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ZMLUVA O DIELO  

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Obchodný zákonník“) a zákona č. 343/2015  Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Článok I.  

 Zmluvné strany 

 

 

Zhotoviteľ:     

Sídlo:      

Štatutárny orgán:    

IČO:         

DIČ:       

IČ DPH:      

Registrácia:      

Bankové spojenie:    

Číslo účtu:      

IBAN:     

Kontaktná osoba:    

Tel.:     

E-mail:     

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 

Objednávateľ:   Mesto Žiar nad Hronom  

Sídlo:     Ul. Š. Moysesa 46, 965 19 Žiar nad Hronom 

Štatutárny orgán:  Mgr. Peter Antal, primátor mesta 

IČO:     00 321 125 

DIČ:    2021339463 

IČ DPH:    Nie je platcom DPH.  

Bankové spojenie:      VÚB a.s.,pobočka Žiar nad Hronom 

Číslo účtu:    14621422/0200 

IBAN:     SK8702000000000014621422 

Kontaktná osoba:   Ing. Pavel Mužík, projektový manažér MsÚ Žiar nad Hronom 

Tel.:    + 421 45 678 71 31  

Fax:    + 421 45 678 71 55 

E-mail:    pavel.muzik@ziar.sk 

 

(ďalej ako „objednávateľ“)     

    

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť, riadne a včas, za 

podmienok dojednaných v tejto zmluve vypracovať pre objednávateľa a objednávateľovi 

odovzdať nasledovné dielo:  

 

mailto:pavel.muzik@ziar.sk
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I. Realizačnú projektovú dokumentáciu s názvom „Cyklotrasa SNP – Priemyselný 

areál, Žiar nad Hronom“ , pozostávajúcu minimálne z:  

 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 

 
B. STAVEBNÉ OBJEKTY: 

 S0 01 – Cyklotrasa vedená po uliciach SNP, Jilemnického, 
Bernolákova, Svitavská, Štefana Moysesa, Námestie Matice 
Slovenskej, Hutníkov – po lávku ponad rieku Hron 

 SO 03 – Cyklotrasa vedená po ulici Hutníkov od lávky ponad rieku 
Hron do priemyselného areálu na juhu mesta 

 SO 04 – Uzamykateľné prístrešky pre bycikle 

 SO 05 – Verejné osvetlenie 
 

C. VÝKAZ VÝMER A DETAILNÝ POLOŽKOVITÝ ROZPOČET 
 

D. ROZPOČET VO FORMÁTE *xls / xlsx (Príloha č.1 zmluvy) 
 

Predmetom zákazky je spracovanie realizačnej projektovej dokumentácie mestskej 
cyklokomunikácie, ktorá bude prepájať jednotlivé obytné zóny mesta Žiar nad 
Hronom s priemyselným areálom na juhu mesta. Súčasťou riešenia nie je návrh 
rekonštrukcie jestvujúceho premostenia rieky Hron. Celková dĺžka navrhovanej trasy 
je cca 3,63 km. 
 

(ďalej ako „Realizačná projektová dokumentácia“),  

 

a to všetko výlučne v súlade s platnou príručkou a inými záväznými 
dokumentami Integrovaného regionálneho operačného programu 2014 - 2020 
(ďalej ako „záväzná dokumentácia IROP“) tak, aby objednávateľ mohol 
realizačnú projektovú dokumentáciu predložiť ako súčasť  projektovej žiadosti 
v rámci „Výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na 
zvýšenie atraktivity a prepravnej kapacity nemotorovej dopravy (predovšetkým 
cyklistickej dopravy) na celkovom počte prepravených osôb“ (ďalej „Výzva“) za 
účelom získania nenávratného finančného príspevku.  

 

2. Podkladom pre Realizačnú projektovú dokumentáciu je PD DUR „Cyklotrasa SNP – 
Priemyselný areál, Žiar nad Hronom“ ( Cykloprojekt, s.r.o. ; rok 2017).  
 

3. Zhotoviteľ bude v Realizačnej projektovej dokumentácie riešiť všetky pripomienky, ktoré 
vyplynuli z vyjadrení dotknutých orgánov k PD DUR „Cyklotrasa SNP – Priemyselný 
areál, Žiar nad Hronom“ ( Cykloprojekt, s.r.o. ; rok 2017). 

