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ZMLUVA O DIELO  
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

č.: 2/2021 

 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ: Obec Sokoľ 

Sídlo: Kostolianska ulica 159/10, 044 31 Sokoľ 

V zastúpení: Ing. Ľuboš Šuca, starosta obce 

IČO: 00324752 

DIČ: 202 1245039 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.  

Číslo účtu: SK30 5600 0000 0004 9421 6003 

Telefón: 0918625053 

E-mail: starosta.sokol@gmail.com 

 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 
Zhotoviteľ: 
 

Obchodné meno:     NITRANET s.r.o.     
 

Sídlo:      Hornočermánska 55, Nitra 949 01 

 

IČO:      36 534 633 

 

DIČ:      2021509545 
 

Štatutárny zástupca:    Slavomír Turčáni 

 

IČ pre DPH:      SK2021509545 

 

Zapísaný v:     OR SR, Vložka číslo: 11711/NOR SR, Vložka číslo: 11711/N 
 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Slavomír Turčáni 
 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Slavomír Turčáni 

 

Bankové spojenie:      Československá obchodná banka 

 
Číslo účtu v IBAN:                 SK02 7500 0000 0040 0791 6626  
(pozn. - uvedie sa bankový účet, ktorý spoločnosť na inštaláciu Wi-Fi uviedla na portáli WiFi4EU) 

 
Tel.: 0902 2700102 
  

E-mail: slavomir@turcani.sk 
 
Web:                                  www.fotelka.sk 

 

Druh podniku                         malý podnik 
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“) 

mailto:starosta.sokol@gmail.com
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Preambula 
Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zadávanie 
zákazky podľa § 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov, ktorého víťazom sa stal zhotoviteľ. 
 

 
Článok I. 

Východiskové podklady a údaje 
1.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa doručená objednávateľovi na 

základe Výzvy na predloženie cenovej ponuky zo dňa 13. 11. 2020. 
1.2.  Východiskové údaje:  

Názov zákazky: „Dodanie, inštalácia a konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov na verejných 
priestranstvách obce Sokoľ v rámci WiFi4EU“. 

 
 

Článok II. 

Predmet diela 
2.1 Predmetom tejto Zmluvy je úprava práv a povinností Zmluvných strán v súvislosti so záväzkom Zhotoviteľa 

zhotoviť Dielo špecifikované v odseku 2 tohto článku Zmluvy, v rozsahu a za podmienok stanovených touto 
Zmluvou, jej prílohami a v súvislosti so záväzkom Objednávateľa Dielo prevziať a zabezpečiť uhradenie 
platby Zhotoviteľovi cenu za Dielo dohodnutú podľa článku III tejto Zmluvy. 
Lokality s umiestnením AP (prístupových bodov): 
10x Externý prístupový bod: 
Bod 1 –  ul. Kostolianska- zástavka Hrabiny 
Bod 2 -  Detské Ihrisko pri KD 
Bod 3 -  Pred Materskou školou 
Bod 4 -  Ihrisko pri kultúrnom dome 
Bod 5 -  Nákupné centrum 
Bod 6 -  Námestie Štefana Tutokyho - zastávka autobusu 
Bod 7 -  ul. Lesná- oddychová zóna 
Bod 8 -  ul. Hlavná 
Bod 9 -  ul. Kostolná 
Bod 10 – Športový areál ŠK Sokoľ 

2.2 Predmetom Zmluvy je vybudovanie diela uvedeného v článku II v súlade s podmienkami uvedenými v 

Dohode o grante v rámci nástroja na prepájanie Európy (NPE) – WiFI4EU - dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/ 3-

2019/030608-038058 a jej príloh, ktorá je podstatnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy 

(ďalej aj „dohoda EÚ“). Zhotoviteľ sa musí zaregistrovať na portáli WiFi4EU na adrese https://www.wifi4eu.eu/ 

a musí splniť požiadavky vyplývajúce z dohody EÚ, ktoré má Objednávateľ voči agentúre – Výkonná 

agentúra pre inovácie a siete (INEA, ďalej len „agentúra“). Zhotoviteľ nemá žiadne práva voči agentúre a 

všetky práva si uplatňuje voči objednávateľovi. Zhotoviteľ berie na vedomie a rešpektuje, že agentúra, 

Európska Komisia, Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) a Európsky dvor audítorov (EDA) ako aj 

iné kontrolné orgány môžu vykonávať svoje právomoci podľa článku II.27 Dohody EÚ a podľa osobitných 

právnych predpisov aj voči Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje týmto orgánom poskytovať neobmedzenú 

súčinnosť a podrobí sa akejkoľvek kontrole, ktorá je vykonávaná v súlade s Dohodou EÚ alebo na základe 

osobitných právnych predpisov 

2.3 Na účely tejto Zmluvy sa Dielom rozumie poskytnutie plnenia v rozsahu pozostávajúcom najmä z: 

a) Inštalácie novej verejnej Wi-Fi siete v zmysle požiadaviek dohody EÚ, 

b) Nainštalovanie prístupových bodov v kombinácii (dopísať nami zvolený parameter vonkajšie prístupové 

body/vnútorné prístupové body), 

c) Dodanie všetkých prístupových bodov, ktoré spĺňajú tieto alebo lepšie parametre: 

- podporuje súbežné dvojpásmové (2,4 GHz – 5 GHz) použitie; 

- má podporný cyklus nad 5 rokov; 

- má priemerný čas medzi poruchami (MTBF) najmenej 5 rokov; 

- má osobitné a centralizované jedno riadiace miesto minimálne pre všetky prístupové body každej 

siete WiFi4EU; 

- podporuje IEEE 802.1x; 

http://www.wifi4eu.eu/
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- spĺňa normu IEEE 802.11ac Wave I; 

- podporuje IEEE 802.11r; 

- podporuje IEEE 802.11k; - podporuje IEEE 802.11v; 

- je schopný zvládnuť najmenej 50 súbežných používateľov bez zhoršenia výkonu; 

- má najmenej 2x2 MIMO (viacnásobný vstup, viacnásobný výstup); 

- spĺňa certifikát programu Hotspot 2.0 (certifikačný program Passpoint Wi-Fi Alliance), 

- dielo musí umožňovať pripojenie na internet s minimálnou rýchlosťou sťahovania 30 Mbps, 

- dielo musí umožňovať prístup koncového používateľa k sieti WiFi4EU a prístup musí byť bezplatný, t. 

j. musí byť poskytnutý bez zodpovedajúcej odmeny, či už priamou platbou alebo inými druhmi 

protiplnenia, najmä bez komerčnej reklamy či opätovného používania osobných údajov na komerčné 

účely, 

- dielo musí umožňovať pripojenie na internet bez diskriminácie, t. j. bez toho, aby boli dotknuté 

obmedzenia požadované v právnych predpisoch Únie alebo vnútroštátnych právnych predpisoch, 

ktoré sú v súlade s právnymi predpismi Únie, pričom treba zabezpečiť bezproblémové fungovanie 

siete, a najmä spravodlivé rozdelenie kapacity medzi používateľov v čase špičky, 

- dielo musí umožňovať uchovávanie alebo spracovanie osobných údajov, ktoré budú riadne 

anonymizované v súlade s príslušnými vyhláseniami o ochrane osobných údajov pre konkrétnu 

službu, prístupové body financované prostredníctvom poukazu WiFi4EU musia vysielať len SSID 

WiFi4EU , 

- sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU musí byť otvorenou sieťou v tom zmysle, že na pripojenie sa k sieti nie 

sú potrebné žiadne overovacie informácie (napríklad používanie hesla), 

- po tom, ako sa používateľ k sieti pripojí, sieť WiFi4EU s SSID WiFi4EU pred udelením povolenia na 

pripojenie používateľa na internet zobrazí portál na prihlasovanie s https. 

- portál na prihlásenie musí obsahovať sledovací kód, aby mohla agentúra diaľkovo monitorovať sieť 

WiFi4EU. 

- ak sa vo vnútroštátnych právnych predpisoch v súlade s právom Únie nevyžaduje inak, pripojenie k 

internetu prostredníctvom SSID WiFi4EU nesmie na portáli na prihlásenie vyžadovať žiadnu 

registráciu ani overovanie a musí byť na uvedenom portáli dokončené jedným kliknutím na tlačidlo 

pripojiť sa, 

- značka WiFi4EU je vhodne umiestnená na portáli na prihlásenie. 

- dielo musí splniť požiadavky dohody EÚ na Fázu I a Fázu II (body I.5.1. a I.5.2. Dohody EÚ) 

- vykonanie úkonov v zmysle bodu 4.1. písm. a) Dohody EÚ, 

- prekonfigurovať sieť(-e) WiFi4EU s cieľom pripojiť ju (ich) na zabezpečené overovacie a 

monitorovacie riešenie v úplnom súlade s požiadavkami stanovenými v bode I.5 prílohy I dohody EÚ, 

- pravidelnej údržby a nevyhnutných opráv siete(-í) WiFi4EU. Sieť resp. siete nemôžu byť v priebehu 

roka nefunkčné viac ako 30 kalendárnych dní. 

- pripojenie siete na vysokorýchlostný internet počas 3 roky od odovzdania Diela. 

2.4 V nadväznosti na záväzok Zhotoviteľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje, že Dielo 

uskutoční: 

a) za podmienok stanovených v tejto Zmluve a jej prílohami, 

b) v súlade s podmienkami Dohody EÚ, 

c) vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, aj vrátane dotknutých prípadných tretích osôb, 

2.5 Zhotoviteľ sa v súvislosti so záväzkom zhotoviť pre Objednávateľa Dielo zaväzuje vypracovať a odovzdať 

Objednávateľovi porealizačné zameranie, resp. projekt skutočného vyhotovenia, manuál užívania zariadení 

zabudovaných v Diele a zároveň sa zaväzuje dodať Objednávateľovi všetky doklady, najmä revízne správy, 

záručné listy, certifikáty, atesty, protokoly o likvidácii odpadov a pod. protokoly preukazujúce požadované 

parametre diela a ďalšie dokumenty vyplývajúce z Dohody EÚ a jej prílohy, ak bude o ich predloženie 

Objednávateľ požiadaný zo strany agentúry alebo iného orgánu. 

 

2.6 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou Diela, že sú mu známe 
technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu Diela a že disponuje takými kapacitami a odbornými 
znalosťami, ktoré sú na zhotovenie Diela s odbornou starostlivosťou potrebné. 



 

 

            Strana 4 z 12 

2.7 V nadväznosti na záväzok Objednávateľa podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy sa Objednávateľ zaväzuje, 

že Dielo zhotovené v súlade s touto Zmluvou prevezme. 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje písomne upovedomiť Zhotoviteľa o termíne odovzdania objektu Zhotoviteľovi za 

účelom realizácie Diela minimálne 3 pracovné dni pred plánovaným termínom odovzdania objektu. V rámci 

odovzdania objektu objednávateľ zhotoviteľovi poskytne aj prístupové body do internetu. Konektivita bude 

dodávaná cez metalické rozhranie RJ-45. V prístupových bodoch bude dostupný aj prívod elektrickej 

energie. Odovzdanie objektu a jeho prevzatie Zhotoviteľom bude vykonané v termíne uvedenom vo výzve, 

a to protokolárne – oficiálnym písomným zápisom. Bezdôvodné odmietnutie prevzatia objektu 

Zhotoviteľom bude považované za podstatné porušenie povinností Zhotoviteľa. 

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje: 

a) vykonať Dielo v lehote najneskôr do 30. 04. 2021, 

b) Dielo odovzdať Objednávateľovi do 5 dní od skončenia realizácie Diela, 

c) vypratať miesta zhotovenia diela do 10 dní od odovzdania Diela, 

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné termíny uvedené v odseku 2 tohto článku Zmluvy sú termíny 

najneskoršie prípustné a neprekročiteľné s výnimkou: 

a) udalostí, ktoré nie sú závislé od vôle Zmluvných strán a tieto ich nemôžu ovplyvniť, t. j. napr. 

nepredvídateľné okolnosti, nepriaznivé počasie vylučujúce výkon prác, živelná pohroma, rozhodnutia 

tretích strán – orgánov štátnej správy, správcov sietí, petície a sťažnosti občanov a pod., 

b) neposkytnutia riadnej a včasnej súčinnosti zo strany Objednávateľa dohodnutej v tejto Zmluve, ktorá 

je riadne odôvodnená, z dôvodu čoho došlo k prerušeniu vykonávania Diela, 

c) v prípade Zmluvnými stranami odsúhlasených zmien rozsahu vykonania prác na Diele. 

