ZMLUVA O KONTROLNEJ ČINNOSTI
a o poskytnutí súvisiacich služieb
číslo objednávateľa: 23-1000/20ZNH/2018
číslo vykonávateľa: .................
uzavretá v zmysle ust. § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)
1. Objednávateľ kontroly:
so sídlom:
Právna forma:
Štatutárny zástupca:
Osoby oprávnené rokovať:
- v zmluvných veciach:
- v obchodných veciach:
- v technických veciach :

Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
DIČ:

I. ZMLUVNÉ STRANY
Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
(ďalej len „SÚC PSK“)
Jesenná 14, 080 05 Prešov
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 07.10.2003
Ing. Peter Kočiško, riaditeľ SÚC PSK
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku SÚC PSK
Ing. Peter Krivka, riaditeľ SÚC PSK oblasť Bardejov
Ing. Ľubomír Galanda, riaditeľ SÚC PSK oblasť Humenné
Ing. Marián Barilla, riaditeľ SÚC PSK oblasť Poprad
Ing. Jaroslav Humeník, riaditeľ SÚC PSK oblasť Prešov
Ing. Michal Drobňák, riaditeľ SÚC PSK oblasť Stará Ľubovňa
Ing. Milan Cocuľa, riaditeľ SÚC PSK oblasť Svidník
Ing. Michal Švábik, riaditeľ SÚC PSK oblasť Vranov nad Topľou
Mgr. Július Šimský, autorizovaný bezpečnostný technik

37936859
2021775294
(ďalej len „objednávateľ“)

a
2. Vykonávateľ kontroly:
Gajos, s.r.o.
Sídlo:
M.Pišúta 4022, 031 01 Liptovský Mikuláš
Zastúpený:
Gabriel Šimko, konateľ spoločnosti
IČO:
36376981
IČ DPH:
SK 2020126152
DIČ:
2020126152
Bankové spojenie:
IBAN:
Osoby oprávnené rokovať vo veciach
- zmluvných:
Gabriel Šimko, konateľ spoločnosti
- obchodných:
Gabriel Šimko, konateľ spoločnosti
- technických:
Ing. Jozef Gibala, technické odd.
Zapísaný:
Obchodný register Okresného súdu v Žiline oddiel s.r.o.,
vložka č.10828/L
(ďalej len „vykonávateľ“)

II. PREDMET ZMLUVY
1. Predmetom zmluvy je poskytnutie odborných prehliadok a odborných skúšok technických zariadení
zdvíhacích v objektoch objednávateľa v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a vyhotovenie Správy o výsledku odbornej prehliadky, odbornej skúšky. Jednotlivé zdvíhacie zariadenia sk. A. a sk B., miesto plnenia a vstupné údaje sú špecifikované v prílohe zmluvy.
2. Výsledkom odbornej prehliadky, odbornej skúšky predmetu kontroly je písomná „Správa o výsledku
odbornej prehliadky, odbornej skúšky“ (revízna správa), ktorú vykonávateľ protokolárne odovzdá
objednávateľovi – zodpovednému zamestnancovi príslušnej oblasti SÚC PSK uvedených v čl. I bod 1
(s podpisom zástupcu objednávateľa) vo dvoch vyhotoveniach. V prípade, že výsledkom odborných
prehliadok a odborných skúšok zdvíhacích zariadení sú závady a nedostatky uvedené v revíznej správe, poskytovateľ služby je povinný uviesť v prílohe správy základnú rámcovú špecifikáciu nevyhnutných opráv v členení podľa jednotlivých oblastí SÚC PSK (vzťahuje sa na závady a nedostatky technického charakteru vyžadujúce si výmenu, opravu).
3. Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávať činnosť v dohodnutom rozsahu v súlade s potrebami
a požiadavkami objednávateľa, v súlade s výzvou na predloženie ponuky ako aj v súlade s ponukou,
ktorú vykonávateľ predložil objednávateľovi v procese verejného obstarávania. Vykonávateľ sa tiež
zaväzuje vykonávať túto činnosť zodpovedne, nestranným spôsobom, s odbornou starostlivosťou
s prihliadnutím na určený spôsob kontroly, na čas, miesto a rozsah kontroly ako aj na stav predmetu
v čase vykonávania kontroly a v súlade s príslušnými všeobecne záväznými predpismi a technickými
normami, ktoré sa na predmet tejto zmluvy vzťahujú.
4. Vykonávateľ vyhlasuje, že disponuje príslušnými platnými dokladmi o odbornej spôsobilosti a oprávneniami na činnosť odborných prehliadok, odborných skúšok pre zdvíhacie zariadenia.
III. MIESTO, TERMÍN A ROZSAH PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
1. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú sídla pracovísk jednotlivých oblastí a k nim patriacich stredísk
objednávateľa na adresách podľa určenia objednávateľa s termínom vykonania odbornej prehliadky,
odbornej skúšky (od 04.06.2018 do 31.07.2018) po ich vzájomnom odsúhlasení medzi objednávateľom a vykonávateľom podľa tabuľky nasledovne:
Názov oblasti
Bardejov
Humenné
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Svidník
Vranov n/T

Predpokladané termíny
vykonania služby
Začiatok
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018
04.06.2018

Ukončenie
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018
31.07.2018

2. Technické zariadenia zdvíhacie sú špecifikované v prílohe č. 1 (ďalej ako „predmet kontroly“).
3. Vykonávateľ kontroly je povinný za odplatu v zmysle čl. IV tejto zmluvy zabezpečiť činnosti a úkony
uvedené v článku II bod 1 a 2.
4. Pred začatím plnenia predmetu kontroly vykonávateľ kontaktuje príslušného riaditeľa oblasti SÚC
PSK uvedeného v čl. I, pričom si vzájomne spresnia postup a termín výkonu jednotlivých kontrol.
5. Čas vykonania predmetu kontroly pre všetky termíny a miesta konania sa stanovuje počas pracovnej
doby objednávateľa od 7:00 hod. do 15:00 hod.
6. Lehota na výkon predmetu kontroly (fyzickej obhliadky, odbornej prehliadky, odbornej skúšky) je od
04.06.2018 do 31.07.2018, resp. do ukončenia poslednej prehliadky podľa rozsahu plnenia predmetu
zmluvy, najneskôr však do 31.07.2018. Pričom lehota na odovzdanie „Správy o výsledku odbornej
prehliadky, odbornej skúšky zdvíhacích zariadení“ je najneskôr do 10.08.2018.

IV. CENA PREDMETU ZMLUVY
1. Cena za poskytnutie služby špecifikovaná v čl. II tejto zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej
rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vyhláška“) vo výške:
5 583,00 €
1 116,60 €
6 699,60 €

Cena celkom bez DPH:
DPH vo výške 20%
Cena celkom vrátane DPH:
Cena celkom slovom: šesťtisícdeväťstodeväť eur 60/100.

Cena celkom za predmet zmluvy v členení na oblasti SÚC PSK predstavuje:
Oblasť SÚC PSK
Bardejov
Humenné
Poprad
Prešov
Stará Ľubovňa
Svidník
Vranov nad Topľou
Cena celkom

Celkom za oblasť
bez DPH
551,80 €
215,00 €
653,70 €
1 818,90 €
524,80 €
1 521,20 €
297,60 €
5 583,00 €

DPH 20%
110,36
43,00
130,74
363,78
104,96
304,24
59,52
1 116,60

€
€
€
€
€
€
€
€

Celkom za oblasť
vrátane DPH
662,16 €
258,00 €
784,44 €
2 182,68 €
629,76 €
1 825,44 €
357,12 €
6 699,60 €

2. Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na zmene zmluvy, ktorej predmetom by bolo zvýšenie alebo zníženie ceny plnenia alebo jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa § 18 zákona č.
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov.
3. Vykonávateľ týmto prehlasuje, že mu nevzniká nárok na úhradu účelne vynaložených nákladov, ktoré
mu vzniknú v súvislosti s výkonom predmetu zmluvy, pretože tieto sú zahrnuté do ceny v zmysle tohto článku.
V. PLATOBNÉ PODMIENKY
1. Objednávateľ neposkytuje preddavok ani zálohu na predmet zmluvy.
2. Predmet zmluvy bude financovaný z finančných prostriedkov poskytnutých z vlastných zdrojov objednávateľa.
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vykonávateľovi za riadne uskutočnené plnenie zmluvne dohodnutú
cenu.
4. Úhrada za vykonanie predmetu zmluvy bude realizovaná na základe objednávateľom odsúhlasenej
faktúry vystavenej vykonávateľom kontroly v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
do podateľne objednávateľa na adrese Jesenná 14, 080 01 Prešov. Vykonávateľ je povinný vystaviť
faktúru za každú oblasť SÚC PSK samostatne t.j. vystaví 7 faktúr.
5. Fakturácia bude vykonaná po ukončení služby a po odovzdaní všetkých dokumentov v zmysle čl. II
bod 1, na základe skutočne vykonaného počtu položiek, samostatne podľa jednotlivých oblastí.
6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota splatnosti faktúry plynúť až dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola doručená faktúra so všetkými náležitosťami.
7. Vykonávateľovi vzniká nárok na zaplatenie časti odmeny za príslušnú oblasť za vykonaný predmet
činnosti po vykonaní poslednej prehliadky pre danú oblasť/ po odovzdaní Správy o výsledku odbornej
prehliadky v požadovanom počte vyhotovení.
8. Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vykonávateľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa postúpiť akékoľvek svoje pohľadávky vznikajúce mu na základe tejto zmluvy alebo pohľadávky s touto zmluvou súvisiace (napr. náhrada škody, vydanie bezdôvodného obohatenia) na tretiu stra-

nu, pričom zmluvné strany sa zároveň dohodli na tom, že toto ustanovenie pretrváva aj v prípade zániku zmluvy.
VI. PODMIENKY PLNENIA PREDMETU ZMLUVY
Objednávateľ zabezpečí pre vykonávateľa podmienky na vykonanie plnenie predmetu zmluvy
a umožní prístup zástupcom vykonávateľa na jednotlivé pracoviská objednávateľa.
2. Za objednávateľa bude požiadavky presne definovať a vecne odsúhlasovať vykonané plnenie
predmetu zmluvy oprávnený zástupca objednávateľa Mgr. Július Šimský, tel. č.: 0905 341 645.
O plnení predmetu zmluvy vystaví vykonávateľ objednávateľovi príslušné potvrdenia jednotlivo
podľa predmetu zmluvy definovanom v článku II bod 1 a 2 tejto zmluvy, ktoré budú súčasťou
vystavenej faktúry.
1. Oprávnenou osobou vykonávateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy je: Ing. Jozef Gibala, tel.:
0917940722
3. Vykonávateľ je povinný zabezpečiť dojednané inžiniersko – technické služby s náležitou
starostlivosťou a odbornosťou.
4. Vykonávateľ zodpovedá za výsledok a kvalitu vykonanej kontroly, taktiež za svojich zamestnancov,
prípadne subdodávateľov.
5. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany previesť
svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
6. V prípade zámeru realizovať nástup subdodávateľa a taktiež zámeru realizovať zmenu pôvodného
subdodávateľa je vykonávateľ povinný min. 5 pracovných dní vopred písomne informovať
objednávateľa o nástupe subdodávateľa na poskytovanie služby a súčasne predložiť doklady podľa §
32 ods. 1 písmeno e) zák. č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.
7. Vykonávateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb pri práci a zabezpečí ich vybavenie
potrebnými ochrannými pomôckami.
8. Vykonávateľ sa zaväzuje dodržiavať hygienické predpisy a ostatné predpisy záväzné pre neho pri
plnení predmetu zmluvy.
9. Pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia sú zmluvné strany povinné riadiť sa príslušnými
ustanoveniami zákona č. 311/2001 Z.z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a zákona č.
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov.
10. Vykonávateľ je povinný bezodkladne odstrániť haváriu alebo škody, ktoré spôsobil objednávateľovi
na existujúcich zariadeniach.
1.

VII. ZÁRUKA, ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU
1.

2.

3.

4.
5.

6.

Záručná doba na vykonanú kontrolnú činnosť je 24 mesiacov a začína plynúť od okamihu
vyhotovenia a odovzdania Správy o výsledku odbornej prehliadky, ktorá bude obsahovať potrebné
náležitosti v zmysle vyhl. MPSVaR SR č. 508/2009 Z.z. s výnimkou výrobkov, materiálov,
zariadenia konštrukcií, u ktorých bude záručná doba zhodná so záručnou dobou poskytnutou na tento
materiál, výrobky, zariadenia a konštrukcie ich výrobcami.
Vykonávateľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zrealizovaný podľa zmluvných podmienok a
príslušných technických noriem a že nemá vady, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo
schopnosť jeho používania v zmluve predpokladaným alebo k obvyklým účelom. Vykonávateľ
zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené porušením jeho povinností.
Za vadu sa považuje odchýlka (nezhoda) v kvalite, rozsahu a parametroch služby stanovených vo
výzve na predloženie ponuky, v tejto zmluve a všeobecne záväznými technickými normami a
predpismi. Objednávateľ je povinný zjavné vady neodkladne písomne reklamovať, najneskôr do 3
dní od ich zistenia.
Vykonávateľ nesie plnú zodpovednosť za škody, ktoré vzniknú objednávateľovi v dôsledku
nesplnenia zmluvných podmienok z jeho strany.
Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nedodržania kvality použitých materiálov a nekvalitne
zrealizovaných služieb, vykonávateľ po uplatnení oprávnenej reklamácie uskutoční neodkladne
náhradné plnenie v požadovanej kvalite na svoje náklady.
Vykonávateľ je povinný odstrániť vady oznámené počas záručnej doby na vlastné náklady bez
zbytočného odkladu po doručení oznámenia o vade najneskôr do piatich pracovných dní po podpise
Protokolu o vadách.

7.

8.
9.

Vykonávateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikla v dôsledku nedbanlivosti alebo neodborného
prístupu pri poskytovaní služby. Ak je to možné a účelné, môže takto spôsobenú škodu na
zdvíhacom zariadení odstrániť jeho uvedením do pôvodného stavu na vlastné náklady. Škoda
neodstrániteľná sa nahrádza v peniazoch s prihliadnutím na hodnotu v čase poškodenia.
Ostatné záručné a pozáručné podmienky budú spravované zákonom.
Za prípadné škody spôsobené pri realizácii plnenia predmetu zmluvy zodpovedá vykonávateľ.
VIII. ZABEZPEČENIE ZÁVÄZKOV

V prípade omeškania objednávateľa s povinnosťou zaplatiť cenu za poskytnutie služby je
vykonávateľ oprávnený vyfakturovať úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý
deň omeškania.
2. V prípade omeškania vykonávateľa s poskytovaním služieb v zmysle tejto zmluvy v zmluvne
dohodnutom termíne podľa čl. III bod 1 tejto zmluvy, vyfakturuje objednávateľ vykonávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny za plnenie predmetu zmluvy, a to za každý i
začatý deň omeškania s odovzdaním Správy o výsledku odbornej prehliadky, odbornej skúšky
elektrických zariadení.
3. Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených s
uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
4. V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť
ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
5. V prípade neoprávneného odmietnutia vykonania odbornej prehliadky vykonávateľom v termínoch
podľa čl. III bod 1 objednávateľ môže uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 100 € za každý deň.
6. Ak vykonávateľ neodstráni oprávnene reklamované nedostatky predmetu zmluvy vyplývajúce z
uplatnenia záručných podmienok v určenom termíne, môže si objednávateľ uplatniť majetkové
sankcie za neodstránenie nedostatkov v sume 500,- € za každý i začatý deň omeškania s odstránením
nedostatkov za každý nedostatok, po uplynutí dohodnutej lehoty na odstránenie vady.
7. V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok
plnenia zmluvy vykonávateľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy aj
napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči vykonávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 20% z celkovej dohodnutej ceny.
8. V prípade, že dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane vykonávateľa bez zavinenia
objednávateľom je objednávateľ oprávnený uplatniť voči vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške
10% z celkovej dohodnutej ceny.
9. Odstúpením vykonávateľa od zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu
škody.
10. Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej porušením
povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
11. Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje vykonávateľa povinnosti predmetnú
činnosť vykonávať s cieľom minimalizovania príčin a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.
1.

IX. SPÔSOB ZÁNIKU ZMLUVY
1. Zmluva zaniká :
a) splnením,
b) uplynutím doby podľa čl. III bod 6, t. j. najneskôr do 10.08.2018.
c) dohodou,
d) výpoveďou, vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou v
sedemdňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť po doručení zmluvnému partnerovi dňom
nasledujúceho po dni jej doručenia,
e) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek zmluvná
strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú
zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty stanovenej
v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto zmluvou, prílohami
a príslušnými právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve nedohodnú inak, platí,
že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7 kalendárnych dní. Doručením
odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy.

2. Podstatným porušením zmluvy sa rozumie ak :
a) v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel
zmluvy, ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá
strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
b) počas trvania zmluvy vykonávateľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia alebo
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej, prípadne odbornej spôsobilosti v zmysle
§ 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov,
c) vykonávateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti vykonávateľa plniť
zmluvný záväzok sa považuje:
 nespôsobilosť vykonávateľa aj napriek písomnej výzve vykonať kontrolu dohodnutým spôsobom
(po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom termíne,
 postup alebo priebežný výsledok poskytovania služieb vykonávateľom, ktorý vedie preukázateľne a
nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
d) vadné plnenie vykonávateľom, na ktoré bol objednávateľom v priebehu plnenia písomne
upozornený a ktoré vykonávateľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote, ktorú
mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.
3. Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo zmluvy,
a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.
X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1. Vykonávateľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich sa
jeho identifikácie, t.j. zmeny sídla, bankového spojenia a pod., ako aj vstup do likvidácie, príp. začatie
konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene niektorých zákonov v
platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom znení a ďalšími všeobecne platnými predpismi
Slovenskej republiky.
3. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať výlučne písomnými dodatkami k tejto zmluve podpísanými
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Písomný dodatok k zmluve nie je potrebné vyhotoviť, ak
dôjde k zmene identifikačných údajov vykonávateľa za predpokladu, že vykonávateľ dodrží
podmienky uvedené v bode 1. tohto článku.
4. Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude tým
dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany písomnou
dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac priblíži k účelu
a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných právnych predpisov
Slovenskej republiky.
5. Vykonávateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto zmluvy
a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených fyzických osôb,
vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode
informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto zmluvy, nie je predmetom
obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností vykonávateľom výslovne
označených.
6. Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len „písomností) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát prevzal alebo
odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná
na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa adresát o tom nedozvedel.
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dva
rovnopisy.

9. Zmluvné strany po oboznámení sa s obsahom tejto zmluvy vyhlasujú, že súhlasia s jej obsahom a
potvrdzujú, že táto zmluva bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dohodnutá v tiesni, ani
za inak jednostranne nevýhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.
Lipt. Mikuláši, dňa 28.05.2018
Za vykonávateľa:

......................................................
Gabriel Šimko
konateľ spoločnosti

V Prešove, dňa
Za objednávateľ

....................................................
Ing. Peter Kočiško
riaditeľ