 

4. Predmetom Projektovej dokumentácie nie je:  

 zabezpečenie inžinierskej činnosti (územného, stavebného a kolaudačného konania), 

ktoré si zabezpečuje objednávateľ sám na vlastné náklady; 

 vypĺňanie a podanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok z Integrovaného 

regionálneho operačného programu. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas zhotovené dielo v súlade s touto zmluvou  

prevezme, zaplatí za dielo dohodnutú cenu v zmysle článku V. tejto zmluvy,  a poskytne 

zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie v zmysle článku VI. tejto zmluvy. 
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Článok III. 

Spôsob vypracovania diela  

 

1. Zhotoviteľ je povinný vypracovať a objednávateľovi odovzdať v rámci dojednanej ceny 

Štúdiu 2x v tlačenej podobe + 1x v digitálnej podobe na CD (DWG, JPG, PDF) a  

Projektovú dokumentáciu v 6x v tlačenej podobe + 1x v digitálnej podobe na nosiči CD 

(DWG, JPG, PDF). Na požiadanie objednávateľa zhotoviteľ dodá ďalšie vyhotovenia 

diela v požadovanom počte za osobitnú úhradu. 

 

2. Pri vyhotovovaní diela je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, dojednania tejto zmluvy a riadiť sa východiskovými podkladmi 

objednávateľa, platnou Výzvou a záväznými dokumentami IROP s ňou súvisiacimi, 

zápismi a dohodami zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov 

štátnej správy a samosprávy. 

 

3. Dielo musí spĺňať najmä technické požiadavky a štandardy podľa aktuálne platných 

legislatívnych predpisov a technických noriem v Slovenskej republike. 

 

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že 

sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k vykonávaniu 

diela a že disponuje takými odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela 

nevyhnutné. 

 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať dielo a že bude všetky práce 

vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať 

zamestnancami so zodpovedajúcou kvalifikáciou.  

 

Článok IV. 

Čas plnenia, odovzdanie a prevzatie diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať a odovzdať Realizačnú projektovú dokumentáciu 

v dojednanom rozsahu a obsahu do 30.06.2017.  

 

2. Dodržanie termínu odovzdania diela, uvedeného v bode 1. tohto článku zmluvy, je 

podmienené riadnym a včasným spolupôsobením objednávateľa, špecifikovaným v 

článku VI. tejto zmluvy. V prípade, že by z tohto dôvodu došlo k prerušeniu prác na 

zhotovení diela, lehota na jeho zhotovení sa predĺži o dobu, o ktorú  prerušenie prác 

z dôvodov na strane objednávateľa ovplyvnilo dobu jeho vykonania. Zhotoviteľ je povinný 

vopred objednávateľa na prerušenie prác na zhotovení diela písomne informovať, uviesť 

aj dôvod tohto prerušenia a tento aj preukázať.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi riadne, včas, bez vád a 

nedorobkov a v požadovanej kvalite.  

 

4. Vypracovanie diela je splnené jeho riadnym a včasným vypracovaním a písomným 

odovzdaním objednávateľovi. Odovzdaním diela sa rozumie osobné odovzdanie 

Realizačnej projektovej dokumentácie ako celku, a to v rozsahu a počte vyhotovení 

dohodnutých touto zmluvou objednávateľovi na adrese sídla objednávateľa, pričom 

o odovzdaní diela sa spíše Odovzdávací a preberací protokol. 
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5. V prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní s riadnym a včasným odovzdaním diela, je 

zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

príslušnej časti diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s dodaním riadne 

vyhotoveného diela. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

náhradu škody v plnej výške. 

 

Článok V.  

Cena diela a platobné podmienky 

 

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej cenovej ponuky 

zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania, a v súlade s ustanoveniami zákona                  

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

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z.               

o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je zahrnutá daň z pridanej hodnoty 

(DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu uskutočnenia zdaniteľného plnenia.  

 

Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je vo výške ................ Eur s 

DPH, slovom .............................................. Eur.  

 

       Cena bez DPH:             ..........  Eur 

              DPH 20 %:                  ..........  Eur 

              Cena celkom:   ..........  Eur 

 

 

2. Cena za zhotovenie diela je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez možnosti 

úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou zmeny 

zákonnej sadzby DPH.  

 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v ním ponúknutej výške ceny podľa rozpočtu a bez 

ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá cena 

diela bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podľa rozpočtu. 

Zmluvné strany považujú rozpočet za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že 

zhotoviteľ získal všetky informácie a v ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ 

súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za riadne a včasné dokončenie diela v 

dohodnutej cene. 

