
 

 

ZMLUVA O DIELO Č. 2022033 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

(ďalej ako „Zmluva“) 

medzi zmluvnými stranami 

Objednávateľ: 

Názov: Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

Sídlo: Mliečna 1, 040 14 Košice 

IČO: 00 690 996 

DIČ: 2020761556 

IČ DPH: SK2020761556 

v mene ktorého koná: Ing. Michal Krcho, starosta 

bankové spojenie: VÚB Banka, a.s. 

IBAN: SK34 0200 0000 0000 1422 3512 

 

a 

 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   EGC, s.r.o. 

Sídlo:     Pri hati 1 040 01 Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce 

IČO:      45331324 

DIČ:     2022964042 

IČ DPH:       SK2022964042 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka číslo: 24917/V 

v mene spoločnosti koná:   Ing. František Vangor 

IBAN:     IBAN:  

PREAMBULA 

A) Dňa 23.06.2022 bolo zo strany Objednávateľa vystupujúceho v právnom postavení verejného obstarávateľa 
podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (ďalej ako „ZVO“) realizované obstaranie zákazky 
s nízkou hodnotou s predmetom zákazky „Modernizácia a rekonštrukcia verejného osvetlenia pri 
pozemných komunikáciách v MČ Košice – Košická Nová Ves, po ktorých premáva mestská hromadná 
doprava a na komunikáciách, ktoré sú priamo napojené na komunikácie MHD, kde verejné osvetlenie je 
napojené na ten istý rozvádzač v daných úsekoch“ (ďalej ako „Obstaranie zákazky“). 

B) Zákazka, resp. predmet zákazky pozostáva z modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia 
pri pozemných komunikáciách v MČ Košice – Košická Nová Ves, po ktorých premáva mestská hromadná 
doprava a na komunikáciách, ktoré sú priamo napojené na komunikácie MHD, kde verejné osvetlenie je 
napojené na ten istý rozvádzač v daných úsekoch a poskytnutie súvisiacich služieb. Bližšia špecifikácia 
predmetu plnenia je uvedená v Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky, v Prílohe č. 2 - Projektová 
dokumentácia, v Prílohe č. 3 – Technická špecifikácia a v Prílohe č. 4 – Rozpočet – Výkaz výmer. 

 



C) Ponuka Zhotoviteľa predložená v postupe Obstarania zákazky bola na základe stanovených kritérií 
vyhodnotená ako úspešná a Objednávateľ túto Ponuku Zhotoviteľa prijal. 

Vzhľadom na vyššie uvedené sa Zmluvné strany dohodli a uzatvárajú túto Zmluvu v nasledovnom znení: 
 

I.  ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1.1 Definície 

V tejto Zmluve budú mať nasledovné výrazy a slová napísané s veľkým začiatočným písmenom nižšie uvedený 
význam: 

„Dielo“ znamená kompletné dielo vykonané podľa tejto Zmluvy a v súlade s Ponukou Zhotoviteľa tak, ako je 
opísané v bode B) Preambuly tejto Zmluvy. 

„Dokumentácia Zhotoviteľa“ alebo jednotlivo „Dokument Zhotoviteľa“ znamená dokumentáciu k realizácii 
Diela vrátane dielenskej dokumentácie pre všetky profesie tak, ako je uvedené v Prílohe č. 1 až 4 a zároveň 
všetky výpočty, výkresy, príručky, projekty, modely, certifikáty a všetku technickú dokumentáciu predmetu 
zákazky, prípadne akékoľvek iné dokumenty, ktoré sa vzťahujú k Dielu a majú byť dodané Zhotoviteľom podľa 
tejto Zmluvy a Právnych predpisov.  

„Lehota plnenia“ znamená lehotu na vykonanie Diela uvedenú v bode 3.1 tejto Zmluvy. 

„Materiály“ znamenajú všetky materiály a výrobky, ktoré majú tvoriť alebo tvoria súčasť Diela podľa Príloh č. 
1 až 4 tejto Zmluvy. 

„Obchodný zákonník“ znamená zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 

„Objednávateľ“ znamená osobu menovanú ako objednávateľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Obstaranie zákazky“ má význam uvedený v bode A) Preambuly tejto Zmluvy.  

„Opis predmetu zákazky“ znamená opis predmetu zákazky - Diela, ktorí tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

„Ponuka Zhotoviteľa“ znamená ponuku, ktorú Zhotoviteľ predložil pri Obstaraní zákazky, a na základe ktorej 
bol Zhotoviteľ úspešný.  

