateľa, ak z ich povahy nevyplýva niečo
iné. Zhotoviteľ je oprávnený podklady pre vykonanie Diela použiť výhradne pre účely plnenia
podľa tejto Zmluvy.
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3.3.

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo alebo jeho časť podľa tejto Zmluvy v lehote určenej
v tejto Zmluve alebo podľa pokynu a požiadavky Objednávateľa, pokiaľ v tejto Zmluve nie je
uvedené inak.

3.4.

Objednávateľ je povinný Zhotoviteľovi poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy všetku rozumne
požadovanú a potrebnú súčinnosť. Objednávateľ je v rámci poskytovania súčinnosti
Zhotoviteľovi súčasne povinný uvádzať správne a úplné informácie a údaje. Objednávateľ je
oprávnený v ktoromkoľvek štádiu kontrolovať vykonávanie Diela.

3.5.

Zhotoviteľovi je oprávnený pri vykonávaní Diela a plnení Zmluvy dávať pokyny
Objednávateľovi alebo ním poverenému pracovníkovi Objednávateľa.

3.6.

Zhotoviteľ je povinný upozorniť Objednávateľa resp. jeho povereného pracovníka, na
nevhodnosť jeho pokynov, ak mohol Zhotoviteľ túto nevhodnosť zistiť pri vynaložení
odbornej starostlivosti.

4.

ODMENA

4.1.

Cena. Na základe dohody Zmluvných strán má Zhotoviteľ voči Objednávateľovi právo na
odplatu spolu vo výške _________________ € (ďalej len „Cena“).

4.2.

Odmena za licenciu. Zmluvné strany sa dohodli, že v Cene je zahrnutá aj odmena za
poskytnutie licencie Zhotoviteľom Objednávateľovi podľa článku 7. tejto Zmluvy.

4.3.

Hotové výdavky. V Cene sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Zhotoviteľa, ktoré vzniknú
Zhotoviteľovi pri plnení tejto Zmluvy (ďalej len „Hotové výdavky“). Zhotoviteľ nemá nárok
na náhradu Hotových výdavkov, ak sa Zmluvné strany písomne nedohodnú inak.

4.4.

Výška Ceny stanovená spôsobom uvedeným v tomto článku je dohodnutá ako pevná a úplná
bez možnosti jej zvýšenia a aplikuje sa počas celej doby trvania tejto Zmluvy, pričom môže
byť zmenená len písomnou dohodou Zmluvných strán.

4.5.

DPH. Cena podľa odseku 4.1 tohto článku je bez dane z pridanej hodnoty, ktorú Zhotoviteľ
vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase vzniku daňovej
povinnosti.

4.6.

Deň úhrady. Za deň úhrady Ceny sa považuje deň odpísania príslušnej peňažnej sumy
z bankového účtu Objednávateľa v prospech bankového účtu Zhotoviteľa.

4.7.

Fakturácia.

4.7.1.

Cena je splatná v 3 splátkach, a to:
(i)

1. splátka vo výške 30 % Ceny, na zaplatenie ktorej vzniká Zhotoviteľovi právo dňom
účinnosti tejto Zmluvy,
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4.7.2.

(ii)

2. splátka vo výške 30 % Ceny, na zaplatenie ktorej vzniká Zhotoviteľovi právo dňom
vystavenia potvrdenia Objednávateľa o predbežnom odsúhlasení Diela podľa čl. 5.
tejto Zmluvy,

(iii)

3. splátka vo výške 40 % Ceny na zaplatenie ktorej vzniká Zhotoviteľovi právo dňom
odovzdania a prevzatia Diela.

Na účely fakturácie Ceny zo strany Zhotoviteľa je Zhotoviteľ povinný vystaviť
(i)

faktúru na 1. splátku najneskôr do 5. kalendárneho dňa odo dňa účinnosti tejto
Zmluvy,

(ii)

faktúru na 2. splátku najneskôr do 5. kalendárneho dňa odo dňa vystavenia potvrdenia
Objednávateľa o predbežnom odsúhlasení Diela podľa čl. 5. tejto Zmluvy,

(iii)

faktúru na 3. splátku najneskôr do 5. kalendárneho dňa odo dňa odovzdania a prevzatia
Diela.

Každá faktúra bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle všeobecne záväzných právnych
predpisov a podľa tejto Zmluvy, najmä povinné prílohy faktúr.
4.7.3.