3.4 Pre vylúčenie pochybností platí, že v prípadoch podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy, následkom čoho je 

potreba predĺženia lehôt podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy, Zhotoviteľ písomne oznámi tieto skutočnosti 

Objednávateľovi a Zmluvné strany uzavrú dodatok k tejto Zmluve, predmetom ktorého bude primerané 

predĺženie termínov uvedených v odseku 2 tohto článku Zmluvy, t. j. o dobu trvania udalostí, ktoré sú 

nezávislé od vôle Zmluvných strán, resp. o dobu prerušenia vykonávania Diela z dôvodu neposkytnutia 

riadnej a včasnej súčinnosti Objednávateľa, ktorá je potvrdená zástupcom Objednávateľa oprávneným na 

rokovanie vo veciach technických uvedeným v záhlaví tejto Zmluvy alebo o dobu dohodnutú Zmluvnými 

stranami v rámci zmenového konania. Uvedené nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať zmenu 

Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní a povinnosť rešpektovať Dohodu EÚ a jej prílohu. 

3.5 Porušenie povinnosti Zhotoviteľa informovať Objednávateľa o posune vo výkone prác sa považuje za 

podstatné porušenie povinností podľa tejto Zmluvy. 

 

Článok IV 

Cena diela 

4.1 Cena Diela vyplýva z ponuky Zhotoviteľa predloženej vo verejnom obstarávaní a je stanovená v zmysle § 3 

zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej 

republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov, ako cena konečná, maximálna a nemenná okrem prípadov uvedených v odseku 4 tejto Zmluvy, 

vo výške: 

Cena za predmet diela v € bez DPH: 12 500,00 

DPH v %:     20 
DPH v €:      2 500,00 
 
Cena za predmet zmluvy v € s DPH: 15 000,00 

 

Slovom pätnásťtisíc € s DPH. 
 

4.2 Ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, bude k cene za Dielo bez DPH podľa 

odseku 1 tohto článku Zmluvy účtovať aj daň z pridanej hodnoty v súlade s príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými v deň vzniku daňovej povinnosti a Objednávateľ sa 

zaväzuje ju uhradiť spolu s cenou. Pre vylúčenie pochybností platí, že pokiaľ Zhotoviteľ v momente 
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uzavretia Zmluvy nebol osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, nie je oprávnený k cene bez DPH 

uvedenej v odseku 1 tohto článku Zmluvy navyše účtovať daň z pridanej hodnoty a cena je v takomto 

prípade považovaná za cenu konečnú vrátane DPH. 

4.3 Cena podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy je Zmluvnými stranami dohodnutá ako cena maximálna a 

konečná. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností platí, že dohodnutá cena za Dielo zahŕňa všetky náklady 

Zhotoviteľa súvisiace s predmetom Zmluvy, odborné posudky, výrobnú a dielenskú dokumentáciu, 

vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, a to aj tie, ktoré nie sú v Zmluve explicitne uvedené, najmä ale 

nielen: 

- zhotovenie podrobnejšieho projektu (ak je k realizácii Diela potrebný), 

- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, zariadení a konštrukcií, 

- úhrada spotrebovaných energií počas realizácie Diela, 

- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby, 

- náklady na vyloženie, skladovanie materiálov a vybavenia, 

- náklady na odvoz a poplatky za legálne uloženie stavebných odpadov, 

- všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, náklady na pracovníkov, 

dane, odvody, náklady na nadčasy, odmeny, cestovné a iné vedľajšie výdavky výlučne na strane 

Zhotoviteľa a jeho subdodávateľov, 

- náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela Objednávateľom, 

- náklady na zabezpečenie dokladovej časti k Dielu v dvoch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, projekty 

skutočného vyhotovenia diela, ďalej certifikáty, atesty, revízne správy, ak je relevantné, 

protokoly o vykonaných skúškach, záručné listy, doklady o vykonaní skúšok Wi-Fi preukazujúce 

dosiahnutie parametrov diela, - náklady spojené s poskytnutím záruky na realizované Dielo počas doby 

podľa čl. II ods. 2 písm. d) tejto zmluvy, náklady na zariadenie staveniska a na vypratanie staveniska, ak 

je to potrebné, 

- náklady spojené s dovozom materiálov, výrobkov zariadenia a vybavenia zo zahraničia (vrátane colných 

a iných poplatkov), dopravných nákladov, certifikácie výrobkov a materiálov, 

- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk, ak je to potrebné, 

- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby, 

- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby, 

- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby, ak je to potrebné, 

- náklady na poistenie Diela, 

- náklady na colné a dovozné poplatky, ak je to potrebné, 

- náklady, spojené s obmedzeným priestorom staveniska, ak je to potrebné, 

- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v soboty príp. nedele, ak je to potrebné, 

- náklady, súvisiace s užívaním verejných plôch a s osobitným užívaním verejných komunikácií, ak to je 

potrebné, 

- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí, - náklady na 

spracovanie kontrolného a skúšobného plánu, a vypracovania projektu skutočného vyhotovenia, 

- náklady na internetové pripojenie počas doby podľa čl. II ods. 2 písm. d) tejto zmluvy, 

- akékoľvek iné náklady, ktoré vzniknú Zhotoviteľovi pri realizácii Diela podľa tejto Zmluvy. .4 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Dielo uvedenú v odseku 1 tohto článku Zmluvy je možné meniť iba v 

prípade: 

a) zmeny sadzby DPH počas trvania Zmluvy, 

b) iné skutočnosti odôvodňujúce zmenu Zmluvy. 

4.5 Ak Objednávateľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany si dohodli nasledovný 

postup: 

4.5.1 Objednávateľ vystaví písomnú požiadavku na zmenu rozsahu vykonania prác na Diele a predloží ju 

Zhotoviteľovi. 

4.5.2 Zhotoviteľ v lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia požiadavky na zmenu rozsahu vykonania 

prác na Diele, respektíve v inej primeranej lehote dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu 

požadovanej zmeny, vykoná ocenenie zmeny požadovanej Objednávateľom. 

4.5.3 Objednávateľ v lehote do 5 dní odo dňa doručenia ocenenia zmeny resp. v inej primeranej lehote 
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dohodnutej Zmluvnými stranami v závislosti od rozsahu požadovanej zmeny, rozhodne, či trvá na 

vykonaní zmeny rozsahu vykonania prác na Diele alebo zmenu zamietne. 

4.5.4 V prípade, že Objednávateľ súhlasí s ocenením zmeny rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany 

uzavrú dodatok k Zmluve. 

4.6 Ak Zhotoviteľ požaduje zmenu rozsahu vykonania prác na Diele, Zmluvné strany analogicky uplatnia postup 

podľa odseku 5 tohto článku Zmluvy. 

Zhotoviteľ sa nemôže dovolávať a uplatňovať nároky na zvýšenie ceny Diela v prípadoch: 

a) vlastných chýb, 

b) nepochopenia podkladov z realizovaného verejného obstarávania, 

c) nedostatkov riadenia a koordinácie činností pri príprave a realizácii Diela, 

d) zvýšenia cien dodávok a prác pre zhotovenie predmetu diela. 

4.7 Zmena rozsahu prác na Diele vykonaná Zhotoviteľom bez písomného potvrdenia Objednávateľom alebo v 

dôsledku svojvoľného odchýlenia od Zmluvy, nezakladá nárok Zhotoviteľa, resp. povinnosť Objednávateľa na 

úhradu takto vynaložených finančných prostriedkov. 

4.8 Pre vylúčenie pochybností platí, že akákoľvek zmena ceny za Dielo podľa odseku 4 tohto článku Zm luvy 

bude predmetom Dodatku k tejto Zmluve. Uvedené zároveň nemá vplyv na povinnosť Objednávateľa vykonať 

zmenu Zmluvy v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

 

Článok V. 

Platobné podmienky 

5.1 Cena za dielo bude fakturovaná na základe faktúry, a to po odovzdaní kompletného diela, bez vád a 

nedorobkov a po tom ako Zhotoviteľ preukáže a splní všetky požiadavky vyplývajúce z Dohody EÚ ohľadne 

technických parametrov diela a požiadaviek v zmysle bodu 4.1 písm. a) Dohody EÚ. O odovzdaní a prevzatí 

diela, zmluvné strany spíšu preberací a odovzdávací protokol. 

5.2 Podkladom pre vystavenie faktúry na zhotovenie diela bude protokol o prevzatí diela podpísaný 

objednávateľom aj zhotoviteľom. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením v 

zmysle tejto zmluvy. 

5.3 Zhotoviteľ vystaví 4 originály faktúry, z toho 3 sú určené pre objednávateľa. Faktúra musí obsahovať všetky 

náležitosti v zmysle zákona 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ zodpovedá za ich správnosť 

a úplnosť. V prípade neúplných faktúr, nie je objednávateľ povinný ich prevziať. Neoddeliteľnou súčasťou 

faktúry je vyhlásenie Zhotoviteľa v zmysle bodu 4.1 písm. a) Dohody EÚ. 

5.4 Súčasťou faktúry budú nasledujúce dokumenty: 
5.4.1 Vyhlásenie Zhotoviteľa na predmet diela uvedené na portáli WiFi4EU, že inštalácia siete(-í) WiFi4EU bola 

dokončená podľa prílohy I „Grantu“ a funguje. 
   Vyhlásenie musí v prípade každej siete WiFi4EU obsahovať nasledujúce povinné informácie: 

 názov siete WiFi4EU 
 názov domény. 

5.4.2 Úplný zoznam nainštalovaných prístupových bodov. Pre každý prístupový bod Zhotoviteľ poskytne 
minimálne nasledujúce informácie: 

 Typ lokality  
 Názov lokality  
 Geolokalizácia prístupového bodu 
 Typ zariadenia: vnútorné alebo vonkajšie 
 Značka zariadenia 
 Model zariadenia 
 Sériové číslo zariadenia 
 Adresa MAC (Media Access Control) 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že najneskôr do 5 pracovných dní od doručenia úplnej a bezvadnej faktúry 

Objednávateľovi podá agentúre žiadosť o platbu. Následne sa uplatňujú platobné postupy určené v článku 4, 

bod 4.2 a čl. 5 Dohody EÚ, kedy agentúra preplatí poukaz na bankový účet, ktorý Zhotoviteľ uviedol na portáli 

WiFi4EU. 

5.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez súhlasu objednávateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré vzniknú z 

tejto zmluvy iným, tretím osobám. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zhotoviteľa 
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6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, na vlastné náklady a s 

riadnou odbornou starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a protipožiarne opatrenia v zmysle 

príslušných platných právnych predpisov, noriem a požiadaviek Objednávateľa. 

6.2 Zhotoviteľ je v súlade s § 551 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

povinný bez zbytočného odkladu upozorniť Objednávateľa na nevhodnú povahu alebo vady vecí, podkladov, 

alebo pokynov týkajúcich sa Diela, ktoré mu dal Objednávateľ počas zhotovovania Diela, ak Zhotoviteľ túto 

nevhodnosť zistí alebo môže zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

6.3 Ak Zhotoviteľ zistí skryté prekážky na mieste, kde má Dielo zhotoviť a ktoré mu bránia zhotoviť Dielo riadne, 

je povinný ihneď takéto prekážky oznámiť Objednávateľovi a ak sa nedajú odstrániť, navrhnúť 

Objednávateľovi zmenu Zmluvy. Zmena Zmluvy sa uskutoční v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 

6.4 Zhotoviteľ je pri vykonávaní Diela povinný: 

a) dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy, stanoviská a vyjadrenia štátnych orgánov, ako aj 

záväzné i doporučené STN súvisiace s predmetom tejto Zmluvy, 

b) akceptovať záväznosť všetkých slovenských technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú 

predmetného Diela, 

c) vyhotovovať fotodokumentáciu z realizácie Diela a odovzdať jej kópiu na CD nosiči zástupcovi 

Objednávateľa pred odovzdaním a prevzatím Diela, 

d) zabezpečiť dodávku materiálu a strojového vybavenia potrebného na realizáciu Diela a jeho dopravu, 

e) zabezpečiť, aby všetky použité materiály a výrobky pri realizácii Diela mali certifikát o preukázaní zhody 

platný pre Európsku úniu a zároveň Dielo musí spĺňať príslušné zdravotné predpisy, 

f) zabezpečiť, aby všetky prvky, materiály, mechanizmy a strojné zariadenia použité na zhotovenie Diela 

spĺňali požiadavky bezpečnej prevádzky, ako aj zabezpečiť a udržiavať bezpečný technický stav strojných 

a technologických zariadení používaných pri zhotovení Diela, 

g) udržiavať všestranný poriadok na mieste realizácie Diela a zabezpečiť koordináciu svojich zamestnancov 

a prípadných subdodávateľov (ak ich využije), 

h) zabezpečiť bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a ochrannej zóne 

staveniska a vykonať také bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osôb v okolí staveniska 

(bezpečnostné pásky a pod.), 

i) zabezpečiť na vlastné náklady osobné ochranné prostriedky na ochranu zdravia vlastných zamestnancov, 

resp. jeho subdodávateľov, 

j) zabezpečiť, aby osoby vykonávajúce predmet Diela mali všetky legislatívou predpísané školenia a skúšky 

súvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii predmetu plnenia tejto Zmluvy Zhotoviteľom, ako aj 

školenia v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných osobitných predpisov (ďalej 

len „BOZP“) a dodržiavali predpisy, pokyny, zásady a pracovné postupy na zaistenie BOZP počas 

výstavby, 

k) dodržiavať všetky predpisy tak, aby nedošlo k poškodeniu alebo znehodnoteniu majetku Objednávateľa 

a ku škodám zapríčineným činnosťou Zhotoviteľa počas vykonávania Diela, 

n) zodpovedať za škody spôsobené na majetku Objednávateľa a v prípade spôsobenia škody nahradiť 

vzniknuté škody, najmä uviesť vec na vlastné náklady do pôvodného stavu alebo nahradiť vec novou 

vecou toho istého typu (a ak to nie je možné, vecou najbližšieho podobného typu alebo druhu) alebo 

nahradiť vzniknutú škodu, pričom nemá nárok na úhradu rozdielu medzi hodnotou novej veci a poškodenej 

veci v čase pred jej poškodením, 

l) zodpovedať za poškodenie alebo zničenie Diela alebo jednotlivých častí Diela až do odovzdania celého 

Diela podľa tejto Zmluvy Objednávateľovi. Dňom odovzdania celého Diela prechádza nebezpečenstvo 

škody na vykonanom Diele na Objednávateľa, zabezpečiť počas realizácie Diela čistotu komunikácie a 

priľahlých plôch a komunikácií, 

m) vykonať servis a podporu diela podľa požiadaviek Dohody EÚ, 

n) pri likvidácii odpadu postupovať v zmysle zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak Zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, Objednávateľ 

zabezpečí tieto činnosti u tretích osôb na náklady Zhotoviteľa, 

6.5 do desiatich dní vypratať a uvoľniť stavenisko, ak dôjde k zániku jeho záväzku vykonať Dielo podľa tejto 

Zmluvy. V súvislosti s realizáciou Diela zabezpečí Zhotoviteľ aj poistenie svojich vecí, prác a činností, 

materiálov, strojov a zariadení Zhotoviteľa na stavbe, svoju zodpovednosť za škody, spôsobené pri 

vykonávaní Diela a ďalších činností na stavbe Objednávateľovi alebo tretím osobám, ako i poistenie 

zodpovednosti za vady Diela Zhotoviteľa a poistenie škody spôsobenej Objednávateľovi alebo tretej osobe 
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vadným vykonaním Diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie Diela predložiť Objednávateľovi 

platnú a účinnú poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu vzniknutú v súvislosti s poskytovaním 

plnenia podľa tejto Zmluvy na minimálnu poistnú sumu minimálne 15 000,- EUR (slovom pätnásťtisíc EUR) a 

preukázať, že má uhradené poistné za obdobie podľa predmetnej poistnej zmluvy. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný nahlasovať písomne včas a riadne poisťovni všetky poistné udalosti, ktoré sa týkajú 

jeho činnosti, materiálov, pracovníkov na stavbe, ako aj nahlasovať ich subjektom určeným príslušným 

právnym predpisom a Objednávateľovi. 

6.7 Zhotoviteľ nie je pri zhotovovaní Diela oprávnený: a) znížiť štandard, rozsah, kvalitu, životnosť a akosť 

dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré budú tvoriť súčasť Diela, b) použiť materiály, prvky, 

stroje, zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez súhlasu 

oprávnených osôb, c) nepoužiť materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý, resp. je 

po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky. 

6.8 Objednávateľ je vo výnimočných prípadoch (nahradenie výrobku na trhu novším produktom, výnimočná a 

neprekonateľná nedostupnosť pôvodného výrobku) oprávnený i v priebehu realizácie požadovať zámeny 

materiálu. Zhotoviteľ nie je povinný na tieto zmeny pristúpiť. Požiadavky na zámenu materiálu musia byť 

vykonané písomne formou dodatku k tejto Zmluve. 

6.9 Zhotoviteľ je oprávnený požadovať náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením 

zhotovovania Diela pre nevhodnosť Objednávateľových pokynov alebo v súvislosti s použitím nevhodných 

vecí Objednávateľa až do času, keď takúto nevhodnosť mohol zistiť. 

6.10 Zhotoviteľ je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác a dodávok od začiatku realizácie Diela až po 

jeho protokolárne odovzdanie Objednávateľovi predložením na vyžiadanie Objednávateľa dokladov, a to 

najmä: 

a) správa o vykonaní prác, 

b) zápisy, protokoly a osvedčenia, protokoly o skúškach zmontovaného zariadenia, 

c) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov (overovacie kontrolné 

skúšky, protokoly, správy o kvalite, prevádzkové poriadky, manuály k obsluhe), 

d) osvedčenia o akosti použitých zariadení (certifikáty), 

e) potvrdenie o odstránení vád a nedorobkov (v prípade, ak boli zistené), 

f) protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, 

g) fotodokumentácia z priebehu výstavby na CD nosiči. 

6.11 Zhotoviteľ sa zaväzuje byť riadne zapísaný v registri partnerov verejného sektora po dobu trvania tejto 

Zmluvy, ak mu taká povinnosť vyplýva zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o registri partnerov 

verejného sektora). Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby jeho subdodávatelia v zmysle § 2 ods. 1 písm. a) 

siedmy bod zákona o registri partnerov verejného sektora boli riadne zapísaní v registri partnerov verejného 

sektora po dobu trvania subdodávateľskej zmluvy, ak im taká povinnosť vyplýva zo zákona o registri partnerov 

verejného sektora. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa predložiť všetky zmluvy so 

subdodávateľmi. 

6.12 Porušenie povinností Zhotoviteľa podľa tohto článku a podľa čl. I ods. 3 Zmluvy sa považuje podstatné 

porušenie Zmluvy. 