„Právne predpisy“ znamenajú všetky všeobecne záväzné právne predpisy Slovenskej republiky a Európskej 
únie, vrátane všetkých smerníc a nariadení každej legálne ustanovenej verejnej správy. Právne predpisy 
zahŕňajú aj Technické normy. 

„Projektová dokumentácia“ znamená projektovú dokumentáciu pre zhotovenie Diela, ktorá tvorí Prílohu č. 
2 tejto Zmluvy. 

„Rozpočet“ znamená rozpočet Zmluvnej ceny za Dielo – ocenený Výkaz výmer – Cenová tabuľka, v súlade 
s Ponukou Zhotoviteľa, ktorý tvorí Prílohu č. 4 tejto Zmluvy. 

„Technická špecifikácia“ znamená súbor technických požiadaviek na prvky tvoriace Dielo, ktorá tvorí Prílohu 
č. 3 Zmluvy. 

„Technické normy“ znamenajú technické normy (STN, EN, ISO) vzťahujúce sa na akékoľvek práce na Diele, 
samotné Dielo a Materiály, a ostatné normy uvedené v Špecifikácii predmetu zákazky alebo normy 
definované Právnymi predpismi. 

„Vyššia moc“ má význam uvedený v bode 10.5 tejto Zmluvy. 

„Výzva“ sú podklady vypracované a zverejnené Objednávateľom v rámci Obstarania zákazky ako Výzva na 
zaslanie cenových ponúk za účelom predloženia cenových ponúk uchádzačmi. 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ znamená zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

„Záručná doba“ znamená záručnú dobu podľa bodu 8.1 tejto Zmluvy. 

„Zhotoviteľ“ znamená osobu menovanú ako zhotoviteľ v záhlaví tejto Zmluvy. 

„Zmluva“ znamená túto zmluvu o dielo v znení všetkých jej príloh a doplnení. 



„Zmluvná cena“ znamená konečnú pevnú cenu za vyhotovenie a dokončenie Diela a odstránenie akýchkoľvek 
vád Diela a poskytnutie ostatných plnení na základe tejto Zmluvy vrátane DPH uvedenú v bode 6.2 tejto 
Zmluvy.  

„Zmluvná strana“ znamená Objednávateľa alebo Zhotoviteľa podľa kontextu. V prípade označenia ako 
Zmluvné strany, zahŕňa tento pojem aj Objednávateľa aj Zhotoviteľa. 

II.  PREDMET ZMLUVY 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú Zmluvnú cenu vykoná pre Objednávateľa Dielo v súlade s Výzvou, podľa 
Opisu predmetu plnenia priloženého ako Príloha č. 1, Projektovej dokumentácie priloženej ako Príloha č. 2, 
Technickej špecifikácie priloženej ako Príloha č. 3 a Výkazu výmer (Rozpočtu) podľa Prílohy č. 4 a za podmienok 
uvedených v tejto Zmluve. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené Dielo prevziať a zaplatiť z neho Zhotoviteľovi dojednanú Zmluvnú cenu podľa 
článku VI. tejto Zmluvy. 

III. VYKONANIE DIELA 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo vykonať Dielo v termíne  s lehotou realizácie 
Diela najneskôr do štyroch mesiacov od dňa účinnosti tejto Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu 
informovať Objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu Diela s dôsledkom omeškania 
vykonania Diela.  

3.2 Miestom vykonania Diela je územie Mestskej časti Košice – Košická Nová Ves, na pozemkoch podľa Projektovej 
dokumentácie (Príloha č. 2 tejto Zmluvy).  

3.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, včas, bez vád a nedorobkov v zodpovedajúcej kvalite. Pri vykonávaní 
Diela postupuje Zhotoviteľ samostatne a je viazaný pokynmi Objednávateľa.  

3.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela v priebehu jeho realizácie. Ak Objednávateľ zistí, že 
Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi mu z tejto Zmluvy, najmä v rozpore 
s Prílohami č. 1 až 4, je Objednávateľ oprávnený písomne oznámiť Zhotoviteľovi zistené nedostatky a určiť mu 
primeranú lehotu, nie kratšiu ako tri (3) pracovné dni, na ich odstránenie. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť 
vytknuté nedostatky a podať o tom Objednávateľovi písomnú správu v určenej primeranej lehote podľa 
predchádzajúcej vety. Ak Zhotoviteľ neodstráni nedostatky Diela ani v určenej primeranej lehote, je Objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. 