Splatnosť. Cena určená podľa tohto článku resp. príslušná splátka Ceny je splatná na základe
príslušnej faktúry v lehote do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
Objednávateľovi, a to bezhotovostným prevodom na bankový účet Zhotoviteľa uvedený
v záhlaví tejto Zmluvy.

4.8.

V prípade prípadných námietok Objednávateľa voči správnosti vystavenej faktúry
je Objednávateľ oprávnený:
a)

faktúru, ktorá má chybu vyplývajúcu z nesprávne uvedeného množstva alebo ceny,
do 14 pracovných dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi reklamovať u Zhotoviteľa
spolu s vytknutím jej nesprávnosti, pričom Zhotoviteľ je povinný chybnú faktúru
opraviť vyhotovením nového účtovného dokladu – faktúry, ktorý dopĺňa pôvodnú
faktúru s tým, že tento doklad musí okrem povinných údajov obsahovať aj poradové
číslo pôvodnej faktúry; alebo

b)

faktúru, ktorá nespĺňa formálne náležitosti podľa príslušných ustanovení účtovných
a daňových všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa tejto Zmluvy, vrátiť
Zhotoviteľovi spolu s vytknutím jej nesprávnosti.

V prípade oprávnených námietok uvedených vyššie v tomto odseku sa má za to, že faktúra
nebola doručená Objednávateľovi a Objednávateľ teda nemôže byť v takomto prípade
v omeškaní s jej úhradou.
4.9.

Elektronická fakturácia.

4.9.1.

Na základe dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ v zmysle ustanovenia § 71 ods. 1 písm. b)
a v spojení s § 76 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších
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predpisov oprávnený zaslať Objednávateľovi elektronickú faktúru vo formáte PDF na emailové adresy uvedené v článku 11. odsek 11.3 tejto Zmluvy, za uplynulé fakturačné
obdobie.
4.9.2.

Na základe dohody Zmluvných strán elektronická faktúra predstavuje plnohodnotnú náhradu
písomne vyhotovenej faktúry, ktorá bude Objednávateľovi zasielaná poštou len na jeho
vyžiadanie. Na otvorenie pripojenej faktúry nie je potrebné heslo.

4.10.

Jednostranné započítanie pohľadávok. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je
oprávnený jednostranne započítať proti akejkoľvek (aj nesplatnej) pohľadávke Zhotoviteľa
voči Objednávateľovi všetky svoje vzájomné (aj nesplatné) pohľadávky voči Zhotoviteľovi;
Zhotoviteľ je oprávnený započítať svoje pohľadávky voči Objednávateľovi len na základe
písomnej dohody s Objednávateľom.

4.11.

Postúpenie pohľadávky na zaplatenie Ceny vrátane ich príslušenstva a akýchkoľvek iných
pohľadávok Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy Zhotoviteľom na tretiu
osobu je možné iba s predchádzajúcim písomným súhlasom Objednávateľa.

5.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

5.1.

Predbežné odsúhlasenie Diela.

5.1.1.

Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi Dielo v stave rozpracovanosti
zodpovedajúcom Harmonogramu v čase predloženia na predbežné odsúhlasenie s výzvou na
vznesenie námietok a pripomienok, a to najneskôr 4 mesiace predo Dňom vykonania Diela v
1 vyhotovení v elektronickej forme prostredníctvom dátového nosiča a v 1 vyhotovení
v listinnej forme.

5.1.2.

Objednávateľ je oprávnený vzniesť námietky a pripomienky k Dielu v lehote 5 pracovných
dní odo dňa doručenia výzvy Zhotoviteľa. Objednávateľ je oprávnený vzniesť námietky
a pripomienky k Dielu v rozsahu, ktorému zodpovedá stav rozpracovanosti Diela podľa
Harmonogramu v čase predloženia.

5.1.3.

Ak Objednávateľ nevznesie v lehote podľa tohto ustanovenia žiadne námietky a pripomienky,
platí, že Objednávateľ nemá žiadne námietky a pripomienky a Dielo sa považuje za predbežne
odsúhlasené Objednávateľom, o čom Objednávateľ vystaví Zhotoviteľovi písomné potvrdenie
Objednávateľa o predbežnom odsúhlasení Diela, ktoré tvorí prílohu faktúry Zhotoviteľa na 2.
splátku Ceny.

5.1.4.

Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 5 pracovných dní odo dňa doručenia námietok
a pripomienok Objednávateľa k Dielu zapracovať všetky námietky a pripomienky
Objednávateľa k Dielu podľa pokynov Objednávateľa a opätovne predložiť Dielo na
predbežné odsúhlasenie Objednávateľovi.
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5.1.4.1.1. V prípade, ak Zhotoviteľ námietky a pripomienky Objednávateľa k Dielu riadne a včas
nezapracoval podľa pokynov Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený opätovne vzniesť
námietky a pripomienky v lehote analogicky podľa podods. 5.1.2. tohto článku.
5.1.4.1.2. V prípade, ak Zhotoviteľ námietky a pripomienky Objednávateľa k Dielu riadne zapracoval
podľa pokynov Objednávateľa, je Objednávateľ povinný predložené Dielo predbežne
odsúhlasiť v lehote analogicky podľa podods. 5.1.2. tohto článku, o čom Objednávateľ vystaví
Zhotoviteľovi písomné potvrdenie Objednávateľa o predbežnom odsúhlasení Diela, ktoré
tvorí prílohu faktúry Zhotoviteľa na 2. splátku Ceny.
5.1.5.

Predbežné odsúhlasenie Diela Objednávateľom má výlučne informačný a koordinačný
charakter a neznamená potvrdenie splnenia záväzkov a povinností Zhotoviteľa podľa tejto
Zmluvy. Námietky a pripomienky Objednávateľa, ktoré Zhotoviteľ riadne zapracoval do
Diela v procese predbežného odsúhlasenia Diela, nie je Objednávateľ oprávnený uplatňovať
pri odovzdaní a prevzatí Diela v rozpore so svojimi predchádzajúcimi námietkami
a pripomienkami.

5.1.6.

Na účely stavebného konania Stavby je Zhotoviteľ oprávnený použiť len Dielo (v príslušnom
rozsahu) predložené Zhotoviteľom Objednávateľovi na predbežné odsúhlasenie, ktoré bolo
Objednávateľom predbežne odsúhlasené postupom podľa tohto článku.

5.2.

Protokol.

5.2.1.

O odovzdaní a prevzatí Diela spíšu Zmluvné strany písomný protokol.

5.2.2.

Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o Diele, odovzdaní a prevzatí Diela,
dokumentáciu týkajúcej sa Diela a prípadných zistených vadách, opatrenia a lehoty
na odstránenie zistených vád Diela, bude datovaný a podpísaný Zmluvnými stranami.
Zhotoviteľ je povinný zistené vady diela odstrániť v dohodnutej lehote.

5.2.3.

Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložiť Objednávateľovi Zhotoviteľ najneskôr
v lehote podľa článku 2 odseku 2.7. pododseku 2.7.2. tejto Zmluvy. Objednávateľ je
oprávnený návrh protokolu pripomienkovať, upravovať, dopĺňať a meniť. V prípade, ak
nedôjde k dohode Zmluvných strán o znení protokolu, má prednosť protokol v znení určenom
Objednávateľom.

5.2.4.

Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela podpísaný Zmluvnými stranami tvorí prílohu faktúry
Zhotoviteľa na 3. splátku Ceny.

5.3.

Prevzatie Diela.

5.3.1.

Prevzatie Diela. Objednávateľ je povinný riadne vykonané Dielo prevziať. Zhotoviteľ je
povinný poskytnúť mu k tomu všetku rozumne požadovanú súčinnosť.

5.3.2.

Neprevzatie Diela v lehote. V prípade, ak Objednávateľ v rozpore s touto Zmluvou
neprevezme Dielo v Deň odovzdania Diela, považuje sa záväzok vykonať Dielo za splnený.
V tomto prípade sa podpis Objednávateľa na protokole nevyžaduje.
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6.

SKONČENIE ZMLUVY

6.1.

Právne vzťahy založené touto Zmluvou, s výnimkou článku 8. tejto Zmluvy, zanikajú:
a)

na základe písomnej dohody Zmluvných strán o skončení Zmluvy,

b)

odstúpením od Zmluvy, v prípadoch uvedených v zákone, v tejto Zmluve, a to:

(i)

Zhotoviteľ je od tejto Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak sa Objednávateľ dostane
do omeškania so zaplatením Ceny resp. jej časti podľa faktúry Zhotoviteľa za
príslušnú splátku Ceny o viac ako 30 kalendárnych dní,

(ii)

Objednávateľ je od tejto Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak sa Zhotoviteľ dostane
do omeškania s plnením svojich povinností podľa čl. 2. ods. 2.4. tejto Zmluvy
o viac ako 15 kalendárnych dní,

(iii)

Objednávateľ je od tejto Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak sa Zhotoviteľ dostane
do omeškania s plnením svojich povinností podľa čl. 5. ods. 5.1. tejto Zmluvy o
viac ako 15 kalendárnych dní,