 

Článok VII. 
Práva a povinnosti Objednávateľa 

7.1 Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ bude vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok tejto Zmluvy 
vo všetkých veciach súvisiacich s prípravou a realizáciou Diela podľa tejto Zmluvy. Výkon týchto činností 
nenahrádza činnosť Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, ani Zhotoviteľovu zodpovednosť za plnenie povinností 
súvisiacich s realizáciou Diela. 

7.2 Osoby oprávnené na rokovania vo veciach zmluvných, technických a výkonu technického dozoru investora 
stavby uvedené v záhlaví tejto Zmluvy sú oprávnené kontrolovať Dielo v každom stupni jeho zhotovovania. Ak 
sa pri kontrole zistí, že Zhotoviteľ porušuje svoje povinnosti, má Objednávateľ právo žiadať, aby Zhotoviteľ 
odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním Diela a ďalej ho zhotovoval riadne. V prípade, že Zhotoviteľ v 
primeranej dobe, dohodnutej písomne nevyhovie týmto požiadavkám Objednávateľa, považuje sa to za 
podstatné porušenie Zmluvy. 

7.3 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh prác, dodávateľský systém i dodržiavanie všeobecných 
pravidiel bezpečnosti práce. Ak Objednávateľ zistí pri realizácii Diela prítomnosť neoprávnených 
subdodávateľov, neuvedených v tejto Zmluve, bude to považované za podstatné porušenie Zmluvy zo strany 
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Zhotoviteľa. Neumožnenie kontroly, neoznámenie subdodávateľov alebo umožnenie prítomnosti 
neoznámených subdodávateľov pri realizácii Diela je podstatným porušením Zmluvy. 

 
Článok č. VIII 

Odovzdanie a prevzatie diela 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Dielo vcelku.  

8.2 Povinnosť zhotoviť Dielo riadne a včas splní Zhotoviteľ odovzdaním Diela Objednávateľovi na základe 

protokolov o odovzdaní a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov. Ak všeobecne záväzné právne predpisy, 

technické normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie 

takýchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Pripravenosť na odovzdanie je Zhotoviteľ povinný 

oznámiť Objednávateľovi písomne dostatočne vopred tak, aby bola dodržaná lehota podľa článku III ods. 2 

písm. b) tejto Zmluvy. 

8.3 K odovzdaniu a prevzatiu dokončeného Diela pripraví Zhotoviteľ doklady v zmysle článku VI ods. 10 tejto 

Zmluvy. Bez dokladovania kvality vykonaných prác, tak ako je to uvedené v článku VI ods. 10 tejto Zmluvy, 

má Dielo vady. 

8.4 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdať Dielo vyčistené od zvyšných materiálov spolu 

so záberom plôch využívaných na zhotovenie Diela tak, aby bolo možné Dielo riadne prevziať a následne 

riadne zhotovené Dielo užívať. 

8.5 Ak pri preberaní Diela Objednávateľ zistí, že Dielo má vady, Dielo neprevezme a spíše so Zhotoviteľom 

zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať Dielo po 

odstránení týchto vád a Objednávateľ má povinnosť Dielo bez vád a nedorobkov prevziať. 

8.6 Dokladom o splnení Diela Zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí Diela, návrh ktorého pripraví 

Zhotoviteľ a ktorým zástupca Objednávateľa oprávnený na rokovanie vo veciach prevzatia Diela, uvedený v 

záhlaví tejto Zmluvy, potvrdí prevzatie Diela bez vád a nedorobkov. 

 

Článok IX 

Zodpovednosť za vady a záruka 

9.1 Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela znáša 

Zhotoviteľ, a to až do času protokolárneho odovzdania Diela Zhotoviteľom a prevzatia Objednávateľom. 

9.2 Vadou alebo nedorobkom Diela sa rozumie odchýlka od kvality, rozsahu a parametrov Diela stanovených 

touto Zmluvou a jej prílohami a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi alebo písomnými 

podmienkami a usmerneniami príslušného úradu (agentúry) ako aj chýbajúci doklad alebo písomnosť, ktorú 

podľa Dohody EÚ alebo tejto Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi pri písomnom odovzdaní 

Diela alebo časti Diela. 

9.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané riadne v súlade so Zmluvou a počas záručnej doby bude 

mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve. Taktiež Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Diela má v čase 

jeho odovzdania, pričom za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní Diela, zodpovedá Zhotoviteľ len vtedy, ak 

boli spôsobené porušením jeho zmluvných povinností. Zhotoviteľ bude udržiavať sieť(-te) WiFi4EU plne 

funkčnú (-é) počas obdobia podľa čl. III ods. 2 písm. d) tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný počas obdobia 

podľa čl. III ods. 2 písm. d) prekonfigurovať sieť(-e) WiFi4EU s cieľom pripojiť ju (ich) na zabezpečené 

overovacie a monitorovacie riešenie v úplnom súlade s požiadavkami stanovenými v bode I.5 prílohy I 

Dohody EÚ podľa požiadaviek agentúry alebo iného orgánu EÚ, vždy v stanovenom termíne. 

9.4 Zhotoviteľ vykonáva pravidelnú údržbu a nevyhnutné opravy siete(-í) WiFi4EU. Sieť resp. siete nemôžu byť 

v priebehu roka nefunkčné viac ako 30 kalendárnych dní. 

9.5 Dielo musí byť zhotovené v súlade s touto Zmluvou, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho 

riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie Diela. 

9.6 Dielo má vady, ak: 

a) nie je dodané v požadovanej kvalite, 

b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu, 

c) sú vady v dokumentoch potrebných na užívanie Diela uvedených v článku VI ods. 10 tejto Zmluvy, 

d) má právne vady v zmysle § 559 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov alebo je Dielo zaťažené právami tretích osôb. 

9.7 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov 

vydaných Objednávateľom, resp. použitím nevhodných podkladov alebo vecí prevzatých od Objednávateľa a 

Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne 
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upozornil Objednávateľa, ale ten na ich použití písomne trval. V prípade odstránenia takýchto vád 

Zhotoviteľom uhradí Objednávateľ náklady vynaložené na ich odstránenie. 

9.8 V súlade s § 562 ods. 2 písm. c) zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

Zhotoviteľ počas plynutia záručnej doby zodpovedá aj za skryté vady, t. j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol 

zistiť pri odovzdaní a prevzatí Diela. 

