
Z M L U V A  O D I E L O

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Názov spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 
Zapísaná:

Zastúpený:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:

EMKOBEL, a.s.
Rázusova 1846, 052 01 Spišská Nová Ves
V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., vložka č.: 830/V, Oddiel: 
Sa
Ing. Pavol Bečarik, predseda predstavenstva
Ing. Ľubomír Pastiran, člen predstavenstva
31 736 785
2020032553
SK2020032553
Primá banka Slovensko a. s., pobočka Spišská Nová Ves 
SK 30 5600 0000 0035 8416 4001 
KOMASK2X

Osoba objednávateľa oprávnená rokovať a konať
vo veciach technických: Ing. Ján Bábik, technik TPÚ EMKOBEL, a. s.

(ďalej len „objednávateľ“),

Bankové spojenie: 
IBAN:
BIC kód banky:

Zhotoviteľ:
Názov spoločnosti: 
Sídlo spoločnosti: 
Zapísaná:

RUMIŤ SLOVAKIA, spol. s r.o.
Nad Medzou 6, 052 01 Spišská Nová Ves
V Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel: Sro, vložka č. 
7158 A/

Zastúpený:
IČO:
IČ DPH: 
DIČ:

Ing. Stanislav Hanula, konateľ 
31718990 
SK2020504497 
2020504497

Bankové spojenie: 
IBAN:
BIC kód banky:

SLSP, a.s.
SK89 0900 0000 0001 0137 6496 
GIBASKBX

Osoby zhotoviteľa oprávnené rokovať a konať: Ing. Peter Hanula
(ďalej len „zhotoviteľ1),

uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 
nasledujúcu zmluvu o dielo

ČI. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu o dielo na vykonanie prác a dodávok na stavbu: „Výmena rozvodov 
ÚK a TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves“
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve.
3. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa projektovej dokumentácie č: TK -  2015 -  148, ktorej spracovateľom je 
TERMOKLIMA, s.r.o., Košická 3646/68, 058 01, Poprad a podľa projektovej dokumentácie, ktorej 
spracovateľom je MIKO projekčná kancelária, Levočská 4676/18 A, 058 01 Poprad, (ďalej len ,,PD). Túto PD 
prevzal pri podpise tejto zmluvy zástupca zhotoviteľa od objednávateľa a je majetkom objednávateľa.
4. Rozsah, technické podmienky a požiadavky na výstavbu diela sú uvedené v dodanej PD, ktorej rozpis 
sa rovnako stáva súčasťou tejto zmluvy.
5. Objednávateľ vyhlasuje, že na dotknutých pozemkoch, na ktorých sa dielo realizuje, má právo toto dielo 
vykonať.
6. Zhotoviteľ zrealizuje predmet diela v súlade s podmienkami tejto zmluvy, platnými všeobecne záväznými 
predpismi a technickými normami.
7. Zhotoviteľ nie je oprávnený uskutočniť zmeny v rozsahu realizácie diela (t.j. naviac práce, dodatočné 
práce atď.), pokiaľ nedošlo k vyhotoveniu dodatku k tejto ZoD a jeho podpisu štatutárnymi zástupcami 
objednávateľa a zhotoviteľa.
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ČI. II
ČAS PLNENIA

1. Zhotovíte!’ sa zaväzuje, že zrealizuje predmet plnenia dojednaný v rozsahu podľa čl. I. tejto zmluvy do 4 
mesiacov od prevzatia a odovzdania staveniska, najneskôr však do: 30.09.2021. Pripravenosť UK do 
31.08.2021.
2. Písomný časový harmonogram realizácie diela, je súčasťou tejto zmluvy.
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo (technologicky funkčné a bez závad) prevezme a 
zaplatí za jeho zhotovenie cenu podľa tejto zmluvy.
4. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom (podľa čl. II. ods.1), zaväzuje sa 
objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne.
5. O odovzdaní a prevzatí diela zmluvné strany vyhotovia odovzdávací a preberací protokol.

Čl. III.
ZMLUVNÁ CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. I. tejto zmluvy vyplýva z cenovej ponuky, ktorá bola 
predložená zhotoviteľom ako uchádzačom vo verejnom obstarávaní, vyhlásenom ako podlimitná zákazka vo 
vestníku č. 89/2020 zo dňa 28.04.2020, pod značkou 16100 - WYP na vykonanie „Výmena rozvodov ÚK a 
TV - vetva Západ PK Mier 3, Spišská Nová Ves“

Cena bez DPH: 294 556,29 €
DPH 20%: 58 911,26 €
Cena spolu s DPH: 353 467,55 €

Špecifikácia ceny -  rozpočet zhotovitelä podľa súťažnej ponuky je nedeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo.

2. Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce podľa harmonogramu prác vždy k poslednému dňu 
mesiaca. Práce musia byť písomne odsúhlasené zodpovedným zástupcom objednávateľa v súlade s touto 
zmluvou.
3. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí obsahovať náležitosti daňového 
dokladu v zmysle platných právnych predpisov o dani z pridanej hodnoty.
4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle ustanovení § 3a ods. 1 Zákona č. 513/1991 Z.z. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a náležitosti predpísané v zmysle Zákona č.222/2004 
Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov. Okrem toho musí faktúra obsahovať:
• Názov diela
• Predmet úhrady
• Číslo ZoD (dodatku k ZoD)
• Vecný popis vykonaných prác dokladovaný odsúhlasenými súpismi
• Čiastku k úhrade spolu
• Splatnosť faktúry
Cena diela je pevná a počas celej realizácie diela nemenná, s výnimkou ak sa strany dohodnú na jej zmene 
formou písomného dodatku k tejto zmluve. Každá zmena vyvolaná objednávateľom oproti ocenenému 
výkazu výmer (rozpočet) bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcom zhotovitelä, 
objednávateľa a projektanta.
5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote do 60 dní od doručenia faktúry 
zhotovitelä.
6. Platba bude vykonaná bezhotovostným platobným stykom na účet zhotovitelä; za zaplatenie faktúry sa 
považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotovitelä.
7. V prípade zistenia závad pri odovzdaní a prebratí diela má objednávateľ právo zadržať z vystavenej 
faktúry čiastku až do výšky 10 % z ceny diela až do doby odstránenia zistených závad.
8. V prípade zastavenia prác z dôvodu na strane objednávateľa budú vykonané práce vyúčtované podľa 
stupňa rozpracovanosti a podľa skutočne zdokladovaných nákladov zo strany zhotovitelä. Vystavená faktúra 
je splatná do 60 dní od predloženia príslušnej faktúry.
9. Peňažný záväzok je splnený pripísaním príslušnej finančnej čiastky na účet banky zhotovitelä 
uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.
10. Predmet plnenia bude spolufinancovaný z nenávratného finančného príspevku poskytnutom 
objednávateľovi v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia a nenávratného finančného 
príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej „Zmluva o NFP“).
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ČI. IV.
PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

1. Zhotoviteľ je povinný:
• predložiť pri podpise tejto zmluvy objednávateľovi časový harmonogram realizácie diela, podľa 
ktorého je zhotoviteľ povinný dielo realizovať a ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Podstatným porušením tejto zmluvy je omeškanie s realizáciou diela oproti harmonogramu viac než o 30 
dní. V prípade, že dôjde k podstatnému porušeniu tejto zmluvy, objednávateľ má právo od nej odstúpiť 
jednostranným právnym úkonom.
• vykonať dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo, v odbornej kvalite, podľa právnych 
a technických predpisov, vyhlášok a STN platných na území SR a podmienok PD,
• použiť materiály vyšpecifikované v PD a súťažnej cenovej ponuke, prípadné zmeny realizovať až po 
odsúhlasení projektantom,
• zabezpečiť čistotu a poriadok na stavenisku, neznečisťovať a nepoškodzovať najbližšie okolie, 
zelene a porasty; a v prípade že k uvedenému dôjde, je zhotoviteľ povinný uviesť veci do pôvodného stavu,
• viesť riadnu evidenciu stavby formou stavebného denníka, prípadne montážnych denníkov
• viesť evidenciu vzniku a likvidácie odpadov na stavbe,
• umožniť objednávateľovi výkon technického dozoru stavby,
• vytvoriť podmienky pre plynulosť cestnej premávky,
• nenarušiť svojou činnosťou bezpečnosť osôb nachádzajúcich sa v objekte, ani iných osôb 
pohybujúcich sa mimo staveniska, a zabezpečiť zaistenie staveniska podľa platných predpisov,
• plniť si oznamovaciu povinnosť voči objednávateľovi a to o všetkých skutočnostiach ktoré majú, 
alebo môžu mať vplyv na dielo, cenu a čas plnenia, vzťahy voči tretím osobám,
• prizvať objednávateľa, a to písomnou formou minimálne 3 dni pred ukončením realizácie diela, ku 
komplexným skúškam, viesť v spolupráci s ním podrobné technické záznamy o ich priebehu a výsledkoch. 
Tieto záznamy musia obsahovať všetky údaje potrebné na vyhodnotenie komplexného vyskúšania. O tomto 
zhodnotení sa vyhotoví zápis, ktorý je súčasťou protokolu o odovzdaní a prebratí diela,
• dodržiavať platné predpisy bezpečnosti práce v plnom rozsahu. Pred začatím realizácie diela je 
nutné poučiť o pravidlách bezpečnosti práce všetkých pracovníkov pracujúcich na stavbe, resp. všetky 
osoby a subdodávateľov zúčastnených na stavebných prácach. Uskutočnenie poučenia o bezpečnosti práce 
musí byť zaznamenané do stavebného denníka, s uvedením dátumu, zúčastnených osôb a osoby alebo 
organizácie zodpovednej za poučenie.
2. Objednávateľ je povinný:
• zabezpečiť zhotoviteľovi bezplatné užívanie priestoru staveniska po dobu trvania stavby a dobu 
potrebnú na vypratanie staveniska,
• v prípade potreby zabezpečiť bezplatne zhotoviteľovi, potrebné médiá s požadovanými parametrami 
pre vykonanie tlakových, tepelných, dilatačných, resp. iných potrebných skúšok.

ČI. V.
STAVENISKO

1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko ako celok, respektíve jeho jednotlivé časti v prípade, že 
odovzdaniu celku bránia iné okolnosti.
2. Prípadné nedostatky zistené pri preberaní staveniska nie sú prekážkou začatia prác zhotoviteľom a 
budú uvedené v zápisnici o prevzatí staveniska s termínom ich odstránenia.
3. Objednávateľ zabezpečí a určí prípadné plochy pre skladovanie technologických častí a materiálu 
súvisiacich s realizáciou diela vo svojich priestoroch.
4. Objednávateľ určí odberné miesta médií, vrátane možnosti ich napojenia. V prípade potreby na výzvu 
zhotoviteľa je objednávateľ povinný zabezpečiť odstávky týchto médií.
5. Zhotoviteľ zabezpečí dostatočnú ochranu staveniska a realizačných priestorov tak, aby nedošlo k ujme 
na zdraví tretím osobám, alebo k inej škode.
6. Náklady na vybudovanie, prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska a 
odpadov sú súčasťou zmluvnej ceny podľa tejto zmluvy.

ČI. VI.
SPOLUPÔSOBENIE

1. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v potrebnom rozsahu zabezpečí 
predovšetkým:
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• odovzdanie staveniska, (vytýčenie sietí, inžinierska činnosť)
• odovzdanie kompletne vypracovanej PD pre realizáciu diela a spoluprácu s projektantom
• v prípade nutnosti spoluprácu s verejnoprávnymi orgánmi.
2. Vyžiadané spolupôsobenie poskytne objednávateľ zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu od ich 
vyžiadania. Osobitnú lehotu dojednajú strany, ak sa bude jednať o spolupôsobenie, ktoré nemôže 
objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

ČI.VII
SPLNOMOCNENCI

1. Zhotoviteľa zastupujú:
pre zemné a stavebné práce pri technickom riešení problémov a zabezpečení 
spolupôsobenia Ing. Pavol Majerčík
pre kúrenárske práce pri technickom riešení problémov a zabezpečení 
spolupôsobenia Ing. Pavol Majerčík

2. Objednávateľa zastupuje pri technickom riešení problémov, zabezpečení spolupôsobenia, ako aj 
technického dozoru stavby Ing. Ján Bábik

ČI. VIII
PREBERANIE DIELA

1. Dielo sa stáva vlastníctvom objednávateľa až jeho riadnym prevzatím. S dielom musia byť odovzdané 
všetky písomnosti, doklady, atesty, skúšky, potvrdenia, ktoré k nemu prináležia, inak dielo nie je kompletné a 
objednávateľ ho nepreberie.
2. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi:

• Projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác
• Zoznam strojov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávanej dodávky, ich pasporty 
a návody na obsluhu.
• Zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov.
• Zápisnice o preverení prác a konštrukcií v priebehu zakrytých prác.
• Doklady o vykonaných funkčných skúškach.
• Východiskové správy o odborných prehliadkach vyhradených technických zariadení.
• Stavebný denník, prípadne montážne denníky.
• Protokol o zaškolení obsluhy zariadenia.

3. Preberanie a odovzdávanie diela vykonávajú splnomocnenci podľa čl. VII. tejto zmluvy.
4. K odovzdaniu a prevzatiu diela vyzve písomne zhotoviteľ objednávateľa po ukončení diela ako celku a 
to minimálne 3 dni pred začatím preberacieho a odovzdávacieho konania.
5. O priebehu a výsledkoch preberacieho a odovzdávajúceho konania spíšu zmluvné strany zápis, v 
ktorom objednávateľ vyslovene uvedie, či dielo preberá, alebo nepreberá s uvedením dôvodu. Zápisnica 
musí obsahovať i posúdenie diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.

Čl. IX.
KVALITA A ZÁRUKY, ZÁRUČNÁ DOBA,

ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo podľa tejto zmluvy, v súlade s platnými normami (STN) a 
v zodpovedajúcej kvalite a garantuje, že dielo túto kvalitu bude mať v čase preberacieho a odovzdávacieho 
konania a počas záručnej lehoty, t.j. predmet plnenia bude spôsobilý na dohodnutý účel.
2. Zhotoviteľ poskytuje na vykonané práce záruku 60 mesiacov a na dodávky poskytuje záruku podľa 
uvádzania výrobcom, ktorá začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela ako celku, odovzdaného bez 
vád a nedorobkov.
3. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela voči PD a požiadavkám 
objednávateľa
4. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti PD a požiadavkám objednávateľa, ktorá nebráni 
funkčnej technologickej prevádzke diel.
5. Uvedená záručná lehota sa netýka výrobkov a dodávok, ktorých výrobcovia zaručujú kratšiu záručnú 
lehotu. Na ne sa vzťahuje záručná lehota deklarovaná výrobcom a to minimálne v rozsahu stanovenom 
zákonom.
6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase odovzdania a ktoré vzniknú v záručnej dobe.
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7. V prípade vady diela je zhotoviteľ povinný túto vadu na vlastné náklady odstrániť najneskôr do 48 hodín 
od jej nahlásenia. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohli zistiť ich nevhodnosť, prípadne na 
ne písomne upozornili objednávateľa a ten na ich použití trval.
8. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po 
zistení vady písomnou formou.
9. Ak objednávateľ uplatní voči zhotoviteľovi reklamáciu na vady diela po jeho odovzdaní, zástupca 
zhotoviteľa sa bezodkladne zúčastní na prehliadke objednávateľom reklamovaných vád, najneskôr však do 
12 hodín od oznámenia vady diela. Termín odstránenia vady sa určí v deň prehliadky reklamovaných vád a 
dohodne sa písomnou formou. Ak sa zmluvné strany nedohodnú je zhotoviteľ povinný odstrániť vady bez 
zbytočného odkladu.

ČI. X.
ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE

1. Objednávateľ má v prípade zhotoviteľom nedodržaného termínu odovzdania diela uvedeného v čl. II, 
ods.1 a nedodržanie časového harmonogramu podľa čl. II. Ods. 2, právo fakturovať zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z ceny diela za každý deň omeškania. Pri nedodržaní termínu odovzdania diela o viac ako 30 
dní má objednávateľ právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,2% z ceny diela za každý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ má v prípade objednávateľom nedodržaného termínu splatnosti faktúry vystavenej v zmysle 
článku III. právo uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. XI.
VYŠŠIA MOC

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé na zmluvných stranách 
a zmluvné strany ich ani nemôžu ovplyvniť (t. j. vojna, živelná pohroma,...).
2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do jedného mesiaca od vyskytnutia vyššej moci, resp. jej 
účinkom dôjde ku škode na predmete plnenia tejto zmluvy, požiada jedna zo strán druhú stranu o úpravu 
zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na 
vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia.

Čl. XII.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany odstúpiť podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka. Objednávateľ má ďalej právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy v 
prípadoch nepodstatného a podstatného porušenia zmluvy, a tiež v prípade, keď bude na zhotoviteľa 
podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, keď bude na zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo povolená 
reštrukturalizácia.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností jednou zmluvnou 
stranou, druhá zmluvná strana má právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
3. Za podstatné porušenie zmluvy podľa predchádzajúceho ustanovenia sa považujú:

3.1 ak zhotoviteľ alebo objednávateľ nebude plniť úlohy z kontrolných porád stavby, ktoré majú 
vplyv na kvalitu prác a stanovenú lehotu výstavby,

3.2 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 4 
„Termín plnenia“ tejto zmluvy,

3.3 ak zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v rozpore s podmienkami dohodnutými v zmluve 
alebo technologickými postupmi určenými platnými predpismi,

3.4 porušenie povinností zhotoviteľa pri vykonávaní diela dohodnutých v zmluve o dielo, a ak je 
na to písomne upozornený a napriek tomu nezjedná nápravu,

3.5 neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
3.6 ak zhotoviteľ z dôvodu na jeho strane neodstráni poruchy a nedorobky zistené pri preberacom 

konaní alebo počas záručnej doby v lehote určenej podľa príslušných ustanovení tejto zmluvy,
3.7 vadné plnenie zhotoviteľa,
3.8 omeškanie objednávateľa s plnením finančných záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy 

trvajúce dlhší čas ako 30 dní od ich splatnosti,
3.9 podstatné porušenia zmluvy definované v iných ustanoveniach tejto zmluvy .
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4. Za nepodstatné porušenie tejto zmluvy sa považuje každé porušenie zmluvy, okrem porušení zmluvy 
definovaných v tejto zmluve ako podstatné porušenie tejto zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia tejto 
zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, že zmluvná strana, ktorá 
je v omeškaní, nesplní svoju zmluvnú povinnosť ani napriek písomnému upozorneniu a poskytnutiu 
dodatočnej lehoty v trvaní najmenej 10 dní, ktorá jej bola na splnenie tejto zmluvnej povinnosti poskytnutá. V 
písomnom upozornení musí byť podrobne špecifikované porušenie zmluvnej povinnosti ako aj upozornenie 
na právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote. V prípade 
neodstránenia porušenia ani v dodatočnej lehote má zmluvná strana právo odstúpiť od tejto zmluvy 
doručením písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy.
5. V prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán má zhotoviteľ nárok na úhradu 
skutočne realizovaných prác na základe vykonanej inventarizácie na stavbe.
6. V prípade, že ktorákoľvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné oznámenie o odstúpení od 
zmluvy doručiť ostatným zmluvným stranám. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného 
oznámenia o odstúpení od zmluvy ostatným zmluvným stranám. Ak nie je možné doručiť písomnosť 
ktorejkoľvek zo zmluvných strán na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a iná adresa nie je zmluvnej 
strane známa, písomnosť sa považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj 
vtedy, ak sa zmluvná strana, ktorej mala byť písomnosť doručená o tom nedozvie. Písomnosti sa takto 
považujú za doručené aj v prípade, ak sa zásielka vrátila odosielateľovi ako nedoručiteľná s poznámkou 
adresát „neznámy“ alebo „nezastihnutý“ za predpokladu, že adresa adresáta bola uvedená správne.

ČI. XIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ a objednávateľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nepostúpia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie 
nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
2. Zhotoviteľ bude pri plnení premetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude 
riadiť východiskovými podkladmi a pokynmi objednávateľa, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 
strán a rozhodnutiami dotknutých orgánov štátnej správy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú zachovať mlčanlivosť o akýchkoľvek poskytnutých údajoch a informáciách , 
okrem informácií, ktoré je potrebné zverejniť podľa zákona.

ČI. XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Táto zmluva je vyhotovená v 5 vyhotoveniach, v troch vyhotoveniach pre objednávateľa a 2 vyhotovenia 
pre zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú informovať druhú stranu o všetkých náležitostiach týkajúcich sa tejto 
zmluvy, ktoré by mohli ohroziť plnenie práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.
3. Verejné obstarávanie bude zrušené, ak nebude objednávateľovi schválená Žiadosť o NFP.
4. Z dôvodu, že predmet plnenia bude čiastočne financovaný z prostriedkov poskytnutých objednávateľovi 
na základe Zmluvy o NFP, sa zhotoviteľ zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiacich s 
dodávkou predmetu plnenia kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP a to oprávnenými 
osobami v zmysle všeobecných zmluvných podmienok Zmluvy o NFP a poskytnúť týmto osobám všetku 
potrebnú súčinnosť. Za osoby oprávnené sa považujú:

a) Poskytovateľ NFP a ním poverené osoby.
b) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný 

orgán a nimi poverené osoby.
c) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby.
d) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov.
e) Osoby prizvané orgánmi podľa písm. a) - d) tohto bodu v súlade s príslušnými 

právnymi predpismi SR a Európskeho spoločenstva.
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5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a Zmluva nadobúda účinnosť 
po splnení odkladacej podmienky. Odkladacia podmienka zmluvy spočíva v tom, že dôjde ku 
akceptácii výsledkov verejného obstarávania poskytovateľom nenávratného finančného príspevku.

6. Zhotoviteľ predloží zoznam všetkých subdodávateľov, v prípade ak bude zhotovovať práce aj 
prostredníctvom subdodávateľov.

7. V prípade, že zhotoviteľ nebude zhotovovať práce prostredníctvom subdodávateľov, podpisom tejto 
zmluvy čestne vyhlasuje, že nemá subdodávateľov.

8. V prípade zatajenia subdodávateľov, zhotoviteľ uhradí všetky vzniknuté škody na predmete zákazky 
v plnom rozsahu.
9. Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov riadne potvrdených a 
podpísaných oprávnenými zástupcami všetkých zmluvných strán.
10. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne a na znak súhlasu s celým obsahom ju 
vlastnoručne podpísali.
11. Prílohy k zmluve o dielo, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú:

Príloha č. 1: Rozpočet stavby
Príloha č. 2: Časový harmonogram realizácie diela
Príloha č. 3: Zoznam subdodávateľov

V Spišskej Novej Vsi dňa
)3  2021 2 6 03 2021

V Spišskej Novej Vsi dňa

SíiSííi , m  >Äe J'« 
Rázusova 1846 

052 01 Soíšská Nová Vŕs 
-7 -

EMKOBEL, a.Suj 
Ing. Pavol Bečárik 
Predseda predstave

RUNlfr SLOVAKIA spol. s r.o.
Nad Medzou 6. 052 01 Sp. Nová Ves 

DIČ: 2020504497 
IČO 31718990 

: SK 2020504497

RUMIŤ SLOVAKIA, spol. s r.o. 
Ing. Stanislav Hanula 
konateľ

EMKOBEL, a.s.
Ing. Ľubomír Pastiran 
člen predstavenstva
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