 

4. Cena za dielo pokrýva všetky náklady spojené so splnením záväzkov podľa tejto zmluvy. 

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za dielo do 14 dní odo dňa ich 

protokolárneho odovzdania  objednávateľovi v zmysle článku IV. bod 6. tejto zmluvy (t.j. 

do 14 dní odo dňa poskytnutia riadneho plnenia), a to bezhotovostne na základe faktúry, 

riadne vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi minimálne 14 dní pred jej 

splatnosťou. Po dobu omeškania zhotoviteľa s doručením faktúry objednávateľovi, nie je 

objednávateľ v omeškaní s úhradou ceny diela.  

 

6. V prípade, že posledný deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo 

deň pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

 

7. Faktúru – daňový doklad, vyhotovený  zhotoviteľom v súlade s týmto článkom, doručí 

zhotoviteľ na adresu objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný predložiť faktúru v 4 
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vyhotoveniach. Faktúra, vystavená zhotoviteľom, musí obsahovať všetky náležitosti 

platného daňového dokladu v súlade s platnou právnou úpravou SR a jej prílohou musí 

byť fotokópia preberacieho protokolu.  

 

8. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, 

ktorá neobsahuje niektorú z náležitostí platného daňového dokladu alebo má iné vady v 

obsahu. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia.  

 

9. Zhotoviteľ je povinný, podľa povahy nesprávnosti, faktúru po opravení opätovne vystaviť. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota plynie znovu 

odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej alebo novo vystavenej faktúry. 

 

10. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči  

zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa úroky z omeškania 

z dlžnej sumy, a to v sadzbe ustanovenej nariadením vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa 

vykonávajú niektoré ustanovenia Obchodného zákonníka. 

 

11. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok.  

 

Článok VI.  

Spolupôsobenie objednávateľa  

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne odovzdať zhotoviteľovi záväznú dokumentáciu 

IROP, Výzvu a PD DUR „Cyklotrasa SNP – Priemyselný areál, Žiar nad Hronom“ 

bezodkladne po jej zverejnení. Za odovzdanie uvedenej dokumentácie zhotoviteľovi sa 

považuje aj jej odoslanie na elektronickú adresu zhotoviteľa : info@cykloprojekt.sk 

a v prípade že to zhotoviteľ požaduje, aj jej fyzické odovzdanie.  

 

2. Osoba zodpovedná za koordináciu spolupráce so zhotoviteľom na predmete diela:  

 

 Ing. Pavel Mužík, projektový manažér, e-mail: pavel.muzik@ziar.sk, tel. č. 045/678 71 

31.  

 

Článok VII.  

Zodpovednosť za vady a záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, že bude 

mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám 

stanovených v platných STN.  

 

2. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených 

technickými normami, právnymi predpismi a touto zmluvou. 

 

3. Dielo má vady najmä v prípade, ak : 

a) nie je vykonané v dohodnutom rozsahu,  

b) nezodpovedá požiadavkám platnej Výzvy,  

c) má právne vady najmä v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo 

zaťažené zo strany objednávateľa právami tretích osôb.  

 

mailto:info@cykloprojekt.sk
mailto:pavel.muzik@ziar.sk
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4. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania diela 

objednávateľovi. Zárukou preberá zhotoviteľ záväzok, že predmet diela bude počas 

záručnej doby spôsobilý na použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti 

a kvalitu. 

 

5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných 

mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej 

starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozornil 

a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené 

dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na 

nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak 

zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.  

 

6. Pre prípad vady diela dojednávajú  zmluvné strany   právo  objednávateľa   požadovať a        

povinnosť zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady diela, a to bezodkladne, 

najneskôr v lehote 10 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa zmluvné strany nedohodnú 

inak. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ  povinný uplatniť bezodkladne po 

zistení vady, v písomnej forme na adresu sídla zhotoviteľa alebo elektronicky na             

e-mailovú adresu zhotoviteľa: info@cykloprojekt.sk 

 

7. Zhotoviteľ je povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny 

príslušnej časti diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania s odstránením 

reklamovaných vád diela alebo s odstránením vád alebo nedostatkov diela zistených pri 

posudzovaní žiadosti o nenávratný finančný príspevok v zmysle bodu 7. tohto článku. 

Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody v 

plnej výške. 

 

Článok VIII.  