3.5 Dielo môže byť odovzdávané a preberané aj po častiach, pričom za časť Diela sa považuje dodanie a inštalácia: 

i) výmena a premiestnenie 1 ks rozvádzača verejného osvetlenia (RVO) za nový s technológiou SMART CITY 
a riešenie odberného elektrického zariadenia verejného osvetlenia, súčasťou ktorého bude nový 
elektromerový rozvádzač verejného osvetlenia (RE) a jeho napojenie z rozvodov VSD a.s., 

ii) výmena 118 ks svietidiel na trasách linky MHD za svietidlo s LED svetelným zdrojom s modulmi 
obojsmernej komunikácie s technológiou SMART CITY, dodanie a doplnenie 17 ks konektorov do LED 
svietidiel pre napojenie rozhlasu,   

(ďalej „Časť Diela“ alebo „Časti Diela“). 

3.6 Po dokončení a realizácii Časti Diela v zmysle vyššie uvedeného bodu 3.5, bude spísaný odovzdávací a preberací 
protokol podpísaný Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej ako „Čiastkový preberací protokol“). Deň podpisu 
Čiastkového preberacieho protokolu oboma Zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania danej Časti Diela. 
V prípade, ak Časť Diela bude mať po dokončení drobné vady, ktoré nebránia jej užívaniu, tieto budú spísané 
v Čiastkovom preberacom protokole s určením lehoty na ich odstránenie. Ustanovenia § 436 až 441 Obchodného 
zákonníka sa použijú primerane. 

 



3.7 Po dokončení celého Diela je Zhotoviteľ povinný preukázať Objednávateľovi funkčnosť Diela a to vrátane 
jednotlivých Častí Diela, ktoré boli čiastočne odovzdávané podľa bodu 3.6. Na základe výsledku preukázania 
funkčnosti Diela podľa predchádzajúcej vety bude Zmluvnými stranami podpísaný konečný odovzdávací 
a preberací protokol (ďalej ako „Konečný preberací protokol“). Deň podpisu Konečného preberacieho protokolu 
sa považuje Dielo za odovzdané Objednávateľovi. Ustanovenie bodu 3.6 vyššie sa primerane uplatnia na Konečný 
preberací protokol. 

IV. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

4.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť Zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pri zhotovovaní Diela, najmä mu umožniť 
prístup na miesta, kde sa má podľa Projektovej dokumentácie Dielo vykonať.  

4.2 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku (vykonaním Diela), ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú 
súčinnosť. 

V. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

5.1 Zhotoviteľ potvrdzuje, že v rozsahu, v akom to je možné pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti preskúmal 
a detailne sa oboznámil so všetkými podkladmi, údajmi a informáciami, ktoré poskytol Objednávateľ už v rámci 
Výzvy, vrátane Projektovej dokumentácie. V prípade, ak Zhotoviteľ počas vykonávania Diela zistí akúkoľvek chybu, 
príp. nedostatok týchto podkladov, ktorú ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť v čase pred 
podpisom tejto Zmluvy, je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť Objednávateľovi. 

5.2 Zhotoviteľ okrem iného zabezpečí na vlastné riziko a zodpovednosť u každej Časti Diela najmä: 

i) dopravu, vykládku, skladovanie materiálov v mieste vykonania Diela; 

ii) akékoľvek technické/stavebné úpravy v súlade s Projektovou dokumentáciu a Technickou špecifikáciou 
nevyhnutné pre výstavbu a zapojenie Diela; 

iii) výstavbu, inštaláciu, montáž kompletného Diela podľa tejto Zmluvy a jej príloh; 

iv) komplexné odskúšanie a sprevádzkovanie Diela; a 

v) protokolárne odovzdanie Diela. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo v súlade s platnými Technickými normami a platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné právne predpisy a zásady v oblasti požiarnej 
ochrany (ďalej len „PO“) a bezpečnosti ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) v priebehu celej doby plnenia 
tejto Zmluvy. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. Na tento účel sa 
Zhotoviteľ zaväzuje všetky osoby vykonávajúce Dielo v jeho mene náležite poučiť o právnych predpisoch 
a zásadách v oblasti PO a BOZP a ich povinnosti tieto dodržiavať. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi náležite 
preukázať, že všetky osoby vykonávajúce Dielo boli riadne poučené o právnych predpisoch a zásadách v oblasti 
PO a BOZP a sú v tomto smere spôsobilé na riadny výkon činnosti pri vykonávaní Diela. 

VI. ZMLUVNÁ CENA 

6.1 Zmluvná cena za plnenie predmetu tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v súlade so zákonom č. 
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon 
o cenách a je rozčlenená nasledovne: 

6.2 Celková zmluvná cena za vyhotovenie Diela a za všetky súvisiace plnenia podľa tejto Zmluvy je nasledovná: 

Cena bez DPH: 116 044,45 EUR 

Sadzba DPH: 23 208,89 EUR 

Cena s DPH: 139 253,34 EUR 

(slovom: jednostotridsaťdeväťtisícdvestopäťdesiattricelýchtridsaťštyri EUR) 

(ďalej aj ako „Zmluvná cena“) 



6.3 Zmluvná cena je totožná s cenou, ktorú Zhotoviteľ predložil vo svojej Ponuke v rámci Obstarania zákazky. Zmluvná 
cena je premietnutá, resp. podrobne rozpísaná v Rozpočte. Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na 
vykonanie Diela a je povinný uhradiť len cenu skutočne vykonaných a prevzatých prác a plnení (Častí Diela). 
Zmluvná cena a Rozpočet zahŕňa všetky náklady nevyhnutné na riadne vyhotovenie a dokončenie Diela 
a odstránenie všetkých vád, a zahŕňa v sebe všetky ostatné plnenia v rozsahu a na základe tejto Zmluvy, Výzvy 
a Ponuky Zhotoviteľa. Zmluvná cena pokrýva všetky zmluvné záväzky a všetky povinnosti nevyhnutné pre riadne 
vyhotovenie a dokončenie Diela, vrátane všetkých Materiálov, súčiastok, dielov, cla, daní, personálneho 
zabezpečenia, dopravy, udelenia licencií a akýchkoľvek iných poplatkov, ktoré bude nutné vynaložiť podľa tejto 
Zmluvy. Pokiaľ určité práce alebo plnenie alebo jej/jeho časť nie sú obsiahnuté v Rozpočte Diela ako samostatná 
položka, má sa za to, že cena za túto prácu/plnenie je zahrnutá v ostatných položkách Rozpočtu Diela. 

6.4 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia Zmluvnej ceny bude prebiehať na základe čiastkových faktúr vystavených 
Zhotoviteľom po uskutočnení  a odovzdaní jednotlivých Častí diela podľa bodu 3.5 a 3.6 tejto Zmluvy. 
Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť iba skutočne vykonané práce a dodané Materiály. 

6.5 Podkladom pre vystavenie čiastkovej faktúry je súpis skutočne vykonaných druhov a množstiev prác a dodaného 
Materiálu Zhotoviteľa odsúhlasený Objednávateľom (ďalej len „Súpis čiastkovej realizácie Diela“). Súpis 
čiastkovej realizácie Diela bude tvoriť súčasť faktúry a musí byť zostavený prehľadne, pričom sa musí dodržiavať 
poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s položkovitou kalkuláciou uvedenou v Rozpočte. 

6.6 Konečnú faktúru Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi najneskôr od 14 dní odo dňa podpísania Konečného 
preberacieho protokolu za celkové odovzdanie a prevzatie Diela podľa bodu 3.7 tejto Zmluvy. Prílohou konečnej 
faktúry bude schválená konečná správa o realizácii Diela, na ktorú sa primerane vzťahujú ustanovenia bodu 6.5 
vyššie a schválený Konečný preberací protokol.  

6.7 Splatnosť (čiastkovej aj konečnej) faktúry podľa tejto Zmluvy je 30 dní od doporučeného doručenia faktúry 
s potrebnými prílohami a bez nedostatkov do sídla Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy, a to bezhotovostným 
prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy. 

6.8 Každá faktúra doručená Objednávateľovi na zaplatenie bude obsahovať náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. 
o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať minimálne nasledovné údaje: 

- číslo faktúry; 
- identifikáciu Objednávateľa podľa Zmluvy; 
- identifikáciu Zhotoviteľa podľa Zmluvy (údaj o obchodnom mene, sídle alebo mieste podnikania, 

identifikačnom čísle, údaj o zápise v obchodnom registri alebo inej evidencii vrátane spisovej značky, ak je 
v nich Zhotoviteľ zapísaný, daňové identifikačné číslo a identifikačné číslo pre DPH); 

- označenie banky a čísla účtu, na ktorý ma byť platba zaplatená, vrátane konštantného a variabilného 
symbolu v súlade so Zmluvou; 

- deň vystavenia faktúry, deň splatnosti a deň dodania; 
- rozsah a druh plnenia; 
- základ dane; 
- výška dane; 
- celkovú čiastku vrátane DPH; 
- dôvod fakturácie s odkazom na Zmluvu; 
- akékoľvek ďalšie údaje vyžadované pre takéto doklady Právnymi predpismi. 

6.9 Ak faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené údaje alebo k nej nebudú priložené požadované prílohy, alebo ak 
nebude obsahovať správne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu 
s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade sa plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry 
prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doporučeného doručenia opravenej 
alebo doplnenej faktúry do sídla Objednávateľa. 

 

 

 



VII. DOKUMENTÁCIA ZHOTOVITEĽA 

7.1 Zhotoviteľ vypracuje a bude zodpovedný za všetku Dokumentáciu Zhotoviteľa, ktorú je povinný zhotoviť podľa 
tejto Zmluvy a za jej súlad s touto Zmluvou (nevynímajúc Právne predpisy). Finálna Dokumentácia bude 
Objednávateľovi odovzdaná až po celkovej realizácii Diela. Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje vo vzťahu k určitej 
časti Dokumentácie Zhotoviteľa osobitne inak, Zhotoviteľ je povinný odovzdať finálne znenie (po príslušnom 
preskúmaní zo strany Objednávateľa v prípadoch, v ktorých sa vyžaduje) akejkoľvek Dokumentácie Zhotoviteľa 
v počte minimálne jeden (1) kus v listinnej podobe Objednávateľovi. 

7.2 Každý dokument, ktorý znamená Dokumentáciu Zhotoviteľa a vyžaduje sa jeho pripomienkovanie alebo 
schválenie alebo odsúhlasenie zo strany Objednávateľa podľa tejto Zmluvy (ak sú takto označené) bude v lehote 
stanovenej v tejto Zmluve predložený Objednávateľovi na pripomienkovanie alebo preskúmanie 1x v tlačenej 
forme a 1x v elektronickej forme vo formáte pdf. a pre výkresové a projektové časti aj vo formáte dgn, dwg, 
a/alebo MapInfo, resp. podľa dohody s Objednávateľom, textové časti aj vo formáte doc. (word) a tabuľkové časti 
aj vo formáte xls. (excel) a budú sa aplikovať nasledovné ustanovenia: 

i) po jeho predložení bude patriť Objednávateľovi lehota piatich (5) dní na vznesenie a  doručenie 
pripomienok k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa. Na prípadné nevhodné pripomienky a/alebo 
pripomienky, ktorých zapracovanie by malo mať vplyv na Zmluvnú cenu a/alebo Lehotu plnenia 
Zhotoviteľ Objednávateľa upozorní (ustanovenie § 551 Obchodného zákonníka sa použije primerane. 
V prípade, že Objednávateľ nebude mať pripomienky, vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi 
písomné potvrdenie o tom, že nemá pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (postačujúca 
je forma emailu); 
 

ii) po doručení pripomienok zo strany Objednávateľa ich Zhotoviteľ zapracuje do piatich (5) dní a v tejto 
lehote Dokumentáciu Zhotoviteľa so zapracovanými pripomienkami opäť doručí Objednávateľovi; 

iii) v prípade, že Objednávateľ nebude mať ďalšie pripomienky k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa 
vydá najneskôr do piatich (5) dní Zhotoviteľovi písomné potvrdenie o tom, že nemá ďalšie pripomienky 
k predloženému Dokumentu Zhotoviteľa (môže byť vydané aj emailom); 

iv) v prípade, ak Objednávateľ bude mať k zapracovaným pripomienkam ďalšie pripomienky a/alebo 
výhrady sa postup podľa tohto bodu sa aplikuje aj opakovane. Pre vylúčenie pochybností platí, že 
Zhotoviteľ nemá nárok na predĺženie Lehoty plnenia a nemá nárok na žiadne dodatočné náklady pokiaľ 
majú pripomienky Objednávateľa povahu vytknutých vád, pre ktoré Dokument Zhotoviteľa nie je v súlade 
s touto Zmluvou a/alebo pokiaľ Objednávateľovi takýto dopad pripomienok Zhotoviteľ vopred pred ich 
zapracovaním neoznámil postupom podľa bodu i) vyššie; 

v) ak Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ v lehote na preskúmanie 
podľa bodu i) vyššie Zhotoviteľovi vydá oznámenie, že nemá ďalšie pripomienky k Dokumentu 
Zhotoviteľa. Pokiaľ Objednávateľ v príslušnej lehote na preskúmanie Zhotoviteľovi nevydá oznámenie, 
že Dokument Zhotoviteľa nespĺňa požiadavky tejto Zmluvy, alebo Zhotoviteľovi nevydá potvrdenie podľa 
tohto bodu, Zhotoviteľ má právo na predĺženie Lehoty plnenia priamo závislých od vydania tohto 
potvrdenia zo strany Objednávateľa. 

vi) V prípade, ak má Zhotoviteľ Objednávateľovi dodať určitý Dokument Zhotoviteľa v predpísanom počte 
sad alebo vyhotovení tak po tom, ako Objednávateľ vydá podľa bodu v) vyššie Zhotoviteľovi potvrdenie 
o tom, že Dokument Zhotoviteľa spĺňa požiadavky tejto Zmluvy, Zhotoviteľ najneskôr do piatich (5) dní 
dodá Objednávateľovi príslušné Dokumenty Zhotoviteľa vo forme a v počte dohodnutom podľa tejto 
Zmluvy ak sa v tejto Zmluve neuvádza, že ich dodá inokedy (napr. k Preberaciemu konaniu). Dodanie 
všetkých sad a počtov príslušnej Dokumentácie Zhotoviteľa Objednávateľ potvrdí vydaním preberacieho 
protokolu k príslušnej Dokumentácií Zhotoviteľa.  

7.3 Vydanie potvrdenia alebo akékoľvek iné schválenie či súhlas Objednávateľa vo vzťahu k Dokumentácii Zhotoviteľa 
nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej zodpovednosti. Ak sa v Dokumentácii Zhotoviteľa nájdu chyby, opomenutia, 
nejasnosti, rozpory, nedostatky alebo akékoľvek iné vady, tieto budú spolu s Dielom opravené na náklady 
Zhotoviteľa, nehľadiac na súhlasy alebo schválenia Objednávateľa podľa tohto článku Zmluvy. 



VIII. ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

8.1 Záručná doba na jednotlivé Časti Diela podľa tejto Zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu 
Konečného/Čiastkového preberacieho protokolu – po uvedení príslušnej Časti Diela do prevádzky.  

8.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady Diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych podkladov poskytnutých 
Objednávateľom pri tvorbe objednávky Diela, pokiaľ ich nevhodnosť/nesprávnosť nebolo možné zistiť ani pri 
vynaložení odbornej starostlivosti zo strany Zhotoviteľa, alebo pokiaľ na nevhodnosť/nesprávnosť Zhotoviteľ 
upozornil a Objednávateľ trval na ich použití. 

8.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto Zmluvy alebo poškodením 
predmetu Zmluvy Objednávateľom.  

8.4 Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 72 hodín od ich písomného 
oznámenia (postačujúci je email) Objednávateľom, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú písomne inak. Kontaktné 
osoby na účel vybavovania reklamácií sú:  

za Objednávateľa (meno, e-mail, tel.): Ing. Michal Krcho, starosta, starosta@kosickanovaves.sk,                                            
tel.: +421 918 630 122 

za Zhotoviteľa (meno, e-mail, tel.): Ing. František Vangor, konateľ,  egc@egcsk.com, tel.: +421 911 898 353 

8.5 Zmluvná pokuta za omeškanie s odstránením vád počas trvania tejto Zmluvy v lehote podľa predchádzajúceho 
bodu je 300 EUR jednotlivo za každú vadu a za každý začatý deň omeškania až do dňa, kedy budú vady odstránené, 
pričom zmluvnú pokutu je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. Ak ide 
o omeškanie s odstránením vady spôsobujúcej havarijný stav, Zhotoviteľ je povinný na základe výzvy 
Objednávateľa zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 1.000,- EUR za každý začatý deň omeškania s odstránením tejto 
vady. Nesplnenie záväzku Zhotoviteľa odstrániť vadu po dobu dlhšiu ako 30 dní po určenom termíne je 
považované za podstatné porušenie tejto Zmluvy Zhotoviteľom.  

IX. SUBDODÁVATELIA 

9.1 Zhotoviteľ je oprávnený plnením vybraných častí tejto Zmluvy poveriť svojich subdodávateľov (ďalej len 
„Subdodávatelia“). Každý Subdodávateľ, ktorý má takú povinnosť, musí byť zapísaný v registri partnerov 
verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. 

9.2 V prípade, ak má počas plnenia Zmluvy Poskytovateľ záujem zmeniť alebo doplniť svojich Subdodávateľov, je 
povinný rešpektovať nasledovné pravidlá: 

(a) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu a má takú povinnosť, musí byť zapísaný v 
registri partnerov verejného sektora podľa zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

(b) Subdodávateľ, ktorého sa týka návrh na zmenu, musí byť schopný realizovať príslušnú časť 
Diela v rovnakej kvalite, ako pôvodný Subdodávateľ a musí spĺňať rovnaké podmienky, ako 
pôvodný Subdodávateľ (ak boli stanovené),  

(c) Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s predložením 
dokladov preukazujúcich splnenie podmienok uvedených vyššie. 

9.3 Návrh na zmenu Subdodávateľa spolu s dokladmi podľa bodu 9.2(c) vyššie musí Zhotoviteľ predložiť 
Objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred začatím plánovanej subdodávky. Objednávateľ má právo 
zmenu odmietnuť, ak nie sú splnené podmienky uvedené v bode vyššie.  

9.4 Pre vylúčenie pochybností sa Zmluvné strany dohodli, že pre zmenu alebo doplnenie Subdodávateľov nie je 
potrebné uzatvárať dodatok k tejto Zmluve, pokiaľ bude dodržaný postup podľa tohto bodu tejto Zmluvy. 

9.5 V prípade, ak Zhotoviteľ využije na plnenie ktorejkoľvek povinnosti podľa tejto Zmluvy Subdodávateľa, Zhotoviteľ 
za konanie Subdodávateľa voči Objednávateľovi zodpovedá, ako keby plnenie vykonával sám. 

mailto:starosta@kosickanovaves.sk
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X. NEBEZPEČENSTVO ŠKODY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

10.1 Zhotoviteľ je vlastníkom vecí, ktoré obstaral na zhotovenie Diela až do okamihu ich protokolárneho odovzdania 
Objednávateľovi. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach, ktoré obstaral na zhotovenie 
Diela a ktoré sú v jeho vlastníctve. Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom 
odovzdania Diela/Časti Diela. 

 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá bez obmedzenia za všetky škody, ktoré vzniknú porušením jeho povinností vyplývajúcich 
z tejto Zmluvy, ktoré vzniknú Objednávateľovi a iným osobám v súvislosti s vykonávaním Diela a na samotnom 
Diele, na veciach, ako aj na osobách, pri prácach, ktorými bol poverený bez ohľadu na to, či tieto práce budú 
vykonané jeho zamestnancami alebo pracovníkmi. 

10.3 Škodou sa rozumie aj akákoľvek sankcia alebo pokuta uložená Objednávateľovi zo strany orgánov verejnej správy 
alebo orgánov štátnej správy za porušenia akýchkoľvek povinností súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, za ktoré 
nesie zodpovednosť Zhotoviteľ. 

10.4 Zhotoviteľ odškodní Objednávateľa od všetkých nárokov, škôd, strát a nákladov v súvislosti s poškodením alebo 
stratou akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo hnuteľného v rozsahu, v akom toto poškodenie alebo strata 
vyplýva z dôvodov Dokumentácie Zhotoviteľa, vyhotovenia alebo dokončenia Diela a odstránenia akýchkoľvek 
vád alebo ak sa dá pripísať akejkoľvek nedbanlivosti, úmyselnému činu alebo porušeniu Zmluvy Zhotoviteľom. 

10.5 Zhotoviteľ nezodpovedá podľa tejto Zmluvy za nároky, škody, straty a náklady v prípadoch, kedy ich vznik možno 
pričítať okolnosti Vyššej moci. Za okolnosť Vyššej moci sa má namysli taká okolnosť, pri ktorej sú kumulatívne 
splnené všetky nižšie uvedené znaky: 

i) je mimo kontroly Zmluvnej strany; 

ii) proti jej vzniku sa Zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť; 

iii) Zmluvná strana sa jej po jej vzniku nemohla primerane vyhnúť alebo ju prekonať; a zároveň 

iv) Zmluvná strana ju v čase uzavretia tejto Zmluvy objektívne nemohla predvídať, 
pričom sa môže jednať najmä, nie však výlučne o vojnu, vojnový stav, terorizmus, vzburu, prevrat, prírodné 
katastrofy ako zemetrasenie, hurikán, vulkanická činnosť, epidémia a podobné okolnosti (okolnosti podľa 
tohto bodu ďalej aj ako „Vyššia moc“). 

10.6 Kedykoľvek ktorákoľvek Zmluvná strana zistí akúkoľvek prekážku, ktorá jej bráni alebo je odôvodnené 
predpokladať, že jej bude brániť, v plnení akýchkoľvek povinností podľa tejto Zmluvy, je povinná jej vznik alebo 
existenciu bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane. Pri riešení vzájomných nárokov spôsobených 
výskytom takýchto prekážok sú Zmluvné strany povinné postupovať vo vzájomnej súčinnosti tak, aby do 
najvyššej možnej miery zabránili následkom alebo zmiernili následky Vyššej moci. 

10.7 Zmluvná pokuta za porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, pri porušení ktorej nie je 
dohodnutá zmluvná pokuta osobitne, je 400 EUR jednotlivo za každé porušenie a za každý začatý deň porušenia 
i opakovane, až do dňa, kedy bude porušenie zmluvnej povinnosti odstránené, pričom zmluvnú pokutu je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi na základe výzvy Objednávateľa. 

10.8 Zaplatením ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy nie je dotknutý nárok na náhradu škody v  plnej 
výške. 

XI. TRVANIE A UKONČENIE ZMLUVY 

11.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu všetkými Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim 
po dni jej zverejnenia podľa § 47a Občianskeho zákonníka. 



11.2 Táto Zmluva trvá až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností a vysporiadania všetkých záväzkov 
Zmluvných strán na základe tejto Zmluvy, pokiaľ nedôjde k jej predčasnému ukončeniu v súlade s ustanoveniami 
tejto Zmluvy. 

11.3 Táto Zmluva zanikne okrem splnenia všetkých práv a povinností obidvoch Zmluvných strán aj písomnou dohodou 
Zmluvných strán alebo písomným odstúpením od Zmluvy jednej zo Zmluvných strán.  

11.4 V prípade zániku Zmluvy dohodou Zmluvných strán, táto zaniká dňom uvedeným v tejto dohode. Dohoda 
o ukončení Zmluvy musí byť písomná. V tejto dohode sa upravia aj vzájomné nároky Zmluvných strán, ktoré 
vzniknú z plnenia zmluvných povinností alebo z ich porušenia druhou Zmluvnou stranou ku dňu zániku Zmluvy 
dohodou.  

11.5 V prípade odstúpenia od Zmluvy sa Zmluvné strany budú riadiť ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Odstúpenie od Zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej Zmluvnej strane (ktorá 
svoju povinnosť porušila) a je účinné dňom doručenia odstúpenia Zmluvnej strane, ktorá svoju povinnosť porušila.  

11.6 Objednávateľ je oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade podstatného porušenia Zmluvy Zhotoviteľom. 
Na účely tejto Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom považuje najmä, nie však výlučne: 

i) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje; 

ii) ak Zhotoviteľ nedokončí Dielo alebo inak jasne prejavuje úmysel nepokračovať v konaní svojich 
povinností podľa Zmluvy (platí obdobne aj v prípade ak Zhotoviteľ tieto povinnosti plní iba vo veľmi 
obmedzenom rozsahu); 

iii) ak Zhotoviteľ zadá celé Dielo ako subdodávku alebo postúpi Zmluvu bez súhlasu Objednávateľa; 

iv) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním Diela v Lehote plnenia o viac ako 30 kalendárnych dní; 

v) ak nastane iná okolnosť uvedená v tejto Zmluve oprávňujúca Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. 

11.7 Objednávateľ môže odstúpiť od Zmluvy tiež v súlade s § 19 ods. 1 ZVO. 

11.8 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 2 ZVO odstúpiť od časti Zmluvy, ktorou došlo k podstatnej zmene 
pôvodnej Zmluvy, a ktorá si vyžadovala nové verejné obstarávanie. 

11.9 Objednávateľ môže v súlade s § 19 ods. 3 Zákona o verejnom obstarávaní odstúpiť od Zmluvy, ak Zhotoviteľ nebol 
v čase uzavretia Zmluvy zapísaný v Registri partnerov verejného sektora a mal povinnosť byť zapísaný alebo ak 
bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora. Ak sa po uzavretí zmluvy, koncesnej zmluvy alebo rámcovej 
dohody stala konečným užívateľom výhod dodávateľa, jeho subdodávateľa alebo jeho subdodávateľa podľa 

osobitného predpisu33) osoba podľa § 11 ods. 1 písm. c), verejný obstarávateľ a obstarávateľ môžu po uplynutí 
30 dní odo dňa, keď táto skutočnosť nastala, ak táto skutočnosť stále trvá, odstúpiť od zmluvy, koncesnej zmluvy 
alebo rámcovej dohody. 

XII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

12.1 Otázky neupravené touto Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne ďalšími 
Právnymi predpismi. 

12.2 Zmeny a dodatky tejto Zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k Zmluve a musia byť podpísané 
oboma Zmluvnými stranami. 

12.3 V prípade, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných ustanovení 
nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa písomne dohodnú na riešení, ktoré zachová kontext a 
účel daného ustanovenia. 

12.4 Táto Zmluva bola vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán obdrží jeden rovnopis. 

12.5 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, 
zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 



 
 
 
 
 
Prílohy: 
Príloha č. 1    Opis predmetu zákazky 
Prílohe č. 2   Projektová dokumentácia  
Príloha č. 3 Technická špecifikácia 
Príloha č. 4  Výkaz výmer – Cenová tabuľka 
 
 

Objednávateľ 

V Košiciach 

Dňa 15.07.2022 

 

Zhotoviteľ 

V Košiciach 

Dňa 15.07.2022 

 

  

_______________________________ 

Mestská časť Košice – Košická Nová Ves 

Ing. Michal Krcho, starosta 

_________________________________ 

EGC, s.r.o.  

Ing. František Vangor - konateľ 

  

 