(iv)

Objednávateľ je od tejto Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak sa Zhotoviteľ dostane
do omeškania s vykonaním ktorejkoľvek časti Diela podľa Harmonogramu o viac
ako 15 kalendárnych dní,

(v)

Objednávateľ je od tejto Zmluvy oprávnený odstúpiť, ak sa Zhotoviteľ dostane
do omeškania s vykonaním Diela o viac ako 30 kalendárnych dní,

alebo ak ktorákoľvek zo Zmluvných strán podstatným spôsobom porušuje povinnosti
vyplývajúce z tejto Zmluvy, pričom Zhotoviteľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť iba
v prípade opakovaného podstatného porušenia Zmluvy zo strany Objednávateľa.
Odstúpenie od Zmluvy je potrebné urobiť písomne s nezameniteľným uvedením
dôvodu odstúpenia od Zmluvy a doručiť druhej Zmluvnej strane, inak sa naň
neprihliada.
7.

SUBLICENCIA PRE ZHOTOVITEĽA

7.1.

Objednávateľ týmto udeľuje Zhotoviteľovi bezplatne nevýhradnú sublicenciu (súhlas) na
použitie podkladov, ktoré tvoria prílohu tejto Zmluvy, výlučne za účelom vykonania Diela,
ktoré je predmetom tejto Zmluvy, a to na všetky formy použitia, ktoré sú potrebné pre riadne
vypracovanie Diela, najmä, nie však len, na spracovanie, úpravu, zmenu, doplnenie,
vyhotovenie rozmnoženiny podkladov, jej spojenie s iným dielom a pod.; Zhotoviteľ je
oprávnený udeliť sublicenciu tretej osobe (subdodávateľom Zhotoviteľa), avšak nie je
oprávnený sublicenciu postúpiť na tretiu osobu.

7.1.1.

Sublicenciu podľa tohto článku udeľuje Objednávateľ Zhotoviteľovi na dobu trvania tejto
Zmluvy.
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8.

LICENCIA K DIELU PRE OBJEDNÁVATEĽA

8.1.

Práva k autorským dielam v zmysle § 3 a nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon (ďalej
len „AZ“) vytvoreným Zhotoviteľom pri tejto Zmluvy sa riadia príslušnými ustanoveniami
AZ, a to najmä § 91 AZ Dielo na objednávku.

8.2.

Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi licenciu k Dielu resp. jeho jednotlivým častiam
od momentu ich vytvorenia Zhotoviteľom.

8.3.

Výhradná licencia

8.3.1.

Na základe dohody Zmluvných strán Zhotoviteľ udeľuje Objednávateľovi výlučnú a výhradnú
licenciu na používanie Diela akýmkoľvek spôsobom v neobmedzenom rozsahu za podmienok
ustanovených touto Zmluvou, ktorá je teritoriálne neobmedzená na územie.

8.3.2.

Na základe dohody Zmluvných strán sa licencia podľa tejto Zmluvy udeľuje bez vecného,
množstevného alebo teritoriálneho obmedzenia.

8.4.

Zhotoviteľ je povinný zdržať sa poskytnutia licencie na použitie Diela počas doby trvania tejto
Zmluvy a doby, na ktorú sa licencia udeľuje, a to akýmkoľvek tretím osobám personálne
a majetkovo odlišným od osoby Objednávateľa, najmä vrátané tých, ktoré predstavujú alebo
môžu predstavovať konkurenciu Objednávateľa, a to bez ohľadu na teritoriálnu pôsobnosť
týchto tretích subjektov.

8.4.1.

Zhotoviteľ je povinný zdržať sa akéhokoľvek používania Diela počas doby trvania tejto
Zmluvy a doby, na ktorú sa licencia udeľuje, s výnimkou uvádzania Diela ako referencie.

8.5.

Odmena za udelenie licencie na používanie Diela vrátane udelenia sublicencií a postúpenia
licencie podľa tohto článku je zahrnutá v cene podľa článku 4. tejto Zmluvy.

8.6.

Rozsah licencie

8.6.1.

Pre väčšiu jasnosť dohody Zmluvných strán ohľadom rozsahu udelenej licencie, Objednávateľ
je oprávnený použiť a používať Dielo najmä v nasledujúcom rozsahu:
i)

vyhotovenie rozmnoženiny Diela v neobmedzenom rozsahu Objednávateľom, resp.
treťou osobou určenou Objednávateľom;

ii)

spracovanie Diela, najmä skrátenie alebo rozšírenie Diela, zmena obsahu alebo zmena
formy alebo veľkosti Diela vrátane akýchkoľvek úprav Objednávateľom, resp. treťou
osobou určenou Objednávateľom;

iii)

obsahovo a formálne neobmedzené modifikovanie Diela akýmkoľvek spôsobom
v súlade s touto Zmluvou;

iv)

verejné rozširovanie Diela a/alebo jeho rozmnoženín Objednávateľom, resp.
prostredníctvom tretej osoby, určenej Objednávateľom, a to v neobmedzenom rozsahu;
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v)

akékoľvek iné používanie Diela Objednávateľom, resp. treťou osobou určenou
Objednávateľom bez obmedzenia;

vi)

spojenie Diela s iným dielom alebo zaradenie Diela do iných typov diel
Objednávateľom, resp. treťou osobou určenou Objednávateľom;

vii)

zaradiť Dielo do elektronických databáz a umožniť k nemu prístup tretím osobám.

8.6.2.

Súhlas Zhotoviteľa. Zhotoviteľ týmto zároveň výslovne udeľuje Objednávateľovi právo na
vykonanie akejkoľvek zmeny Diela, a to či už kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatnej,
alebo na vykonanie nového kvalitatívne alebo kvantitatívne podstatného vkladu do Diela
spočívajúceho v doplnení, skrátení alebo v inom upravovaní. Súhlas Zhotoviteľa podľa tohto
článku je neodvolateľný.

8.6.3.

Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú obdobne i na deriváty Diela, ktoré vznikli uplatnením
niektorého z oprávnení k Dielu podľa tohto článku.

8.6.4.

Podkladové materiály. Ustanovenia tejto Zmluvy sa primerane vzťahujú aj na licenciu k
podkladovým materiálom, ak sú autorským dielom a súvisia s Dielom, ako napr. manuály,
katalógy, návody a podobne, ktoré boli Zhotoviteľom v súvislosti s Dielom vytvorené pre
Objednávateľa (ďalej len „Podkladové materiály“). Ak sa v tejto Zmluve používa pojem
Dielo, v rovnakom rozsahu sa to vzťahuje aj na Podkladové materiály.

8.7.

Trvanie licencie. Zhotoviteľ licenciu podľa tohto článku udeľuje Objednávateľovi na dobu
trvania majetkových práv Zhotoviteľa a jeho právnych nástupcov k Dielu. Zánikom tejto
Zmluvy bez ohľadu na dôvod a spôsob zániku Zmluvy nezaniká licencia k Dielu podľa tohto
článku, ktorá trvá v nezmenenom rozsahu naďalej.

8.8.

Sublicencia. Na základe dohody Zmluvných strán je Objednávateľ oprávnený udeľovať bez
obmedzenia tretím osobám súhlas na použitie Diela v rozsahu jemu udelenej licencie,
tzv. sublicencie, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.

8.9.

Postúpenie licencie. Na základe dohody zmluvných strán Zhotoviteľ týmto udeľuje
Objednávateľovi súhlas s postúpením licencie k Dielu podľa tejto Zmluvy a Objednávateľ je
tak oprávnený licenciu udelenú mu podľa tejto Zmluvy postúpiť na tretiu osobu, a to bez
akéhokoľvek obmedzenia. Objednávateľ je povinný o postúpení licencie k Dielu a o osobe
postupníka informovať Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. Ustanovenie tohto článku sa v
rovnakom rozsahu vzťahuje na postúpenie licencie Objednávateľom na tretiu osobu aj len v
časti.

8.10.

V prípade, ak Zhotoviteľ pri plnení tejto Zmluvy použije tretie osoby, vrátane subdodávateľ
Zhotoviteľa a zamestnancov Zhotoviteľa a dôjde k vytvoreniu autorského diela vlastnou
činnosťou týchto tretích osôb, je Zhotoviteľ povinný ešte pred začatím využívania týchto
tretích osôb na plnenie tejto Zmluvy, zmluvne upraviť všetky najmä, avšak nie výlučne,
autorskoprávne vzťahy a iné práva duševného vlastníctva tak, aby bol Zhotoviteľ v plnom
rozsahu a bez obmedzenia oprávnený udeliť (sub)licenciu k Dielu resp. iným právam
duševného vlastníctva tretích osôb v prospech Objednávateľa, a to v rozsahu podľa tohto
článku. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto Zmluvy má zmluvne upravené
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všetky právne vzťahy s tretími osobami podľa tohto odseku a je oprávnený udeliť
Objednávateľovi všetky licencie v rozsahu podľa tohto článku. V prípade, ak by sa vyhlásenie
Zhotoviteľa uvedené v tomto odseku ukázalo ako nepravdivé alebo neúplné, zaväzuje sa
nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, ktorá mu v dôsledku nepravdivosti alebo neúplnosti
uvedeného vyhlásenia vznikne.
8.11.

Konania podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a práva duševného
vlastníctva.

8.11.1.

Zhotoviteľ berie na vedomie a bezvýhradne súhlasí s tým, že Dielo bude Objednávateľom
použité v príslušných, najmä správnych, konaniach podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov (najmä zmena územného plánu, územné konanie, stavebné konanie, kolaudačné
konanie a pod.).

8.11.2.

Ak by Dielo alebo jeho časť spĺňalo podmienky podľa všeobecne záväzných právnych
predpisov príslušných práv duševného vlastníctva, ktoré je možné úradne registrovať, je
Objednávateľ oprávnený podľa vlastného uváženia a bez obmedzenia tieto práva duševného
vlastníctva zaregistrovať, s čím Zhotoviteľ bezvýhradne súhlasí.

8.11.3.

Objednávateľ je oprávnený podať vo svojom mene a na svoj účet prihlášky práv duševného
vlastníctva podľa predchádzajúceho pododseku ako ich výlučný prihlasovateľ a majiteľ alebo
toto právo postúpiť na tretiu osobu určenú Objednávateľom.

9.

MLČANLIVOSŤ

9.1.

Zhotoviteľ a ním určené a poverené osoby na plnenie tejto Zmluvy v mene a na účet
Zhotoviteľa budú mať pri plnení tejto Zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa
Objednávateľa (ďalej len „Dotknutá strana“) a jeho činnosti, najmä k akýmkoľvek
informáciám obchodnej, výrobnej, prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej,
organizačnej, personálnej, hospodárskej a/alebo technickej povahy. Napríklad popisy alebo
časti popisov technologických procesov a vzorcov, technických vzorcov a technického knowhow, informácie o prevádzkových metódach, procedúrach a pracovných postupoch, obchodné
alebo marketingové plány, koncepcie a stratégie alebo ich časti, ponuky, kontrakty, zmluvy,
dohody alebo iné dojednania s tretími stranami, informácie o výsledkoch hospodárenia, o
vzťahoch s obchodnými partnermi, o pracovnoprávnych otázkach. Tieto informácie alebo
akékoľvek iné informácie verejne neprístupné a súvisiace s činnosťou Dotknutej strany, ktoré
Zhotoviteľ získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení tejto Zmluvy alebo
v jej súvislosti, sú predmetom obchodného tajomstva Dotknutej strany, alebo ich Dotknutá
strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka (ďalej
len „Dôverné informácie“).

9.2.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas trvania tejto Zmluvy, ako aj po jej skončení
a)

bude zachovávať mlčanlivosť o Dôverných informáciách, najmä sa zaväzuje
s Dôvernými informáciami zaobchádzať ako s prísne tajnými, tieto Dôverné informácie
bez výslovného predchádzajúceho písomného súhlasu Dotknutej zmluvnej strany
priamo alebo nepriamo tretej osobe neoznámiť, nesprístupniť, nezverejniť alebo pre
seba alebo iného nevyužiť,
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b)

písomne oznámi Dotknutej strane akékoľvek okolnosti, ktoré by mohli viesť k vzniku
konfliktu záujmov s Dotknutou stranou,

c)

použije Dôverné informácie iba v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy
a na dosiahnutie účelu podľa tejto Zmluvy,

d)

obmedzí zverenie Dôverných informácií iba tým svojim zamestnancom, ktorí sú určení
na plnenie predmetu tejto Zmluvy a u ktorých zabezpečuje dodržiavanie dôvernosti
týchto informácií a povinností s tým súvisiacich,

e)

o každom sprístupnení Dôverných informácií tretej strane v prípadoch stanovených
všeobecne záväznými právnymi predpismi bude informovať Dotknutú stranu,

pričom sa uvedené povinnosti zaväzuje vykonávať so všetkou potrebnou odbornou
starostlivosťou.
9.3.

Viazanosť tretích osôb. Na základe dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ povinný
zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a/alebo tretie osoby, ktorí budú v rozsahu oprávnení
Zhotoviteľa vyplývajúcich z tejto Zmluvy akýmkoľvek spôsobom vykonávať Dielo, boli
viazaní ustanoveniami tejto Zmluvy o dôverných informáciách.

10.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A SANKCIE

10.1.

Regres. V prípade, ak na základe právoplatného rozhodnutia a/alebo uplatneného nesporného
nároku bude Objednávateľ povinný uhradiť akúkoľvek škodu a/alebo sankciu za porušenie
povinnosti, ku ktorej došlo zavinením zo strany Zhotoviteľa, zaväzuje sa Zhotoviteľ
na požiadanie a bez obmedzenia uhradiť Objednávateľovi vzniknutú škodu, a to do výšky
uplatnenej náhrady škody a/alebo udelenej sankcie, ako aj prípadných vzniknutých trov
správneho alebo súdneho konania. Právo regresu podľa tohto odseku je aplikovateľné len
za podmienky, že o všetkých týchto skutočnostiach bol Zhotoviteľ preukázane informovaný
a Objednávateľ mu umožnil uplatniť všetky potrebné právne úkony, ktoré by mohli byť
považované za potrebné.

10.2.

Zmluvné pokuty.

10.2.1.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 1. ods. 1.7. Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti
podľa článku 1. ods. 1.7. tejto Zmluvy Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený požadovať
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000 €, a to za každé jedno porušenie
danej povinnosti Zhotoviteľom.

10.2.2.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 2. ods. 2.7. Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti
podľa článku 2. ods. 2.7. tejto Zmluvy (omeškanie s vykonaním Diela, tzn. nedodržanie
termínu vykonania Diela) Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený požadovať od
Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 200 €, a to za každý aj začatý deň omeškania
Zhotoviteľa.
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10.2.3.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 2. ods. 2.7. Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti
podľa článku 2. ods. 2.7. tejto Zmluvy (omeškanie s vykonaním jednotlivých častí Diela, tzn.
nedodržanie termínov a lehôt podľa Harmonogramu) Zhotoviteľom je Objednávateľ
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100 €, a to za
každý aj začatý deň omeškania Zhotoviteľa.

10.2.4.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 8. ods. 8.3. Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti
podľa článku 8. ods. 8.3. tejto Zmluvy Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený požadovať
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000 €, a to za každé jedno porušenie
danej povinnosti Zhotoviteľom.

10.2.5.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 8. ods. 8.9. Zmluvy. V prípade porušenia povinnosti
podľa článku 8. ods. 8.9. tejto Zmluvy Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený požadovať
od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 000 €, a to za každé jedno porušenie
danej povinnosti Zhotoviteľom.

10.2.6.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 9. ods. 9.2. Zmluvy. V prípade porušení ktorejkoľvek
povinnosti podľa článku 9. ods. 9.2. tejto Zmluvy Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000 €, a to za každé jedno
porušenie danej povinnosti.

10.2.7.

Zmluvná pokuta za porušenie článku 9. ods. 9.3 Zmluvy. V prípade porušení ktorejkoľvek
povinnosti podľa článku 9. ods. 9.3 tejto Zmluvy Zhotoviteľom je Objednávateľ oprávnený
požadovať od Zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 000 €, a to za každé jedno
porušenie danej povinnosti.

10.2.8.

Kumulácia zmluvných pokút. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné pokuty podľa tejto
Zmluvy sa môžu kumulovať a vzťahujú sa na každý jednotlivý prípad samostatne
a opakovane, tzn. ich kumulácia nie je vylúčená.

10.2.9.

Splatnosť zmluvnej pokuty. Zmluvné strany sa dohodli, že splatnosť ktorejkoľvek zmluvnej
pokuty podľa tejto Zmluvy je 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy Objednávateľa
na zaplatenie zmluvnej pokuty Zhotoviteľovi.

10.2.10. Náhrada škody. Zmluvné strany sa dohodli, že zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté
právo Objednávateľa na náhradu škody spôsobenej prípadným porušením týchto povinností
Zhotoviteľom. Objednávateľ je od Zhotoviteľa oprávnený požadovať náhradu škody
spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta aj popri práve na
zaplatenie zmluvnej pokuty. Objednávateľ je od Zhotoviteľa oprávnený domáhať sa náhrady
škody presahujúcej zmluvnú pokutu.
11.

DORUČOVANIE

11.1.

Všetky listiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (ďalej len „oznámenia“)
budú medzi Zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou alebo e-mailom.
Výlučne Objednávateľ je oprávnený na doručovanie oznámení Zhotoviteľovi prostredníctvom
e-mailu. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho
adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte,
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ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa odseku 11.3. tohto článku vrátila späť
odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom v pracovný deň v čase od 8.00 hod do
16.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu resp. oznámenia, inak v nasledujúci
pracovný deň.
11.2.

V prípade ak bude oznámenie zabezpečované osobne alebo telefonicky, takéto oznámenie sa
považuje za účinné len v prípade ak bude medzi Zmluvnými stranami potvrdené za podmienok
podľa ustanovenia tohto článku.

11.3.

Pre Objednávateľa budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nižšie uvedené
údaje:
doručovacia adresa:
kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:

Letisko Košice, 041 75 Košice IV, Slovenská republika
Ing. Štefan Fedák
+421 903 574 320
s.fedak@airportkosice.sk

kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:

Mgr. Štefan Fedor
+421 903 574 041
s.fedor@airportkosice.sk

a pre Zhotoviteľa budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené
údaje:
doručovacia adresa:
kontaktná osoba:
tel. č.:
e-mail:
alebo na akúkoľvek inú adresu, faxové, telefónne alebo mobilné telefónne číslo alebo emailovú adresu, ktoré budú druhej Zmluvnej strane vopred písomne oznámené.
12.4

Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré
sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce
sa tejto Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie
alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akékoľvek oznámenie, a zároveň
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

12.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1.

Rozhodné právo. Táto Zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky bez prihliadnutia
ku kolíznym normám. Právne vzťahy neupravené touto Zmluvou sa riadia najmä
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov a
súvisiacimi predpismi, Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Z. z. v znení neskorších predpisov,
zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon a ostatných všeobecne záväzných právnych
predpisov.
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12.2.

Právomoc súdov. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie
akýchkoľvek sporov týkajúcich sa tejto Zmluvy.

12.3.

Písomná dohoda. Táto Zmluva sa môže meniť alebo zrušiť iba dohodou Zmluvných strán
v písomnej forme.

12.4.

Oddeliteľnosť. Ak by ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy bolo považované súdom alebo
správnym orgánom za úplne alebo čiastočne neplatné, odporovateľné, nevymožiteľné alebo
nerozumné, bude v rozsahu tejto neplatnosti, odporovateľnosti, nevymožiteľnosti alebo
nerozumnosti považované za oddeliteľné a ostávajúce ustanovenia Zmluvy a zostávajúca časť
tohto ustanovenia si zachová platnosť a plnú účinnosť.

12.5.

Úplná dohoda. Táto zmluva tvorí úplnú dohodu medzi Zmluvnými stranami týkajúcu sa
predmetnej záležitosti. Podpisom tejto Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné
a ústne dohody súvisiace s predmetom tejto Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže
dovolávať zvláštnych v tejto Zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

12.6.

Rovnopisy. Táto Zmluva bola vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2)
rovnopisoch pre každú Zmluvnú stranu.

12.7.

Prílohy. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy v elektronickej forme:
a)
b)

Príloha č. 1: Harmonogram
Príloha č. 2: Podklady a dokumentácia Objednávateľa (všetky prílohy k zmluve
budú aktualizované pred podpisom tejto zmluvy spolu s pokynmi Objednávateľa)

12.8.

Účinnosť. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma Zmluvnými stranami. Táto
Zmluva nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia Objednávateľa Zhotoviteľovi
o právoplatnosti územného rozhodnutia k Stavbe.

12.9.

Spoločné vyhlásenia. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, že Zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne
nevýhodných podmienok, že si obsah Zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je
jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju
vlastnoručne podpisujú.

Objednávateľ:

V Košiciach, dňa ____________

_____________________________
Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Ing. Tomáš Jančuš, PhD., člen predstavenstva
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V Košiciach, dňa ____________

_____________________________________
Letisko Košice – Airport Košice, a.s.
Ing. Štefan Fedák, člen predstavenstva

Zhotoviteľ / za Zhotoviteľa:

______________________________________________________
(miesto a dátum podpisu)

______________________________________________________
(podpis navrhovateľa, štatutárneho orgánu alebo iného zástupcu navrhovateľa,
ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa v súlade s dokladom
o oprávnení podnikať alebo za navrhovateľa na základe plnomocenstva
a v prípade podnikateľov alebo iných právnických osôb aj odtlačok pečiatky účastníka)

______________________________________________________
(meno a priezvisko navrhovateľa, štatutárneho orgánu alebo iného
zástupcu účastníka, ktorý je oprávnený konať v mene navrhovateľa
alebo za navrhovateľa na základe plnomocenstva)
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