9.9 Záručná doba Diela je tri (3) roky a začína plynúť dňom preukázateľného oznámenia agentúry o splnení 

podmienok uvedených v článku 4 Dohody o grante, pričom neplynie v čase, kedy: 

Objednávateľ nemohol Dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. Sieť resp. siete nemôžu byť v 

priebehu roka nefunkčné viac ako 30 kalendárnych dní. 

1. Zárukou Zhotoviteľ preberá záväzok, že Dielo bude počas záručnej lehoty spôsobilé na použitie na 

dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti. Počas záručnej doby 

má Objednávateľ právo požadovať a Zhotoviteľ povinnosť bezodplatne odstrániť vady Diela. 

2. Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným zásahom zo strany Objednávateľa alebo tretej 

osoby. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady Diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne 

u Zhotoviteľa. Na účely tejto Zmluvy sa písomne uplatnenou reklamáciou rozumie aj reklamácia zaslaná 

emailom. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že s odstraňovaním vád Diela začne najneskôr do 3 pracovných dní odo dňa 

doručenia písomnej reklamácie podľa odseku 12 tohto článku Zmluvy a v uvedenej lehote Objednávateľovi 

písomne oznámi odhadovaný čas trvania odstránenia vád. Objednávateľ písomne schváli odhadovaný čas 

trvania odstránenia vád alebo požiada o navrhnutie inej lehoty s prihliadnutím na povahu, rozsah a 

charakter vád. 

5. O odstránení vady spíše Objednávateľ protokol, v ktorom potvrdí odstránenie vady alebo uvedie dôvody, 

pre ktoré odmieta opravu prevziať. 

6. V prípade, že budú v priebehu realizácie predmetu tejto Zmluvy zistené také vady predmetu Diela, ktoré 

budú mať za následok zvýšenie jeho ceny alebo zníženie technických parametrov a kvality, považuje sa to 

za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ má nárok odstúpiť od Zmluvy. Týmto ustanovením nie je 

dotknuté právo Objednávateľa na náhradu škody. 

7. Na nároky Objednávateľa z vád Diela sa vzťahujú primerane ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

Článok č. X 

Sankcie a ukončenie zmluvy 

10.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením Diela riadne a/alebo včas, t. j. v lehote podľa článku III 

ods. 2 písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny Diela, a to 

v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku 

IV ods. 1 tejto Zmluvy, za každý aj začatý deň omeškania. Ak došlo k omeškaniu Zhotoviteľa so 

zhotovením Diela z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), 

Objednávateľ neuplatní zmluvnú pokutu voči Zhotoviteľovi za dobu trvania vyššej moci. Objednávateľ 

neuplatní zmluvnú pokutu taktiež v prípade, ak sám je v omeškaní, a to za dobu omeškania Objednávateľa  

(§ 370 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov). 

10.2 V prípade odstúpenia od Zmluvy zo strany Objednávateľa pred uplynutím lehoty podľa článku III ods. 2 

písm. a) tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 30 % z ceny Diela, a to v 

prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku IV 

ods. 1 tejto Zmluvy. 

10.3 V prípade omeškania Zhotoviteľa s nástupom na odstraňovanie vád Diela má Objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každý, aj začatý deň omeškania. Ak Zhotoviteľ neodstráni vady 

Diela v Objednávateľom schválenej lehote, Objednávateľ má nárok zmluvnú pokutu vo výške 10 % z 

ceny Diela, a to v prípade, ak je Zhotoviteľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, 

uvedenej v článku IV ods. 1 tejto Zmluvy. 

10.4 Porušenie ktorejkoľvek z povinností Zhotoviteľa podľa článku II alebo článku VI ods. 10 tejto Zmluvy 

zakladá právo Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10 % z ceny Diela, a to v prípade, 

ak je Objednávateľ osobou registrovanou pre daň z pridanej hodnoty, aj s DPH, uvedenej v článku IV ods. 

1 tejto Zmluvy. 

10.5 V prípade nesplnenia povinnosti Zhotoviteľa podľa článku VII ods. 5 tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok 

na zmluvnú pokutu vo výške 500 (päťsto) EUR za každý neoznámený zmenený údaj, ako aj náhradu 
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škody, ktorá Objednávateľovi v tejto súvislosti vznikne. 

10.6 V prípade podstatného porušenia povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy má Objednávateľ nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 500,- EUR. Pri opakovanom porušení tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatné, je 

Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- EUR za každé opakované 

porušenie. Za opakované porušenie tejto Zmluvy, ktoré nie je podstatným porušením, sa považuje 

porušenie identickej povinnosti dva krát. 

10.7 Podstatné porušenie tejto Zmluvy alebo jej opakované porušenia, ktoré nie sú podstatné, predstavujú 

závažné porušenie profesijných povinností v zmysle bodu 101 preambuly smernice Európskeho 

parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 

2004/18/ES. 

10.7 Vzhľadom na skutočnosť, že faktúru podľa čl. V bod 3 tejto zmluvy hradí agentúra formou preplatenia 

poukazu, Objednávateľ nezodpovedá za omeškanie úhrady faktúry agentúrou. V takomto prípade sa 

uplatňuje ustanovenie čl. 10 dohody EÚ. 

10.8 V prípade, že agentúra z objektívnych dôvodov, za ktoré nenesie zodpovednosť zhotoviteľ, Zhotoviteľovi 

neuhradí faktúru v plnom rozsahu, rozdiel uhradí Objednávateľ. Lehota splatnosti faktúry je 10 dní od 

obdržania potvrdzujúceho oznámenia o úhrade platby agentúrou Zhotoviteľovi. 

10.9 V prípade omeškania Objednávateľa so splnením povinnosti uhradiť zvyšnú sumu faktúry v termíne 

splatnosti má Zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň 

omeškania. 

10.10 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do vysporiadania všetky záväzkov z nej vyplývajúcich. Pred 

uplynutím doby trvania tejto Zmluvy je možné túto rámcovú dohodu ukončiť: 

a) písomnou dohodou Zmluvných strán, 

b) okamžitým písomným odstúpením od Zmluvy z dôvodov podstatného porušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto Zmluvy. 

10.11 Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti Zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy v súlade s § 345 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za podstatné porušenie zmluvy, 

môže oprávnená strana od Zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane písomne 

doporučeným listom alebo elektronicky so zaručeným podpisom do elektronickej schránky druhej 

Zmluvnej strany. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od Zmluvy 

druhej Zmluvnej strane. 