Ostatné dojednania 

 

1. Zhotoviteľ je vlastníkom diela a znáša nebezpečenstvo škody na diele. Vlastnícke právo 

a zodpovednosť za nebezpečenstvo škody na diele  prechádza na objednávateľa 

protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi. 

 

2. V prípade, že pred termínom plnenia odstúpi objednávateľ od zmluvy z dôvodov 

nezavinených zhotoviteľom, uhradí zhotoviteľovi preukázateľne vynaložené náklady na 

rozpracovanosť predmetu diela k termínu písomného odstúpenia od zmluvy a zhotoviteľ 

je povinný odovzdať rozpracovaný predmet diela objednávateľovi. 

 

3. V prípade, ak objednávateľ odstúpi od tejto zmluvy z dôvodu, že zhotoviteľ porušuje 

svoje povinnosti, vyplývajúce z tejto zmluvy a z príslušných právnych predpisov, má  

zhotoviteľ právo vyfakturovať do termínu písomného odstúpenia od zmluvy vynaložené 

náklady na realizáciu  diela len v prípade, ak objednávateľ má z čiastočného plnenia 

zmluvy majetkový prospech. Objednávateľ má právo žiadať od zhotoviteľa náhradu 

škody vyplývajúcu z titulu odstúpenia od zmluvy pre porušenie povinnosti zhotoviteľa.  

 

4. Zhotoviteľ je povinný dňom oznámenia o odstúpení od zmluvy ukončiť vykonávané práce 

na diele.        
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5. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o podstatných skutočnostiach 

súvisiacich s predmetom diela, ak tieto skutočnosti môžu ovplyvniť jej plnenie.  

 

Článok IX.  

Licencia  

 

1. Zhotoviteľ vyhlasuje, že k dielu (t.j. k Štúdii a k Projektovej dokumentácii)  vykonáva 

všetky majetkové práva autora. 

 

2. Zhotoviteľ v súlade s § 65 nasl. zákona č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon v znení 

neskorších predpisov (ďalej ako „Autorský zákon“) udeľuje objednávateľovi súhlas na 

použitie diela (Štúdie a Projektovej dokumentácii). Zhotoviteľ bezodplatne udeľuje 

objednávateľovi výhradnú, časovo a priestorovo neobmedzenú licenciu na použitie diela 

podľa ustanovenia § 19 ods. 4 Autorského zákona a na každé dosiaľ známe použitie 

diela (ďalej ako „Licencia“) a objednávateľ túto Licenciu prijíma. Zhotoviteľ súhlasí s tým, 

že dielo alebo jeho časť môže objednávateľ bez ďalšieho upravovať, zmeniť, spájať 

alebo aj zničiť. Objednávateľ v súlade s predchádzajúcimi vetami tohto bodu, 

v budúcnosti bude môcť v prípade realizácie zmeny a/alebo potreby inej zmeny diela  

vykonať úpravy alebo iné zásahy do Štúdie ako aj do Projektovej dokumentácii, alebo 

bude môcť v budúcnosti dať prepracovať pôvodnú Štúdiu a/alebo Projektovú  

dokumentáciu alebo ich časť tretej osobe bez toho, aby bol nútený opätovne vyžiadať si 

súhlas zhotoviteľa alebo autorov realizačného projektu.   

 

3. Zmluvné strany sa dohodli na bezodplatnom poskytnutí Licencie. 

 

Článok X. 

 Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 

informácií)  v znení neskorších predpisov. 

 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle objednávateľa.  

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú 

spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené, ako aj právne  pomery z 

nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, sa spravujú ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, Autorského zákona, Občianskeho zákonníka a ostatnými súvisiacimi platnými 

právnymi predpismi SR.  

 

5. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným 

a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť 

ostatných ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po 

tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 

nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude 

v čo najväčšej miere zodpovedať vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia zmluvy.  
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6. Zmluvné strany sa dohodli, že nie sú oprávnené  bez predchádzajúceho súhlasu druhej 

zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy 

a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ zmluva neustanovuje pre konkrétny prípad 

inak. Toto ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 

40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

 

7. Ak nie je uvedené inak, písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných 

strán, uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná 

strana písomne oznámila  druhej zmluvnej strane v súlade s týmto bodom zmluvy. 

Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia druhou zmluvnou  stranou 

(príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia prevzatia 

písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti 

adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku 

nevyzdvihol v odbernej lehote). