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ZMLUVA O DIELO 

„Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a 

návrhu opatrení energetickej efektívnosti“ 

  

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

v úplnom znení (ďalej len „Zmluva“) 

  

                                                                            Čl. I 

                                                              Zmluvné  strany 
 

1.1. Objednávateľ : 
Názov :                                             Obec Selce  

Právna forma :                                Obec,  SK NACE – 841 10 Všeobecná verejná správa 

Druh vlastníctva :                           Vlastníctvo územnej samosprávy 

Adresa vlastníka budovy:              Selčianska cesta 132, 976 11 Selce                                                 

IČO :                                                  00313807 

DIČ :                                                  2021121410 

IČ DPH :                                            nie je platca DPH 

Bankové spojenie :                        Prima banka pobočka Banská Bystrica 

IBAN :        SK25 5600 0000 0012 0048 9001 

Kontaktná osoba:     Ing. Daniel Hlinka, starosta obce                                              

Tel :                                                   0911340723 

E-mail :                                             starosta@selce.sk 

Web :                                                https://www.selce.sk/ 

(ďalej len „Objednávateľ“ )   

 

1.2. Zhotoviteľ : 
Názov :                                     EuroServis AERO s.r.o.  

Právna forma :                        Spoločnosť s ručením obmedzeným  

Osvedčenie audítora : 476/2008 - 0111 o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti 

 energetického audítora 

Adresa Dodávateľa: Metloviska 576/14, 900 43 Kalinkovo 

IČO : 52638081 

DIČ : 2121165519 

IČ DPH : SK2121165519 

Bankové spojenie : FIO BANKA FIOZSKBAXXX 

IBAN : SK 96 8330 0000 0026 0186 3994 

Tel : 0903 615 311 

Web : - 

E-mail : kovac@euroservis.sk 

 

(ďalej len „ Dodávateľ “ ), 

(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej len „ Zmluvné strany “ ) 

                                                                            Čl. II 

                                                                     Preambula 

https://www.selce.sk/
mailto:kovac@euroservis.sk
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Táto Zmluva vznikla na základe výsledku verejného obstarávania obce Selce za účelom výkonu 

účelových energetických auditov objektov vo vlastníctve Objednávateľa nachádzajúcich sa 

v katastrálnom území obce  Selce. Objednávateľ na základe „ Rozhodnutia o schválení žiadosti  

o poskytnutie nenávratného finančného príspevku “ v rámci Operačného programu Kvalita životného 

prostredia, kódom výzvy : OPKZP-PO4-SC441-2019-53, kód žiadosti o nenávratný finančný príspevok: 

NFP310040BCA8  má záujem o dodanie služieb s názvom „Energetický audit verejných budov v obci 

Selce“ objektov objednávateľa v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej efektívnosti a Zákona 

č. 419/2020 Z. z. ktorým sa dopĺňa Zákon č. 321/2014 Z. z.    

 

                                                                            Čl. III 

                                                                Predmet Zmluvy 
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa zhotoviť a odovzdať Objednávateľovi dielo : 

Vypracovanie účelového energetického auditu na objekty vo vlastníctve Objednávateľa :  

 

- Telocvičňa,    súp. č.  571, 976 11 Selce, Školská ulica 4  

- Zdravotné stredisko,   súp. č.  159,     976 11 Selce, Partizánska ulica 38 

- Kultúrny dom - Obecný úrad, súp. č.  180,      976 11 Selce, Selčianska cesta 132 

- Dom smútku,    súp. č.  180,      976 11 Selce, Selčianska cesta 132 

- Materská škola,   súp. č.  388,     976 11 Selce, Selčianska cesta 114 

- Základná škola,   súp. č.  391,     976 11 Selce, Školská ulica 4 

- Turistická ubytovňa,   súp. č.  489,     976 11 Selce, Športová ulica 2 

- Školská jedáleň,  súp.č .  568,   976 11 Selce, Školská ulica 4 

za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti s doporučeniami pre 

Objednávateľa, a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a v rozsahu opisu predmetu zákazky 

a jeho príloh, ktoré boli súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk (ďalej len „ Dielo “  alebo „ Predmet 

zmluvy “ ). 

 

2. Dodávateľ je povinný vykonať Predmet zmluvy uvedený v článku III. tejto Zmluvy odborne, kvalitne 

a za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 

 

3. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 319/2019 Z. z. a Vyhlášky č. 179/2015 Z. z. o energetickom 

audite. 

 

                                                                            Čl. IV 

                                                     Podmienky plnenia Zmluvy 
 

1.Dodávateľ je povinný zhotoviť Dielo odborne spôsobilou osobou, ktorá musí spĺňať podmienky podľa 

§ 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2.Dielo musí byť spracované odborne spôsobilou osobou podľa bodu 1. tohto článku za účelom 

identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti pre objednávateľa. 

 

3.Pri návrhu opatrení energetickej efektívnosti v zmysle bodu 2. tohto článku je potrebné postupovať 

štandardným spôsobom, ako je to zaužívané v bežnej technickej praxi. Dodávateľ navrhuje opatrenia 
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vyplývajúce z účelového energetického auditu objektov aby boli opatrenia financované z vlastných 

zdrojov Objednávateľa, alebo prostredníctvom úveru alebo dotácií. 

 

4. Výsledkom Diela bude pre každý objekt zvlášť písomná správa z účelového energetického auditu 

a súhrnný informačný list v zmysle Vyhlášky č. 179/2015 Z.z., ktorý sa zasiela na SIEA do 

monitorovacieho systému SIEA. 

 

5.Spracovanie návrhov modernizácie tepelných zdrojov na základe spotrieb energií, merania účinnosti 

tepelných zdrojov, kontroly vykurovacích sústav v zmysle zákona č. 314/2012 Z. z. a zákona č. 419/2020 

Z.z. s odporučeniami a energetická bilancia projektu návrhov modernizácie. 

 

6.Účelový energetický audit objektov musí byť vypracovaný v zmysle platnej legislatívy o energetickej 

efektívnosti, v štátnom jazyku sa primerane použije vyhláška MH SR č. 179/2015 Z. z. o energetickom 

audite. Ak nie je žiadne z navrhnutých opatrení realizované prostredníctvom Objednávateľa tak táto 

skutočnosť musí byť riadne zdôvodnená, prečo nebola vykonaná. 

 

7.Hodnotenie spotrieb energií do účelového energetického auditu je za obdobie 2018 – 2020 t.j. 3 roky. 

 

8.Objednávateľ poskytne Dodávateľovi všetky potrebné podklady za účelom spracovania účelového 

energetického auditu na auditované objekty nasledovne : 

-spotreby energií za roky 2018-2020  (spotreby plynu, elektrickej energie, vodné-stočné....)           

-spôsob využívania auditovaných objektov za roky 2018-2020, 

-stavebnú a technickú dokumentáciu objektov, 

-realizáciu opatrení na úsporu za roky 2018-2020 na auditovaných objektoch, 

-prístup do uvedených objektov za účelom pasportizácie objektov, 

-vykonať fotodokumentáciu objektov a termovízne merania v objekte, 

-iné činnosti súvisiace so spracovaním účelového energetického auditu v zmysle platnej legislatívy. 

 

                                                                            Čl. V 

                                                               Termín plnenia 
 

1.Dodávateľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá Predmet zmluvy uvedený v čl. III za podmienok uvedených 

v čl. III.  a čl. IV. tejto Zmluvy v lehote najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy. 

 

2.Ak Dodávateľ pripraví Dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 

zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, pokiaľ bude Dielo 

zhotovené riadne, v súlade s platnými technickými normami, platnou legislatívou a touto Zmluvou. 

 

3.V prípade, ak sa v priebehu plnenia Zmluvy vyskytne potreba uskutočniť práce, ktoré nie sú zahrnuté 

v tejto Zmluve, je Dodávateľ povinný ihneď o tejto skutočnosti písomne informovať Objednávateľa. 

Následne Objednávateľ začne rokovanie o riešení vzniknutej situácie s Dodávateľom. Všetky prípadné 

naviac práce musia byť pred ich vykonaním vopred odsúhlasené a vopred upravené písomným 

dodatkom k tejto Zmluve, prípadne novou zmluvou. V prípade porušenia tohto ustanovenia má 

Objednávateľ právo odstúpiť od tejto Zmluvy a zároveň má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 % 

z ceny Diela uvedenej v čl. VII. tejto Zmluvy. Vyššie uvedenou zmluvnou pokutou nie je dotknutý nárok 

Objednávateľa na náhradu škody. Obdobne to platí pre Objednávateľa ak nepredloží Dodávateľovi 

všetky požadované podklady k vykonaniu účelového energetického auditu v zmysle platnej legislatívy 
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(nezabezpečenie prístupu do objektov, nepredloženie požadovanej dokumentácie – spotreby energií, 

projektovú dokumentáciu....). 

 

4.V prípade vzniku Dodávateľom nezavinených prekážok „ vyššej moci “ znemožňujúcich riadne plnenie 

diela sa aplikujú ustanovenia ako sú uvedené v čl. IV. ods. 8 tejto Zmluvy. O týchto skutočnostiach sa 

uvedie riadne podpísaný záznam s odôvodnením, prečo vznikol problém pri plnení diela. 

 

5.Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 

 

                                                                             Čl. VI 

                                                             Licencia - Povolenie 
 

1.Odovzdaním Diela podľa tejto Zmluvy Dodávateľ dáva  Objednávateľovi súhlas na akékoľvek použitie 

diela podľa zákona č. 185/2015 Z.z.  autorský zákon v znení neskorších predpisov. Zmluvné strany touto 

Zmluvou zároveň uzatvárajú licenčnú zmluvu, ktorou Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas na 

používanie Diela za týchto podmienok : 

a)Dodávateľ udeľuje Objednávateľovi súhlas s úpravou Diela ako aj s jeho zničením po rokovaní s 

dodávateľom, 

b)Dodávateľ udeľuje licenciu Objednávateľovi bezodplatne. 

 

                                                                             Čl. VII 

                                                             Cena Predmetu zmluvy 
 

1.Cena za Predmet zmluvy uvedený v článku III. tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a v súlade s ponukou Dodávateľa ako 

pevná zmluvná cena diela, jednostranne nemenená a predstavuje : 

 

Na základe výzvy na predloženie ponúk – prieskum trhu bola cenová ponuka na „Energetický audit 

audit verejných budov v obci Selce“ podľa prílohy č. 1 vo výške : 

 

Cena bez DPH : 5.800,00 EUR 

Slovom : päťtisíc osemsto EUR 

DPH 20 % : 1.160,00 EUR 

Slovom : tisíc sto šesťdesiat EUR 

Cena vrátane DPH : 6.960,00 EUR 

Slovom : šesťtisíc deväťsto šesťdesiat EUR 

 

2.V cene uvedenej v ods. 1 tohto článku sú zahrnuté náklady na všetky tovary, služby, práce a poplatky 

( napr. mzdové náklady, dopravné náklady, poštovné a iné ) súvisiace so zhotovením Predmetu  zmluvy. 

Dodávateľ teda nie je oprávnený v súvislosti s plnením Predmetu zmluvy  žiadať od Objednávateľa 

žiadnu ďalšiu odplatu nad rámec zmluvnej ceny uvedenej v ods. 1 tohto článku. 

Objednávateľ ako vlastník objektov je povinný predložiť kompletnú stavebnú dokumentáciu 

a podklady, ktoré súvisia s účelovým energetickým auditom v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. 

V prípade, že Dodávateľ bude musieť vykonať stavebné šetrenia budov – zloženie muriva, tepelnej 

izolácie.... potrebnej k vykonaniu Diela, bude  uvedené podklady a náklady hradiť Objednávateľ. 
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                                                                            Čl. VIII 

                                                              Platobné podmienky 

 
1.Dodávateľ bude Predmet zmluvy fakturovať až po riadnom zhotovení celého Diela (t.z. až po 

ukončení celého plnenia tejto Zmluvy, po dodaní všetkých dodávok a potrebných dokladov). Riadnym 

odovzdaním Diela je moment podpísania protokolu o odovzdaní diela zo strany Objednávateľa.  

 

2.Podkladom pre vystavenie faktúry bude súpis skutočne uskutočnených prác a poskytovaných služieb 

potvrdený oprávneným zástupcom Objednávateľa v zmysle zákona č. 321/2014 Z.z. a vyhlášky MH SR 

č. 179/2015 Z.z. o energetickom audite.  

 

3.Objednávateľ a Dodávateľ sa dohodli na lehote splatnosti faktúry tak, že lehota splatnosti je 30 dní 

odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. 

 

4.Faktúra bude uhradená bezhotovostným platobným stykom na účet Dodávateľa. Za deň úhrady sa 

považuje deň odpísania platby z účtu Objednávateľa v prospech účtu Dodávateľa. 

 

5.Vystavená faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu podľa platnej legislatívy, popis 

plnenia, príslušné prílohy, označenie projektu z programu kód výzvy podľa pokynov Objednávateľa. 

V prípade, ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú uvedené 

nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, Objednávateľ je oprávnený 

takúto faktúru vrátiť Dodávateľovi spolu s označením nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. 

 

6.Faktúra musí obsahovať všetky údaje, ktoré vyžaduje platná právna úprava Slovenskej republiky. 

Údaje vo faktúre musia byť v súlade s údajmi uvedenými v uzatvorenej Zmluve. 

 

7. Objednávateľ neposkytuje Dodávateľovi preddavky ani zálohy. 

 

                                                                           Čl. IX 

                                                     Odovzdanie a prevzatie Diela 

 

1.Dodávateľ je povinný vypracovať a dodať Predmet Zmluvy v slovenskom jazyku v tlačenej forme 

v počte vyhotovení 3 ks a v elektronickej forme na elektronickom neprepisovateľnom médiu v počte 1 

ks do 9 mesiacov od  nadobudnutia účinnosti Zmluvy. 

 

2.Dodávateľ písomne vyzve Objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni pre dohodnutým termínom 

dokončenia diela k záverečnému prevzatiu. Miestom odovzdania diela je sídlo Objednávateľa. 

 

3.Dielo sa bude považovať za riadne a úplne dodané až po ukončení celého plnenia tejto Zmluvy, po 

dodaní všetkých potrebných dokladov z účelového energetického auditu v zmysle platnej legislatívy. 

O prevzatí diela spíšu Zmluvné strany protokol, ktorý obsahuje najmä :  

-zhodnotenie akosti dodaných služieb – účelového energetického auditu budov, 

-prehlásenie Dodávateľa , že dielo – účelový energetický audit budov odovzdáva Objednávateľovi, 

-prehlásenie Objednávateľa, že dielo – účelový energetický audit budov preberá, 

Jedno vyhotovenie protokolu ( v originálnom znení ) je Dodávateľ povinný odovzdať Objednávateľovi, 

v opačnom prípade sa dielo nepovažuje za riadne odovzdané. 
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4.Dňom riadneho odovzdania diela Objednávateľovi prechádza na Objednávateľa vlastnícke právo 

k dielu. Do prevzatia diela Objednávateľom znáša Dodávateľ nebezpečenstvo škody na diele a je aj jeho 

vlastníkom. 

                                                                           Čl. X 

                                                      Vady Diela 

 

1.Dodávateľ nezodpovedá za škodu  spôsobenú vadami, chybami  alebo inými nedostatkami Diela 

(ďalej len Vady) z účelového energetického auditu, pokiaľ Objednávateľ nedodržal všetky podmienky 

požadovaných podkladov k účelovému energetickému auditu objektov. 

 

2.Za Vady sa  považujú najmä oneskorené, neúplné, nedostatočné, rozporné a nekvalitne predložené 

podklady od Objednávateľa ako aj nekvalitné zhotovenie Diela Dodávateľom v rozpore s opisom 

Predmetu zmluvy a so Zmluvou. 

 

3.Dodávateľ sa zbaví zodpovednosti za Vady a škody ním spôsobené, pokiaľ preukáže, že Vada bola 

spôsobená okolnosťami vylučujúcimi jeho zodpovednosť a že vynaložil všetku odbornú spôsobilosť, 

starostlivosť a zodpovednosť, ktorú možno očakávať od Dodávateľa so zodpovedajúcou profesionánou 

praxou a kvalifikáciou.  

 

4.Dodávateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku konania alebo opomenutia konania 

Objednávateľa. 

 

5.Dodávateľ je povinný po konzultáciách s Objednávateľom na vlastné náklady bezplatne odstrániť 

najneskôr v lehote 7 dní od obdržania výzvy Objednávateľa Vady Diela, za ktoré zodpovedá alebo 

obmedziť alebo odstrániť škodu spôsobenú týmito Vadami.  

 

                                                                           Čl. XI 

                                                   Zmluvné pokuty a náhrada škody 

 

1.Popri iných ustanoveniach tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na nasledovné zmluvné pokuty :  

a) V prípade omeškania Dodávateľa s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ 

si uplatní voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu v sadzbe 0,02 % z ceny diela za každý aj začatý deň 

omeškania. 

b) V prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúru v termíne podľa 

tejto Zmluvy, Dodávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Objednávateľovi v sadzbe 

0,02 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.  

 

2.Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie Dodávateľovi a/alebo 

Objednávateľovi. 

 

                                                                           Čl. XII 

                                                    Spolupôsobenie Objednávateľa 

 

1.V prípade, ak sa v priebehu prác vyskytne potreba ďalších podkladov alebo spolupráce, Objednávateľ 

sa zaväzuje, že poskytne Dodávateľovi primerané spolupôsobenie na základe písomnej výzvy 

Dodávateľa, tak aby mohol byť dodržaný termín plnenia uvedený v čl. V tejto Zmluvy. Objednávateľ sa 

zaväzuje počas trvania tejto Zmluvy vytvoriť Dodávateľovi primerané podmienky, hlavne zadovážiť 



7 
 

a sprístupniť Dodávateľovi všetky požadované údaje a informácie potrebné pre plnenie predmetu 

Zmluvy. 

 

                                                                           Čl. XIII 

                                                            Odstúpenie od Zmluvy 

 

1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach 

tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa. Zmluvné strany 

považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak Dodávateľ : 

a)bude meškať s termínom plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako 14 dní, 

b)v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy zastavil svoju činnosť na zhotovení Diela v zmysle tejto Zmluvy, 

c)bez súhlasu Objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto 

Zmluvy na tretie osoby. 

2.Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade vzájomnej dohody. 

 

                                                                           Čl. XIV 

                                                             Osobitné ustanovenia 

 

1.Dodávateľ berie na vedomie, že časť finančných prostriedkov na zaplatenie ceny Diela bude 

poskytnutá z verejných zdrojov a preto pri nakladaní s týmito prostriedkami je spojený osobitný právny 

režim. Vzhľadom na tieto skutočnosti sa Dodávateľ zaväzuje dodržiavať všetky všeobecné záväzné 

právne predpisy platné na území SR, ako aj inštrukcie Objednávateľa, ktoré budú v tejto súvislosti dané. 

 

2.Dodávateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s Predmetom zmluvy 

a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť, pričom oprávnené osoby na výkon 

kontroly/auditu/overovania sú najmä : 

a. Poskytovateľ a ním poverené osoby, 
b. Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené 
osoby, 
c. Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby, 
d. Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon 
kontroly/auditu, 
e. Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov, 
f. Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ, 
g. Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi 
SR a právnymi aktmi EÚ. 
 

3. Zmluvné strany berú na vedomie a rešpektujú, že Predmet zmluvy je financovaný z fondov EÚ a bude 

predmetom kontroly verejného obstarávania zo strany príslušného oprávneného orgánu. Zmluva 

nadobudne účinnosť po ukončení finančnej kontroly, ak poskytovateľ príspevku z fondov EÚ 

neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, pričom rozhodujúci je 

dátum doručenia správy z kontroly prijímateľovi. Ak boli v rámci finančnej kontroly VO identifikované 

nedostatky, ktoré mali alebo mohli mať vplyv na výsledok VO, Zmluva nadobudne účinnosť momentom 

súhlasu prijímateľa s výškou ex ante finančnej opravy uvedenej v správe z kontroly a kumulatívneho 

splnenia podmienky na uplatnenie ex ante finančnej opravy podľa Metodického pokynu CKO č. 5, ktorý 

upravuje postup pri určení finančných opráv za VO.  

 

4.Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky vyplývajúce z tejto Zmluvy môžu byť postúpené na tretie 

osoby len s predchádzajúcim písomným súhlasom dlžníka. 
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5.Zmluvné strany sa dohodli, že Dodávateľ  nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju 

pohľadávku voči pohľadávkam Objednávateľa. 

 

                                                                           Čl. XV 

                                                                      Vyššia moc 

  

1.Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú skutočnosti od Zmluvných strán nezávislé 

a Zmluvnými stranami objektívne neovplyvniteľné, napr. mobilizácia, povstanie, gen. Štrajk, živelné 

pohromy, COVID a pod. ( ďalej len „Vis major“ alebo „Vyššia moc“). 

 

2.Pokiaľ skutočnosti Vis major spôsobia objektívnu, dočasnú alebo trvalú nemožnosť plnenia 

jednotlivých zmluvných podmienok/povinností, je dotknutá/povinná strana to písomne oznámiť 

oprávnenej strane. Lehoty uvedené v tejto Zmluve alebo zákone sa na čas trvania skutočnosti 

označenej ako Vis major dočasne pozastavujú.  

 

                                                                           Čl. XVI 

                                                            Záverečné ustanovenia 

 

1.Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami. 

 

2.Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Dodávateľa o nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 

v opačnom prípade nie je Dodávateľ v omeškaní s plnením podľa tejto Zmluvy. 

 

3.Túto Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísaných oprávnenými 

zástupcami oboch Zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy. 

 

4.Táto Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží 2 

vyhotovenia a Dodávateľ 2 vyhotovenia. 

 

5.Vzťahy touto Zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

 

6.Všetka komunikácia Objednávateľa a Dodávateľa bude prebiehať v Slovenskom jazyku a pre prípad 

sporu bude rozhodujúce právo SR. 

 

V Selciach, dňa 28.12.2021                                             V Kalinkove, dňa 28.12.2021 

 

 

Objednávateľ :  Ing. Daniel Hlinka                                            Dodávateľ : Mgr. Stanislav Kováč 
 

 

     ........................................                    ...................................... 