10.12 V prípade, že ide o nepodstatné porušenie, môže druhá Zmluvná strana podľa § 346 zákona č. 513/1991 

Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov odstúpiť od Zmluvy v prípade, že strana, ktorá je v 

omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to bola poskytnutá. 

Ak však strana, ktorá je v omeškaní, vyhlási, že svoj záväzok nesplní, môže druhá strana od Zmluvy 

odstúpiť bez poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty na plnenie alebo pred jej uplynutím. 

10.13 Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy, okrem nárokov na náhradu 

škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z 

ustanovení tejto Zmluvy. 

10.14 Pri vysporiadaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy sa postupuje nasledovne: 

a) časť Diela zhotoveného do odstúpenia od Zmluvy zostáva vlastníctvom Objednávateľa, 

b) finančné prostriedky, poskytnuté do odstúpenia od Zmluvy, vysporiada Zhotoviteľ konečnou 

faktúrou, ktorá bude mať náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od Zmluvy, pričom 

pre fakturáciu platia ustanovenia článku IV tejto zmluvy. 

c) Zmluvné strany si vysporiadajú všetky záväzky v zmysle tejto Zmluvy po ich vzájomnom 

odsúhlasení, a to najneskôr do 14 dní od doručenia konečnej faktúry Objednávateľovi. 

10.15 Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi podrobnú správu o Diele a všetku dokumentáciu vrátane 

záručných listov a dokladov slúžiacich na vyhodnotenie stavu Diela. Ak Zhotoviteľ neposkytne riadnu 

súčinnosť pri vysporiadavaní pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy, alebo neodovzdá podrobnú 

správu a všetku dokumentáciu, Objednávateľ je oprávnený na náklady Zhotoviteľa vypracovať znalecký 

posudok, ktorý vyhodnotí stav Diela a nároky z titulu odstúpenia od Zmluvy. Cena za znalecký posudok sa 

odráta z ceny Diela, ktorá sa má uhradiť Zhotoviteľovi. 

 

Článok XI 

Záverečné ustanovenia 

11.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania Zmluvnými stranami. Táto Zmluva nadobúda 
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účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle Objednávateľa. 

11.2 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov, 

podpísaných štatutárnymi zástupcami Zmluvných strán. 

11.3 Vzťahy Zmluvných strán súvisiace s touto Zmluvou a v tejto Zmluve bližšie neupravené, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov a 

ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov a podmienkami realizovaného verejného obstarávania. 

Ak niektoré otázky nemožno riešiť podľa týchto predpisov, posúdia sa v súlade s obsahom podmienok 

realizovaného verejného obstarávania. 

11.4 Ak sú niektoré ustanovenia tejto Zmluvy neúčinné alebo ak svoju účinnosť stratia, nebude tým dotknutá 

právna účinnosť ostatného obsahu tejto Zmluvy. Predmetné ustanovenie sa nahradí platným 

ustanovením, ktoré sa čo najviac blíži účelu, sledovanému Zmluvnými stranami. 

11.4 Spory týkajúce sa tejto Zmluvy sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne dohodou a vzájomným 

rokovaním. Ak dohoda nie je možná, pre riešenie sporov z tejto Zmluvy sú príslušné všeobecné súdy 

Slovenskej republiky. 

11.5 Miestom pre doručovanie písomností sú adresy Zmluvných strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 

Každá zo Zmluvných strán je povinná písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane akúkoľvek zmenu ohľadne 

doručovania, a to bezodkladne po tom, čo k takejto zmene dôjde. Za doručenie písomnej poštovej zásielky 

sa považuje aj vrátenie tejto zásielky s vyznačením pošty „neprevzal v odbernej lehote“, alebo vrátenie 

poštovej zásielky s vyznačením pošty „adresát neznámy“. V prípade oznámenia, výpovede, alebo 

odstúpenia doručeného osobne, sa tieto považujú za doručené dňom osobného doručenia, a to aj v 

prípade ak adresát odmietne oznámenie alebo odstúpenie prevziať. 

1. V prípade zmeny obchodného mena, názvu, sídla, právnej formy, štatutárnych orgánov alebo i 

spôsobu ich konania za Zmluvnú stranu, osôb oprávnených na rokovanie, oznámi Zmluvná strana, 

ktorej sa niektorá z uvedených zmien týka, písomnou formou túto skutočnosť druhej Zmluvnej strane a 

to bez zbytočného odkladu, inak povinná Zmluvná strana zodpovedá za všetky prípadné škody z toho 

vyplývajúce alebo náklady, ktoré v tejto súvislosti musela vynaložiť druhá Zmluvná strana. V uvedených 

prípadoch nie je potrebné prijať dodatok k tejto Zmluve postupom podľa odseku 2 tohto článku Zmluvy. 

2. V prípade rozhodnutia Zhotoviteľa o zlúčení, splynutí, rozdelení spoločnosti, predaja podniku alebo 

jeho časti, začatia konkurzného konania alebo reštrukturalizačného konania, vyhlásenia konkurzu 

alebo reštrukturalizácie na majetok Zhotoviteľa, jeho vstupe do likvidácie, je Zhotoviteľ povinný 

preukázateľne oznámiť Objednávateľovi uskutočnenie takejto zmeny a to do 10 kalendárnych dní odo 

dňa jej účinnosti, inak zodpovedá za všetky škody z toho vyplývajúce. 

3. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch identických rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ dostane tri 

rovnopisy a Zhotoviteľ jeden rovnopis. 

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa vyjadrená v tejto Zmluve je slobodná a vážna, túto Zmluvu 

neuzatvárajú v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nie je inak 

obmedzená. Svoju vôľu byť viazané touto Zmluvou Zmluvné strany vyjadrujú svojimi podpismi tejto 

Zmluvy. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú: Príloha č. 1 - Dohoda o grante v rámci nástroja na prepájanie 

Európy (NPE) – WiFI4EU - dohoda č. INEA/CEF/WiFi4EU/3- 2019/030608-038058 a jej prílohy. 

 
 

V Sokoli, dňa 03.03.2021           V Nitre, dňa 03.03.2021 
 
 
Za objednávateľa       Za dodávateľa 
  
 
.................................................    ......................................... 
Ing. Ľuboš Šuca,    Slavomír Turčáni, 
starosta     konateľ 

 

http://www.orsr.sk/hladaj_osoba.asp?PR=Tur%E8%E1ni&MENO=Slavom%EDr&SID=0&T=f0&R=0

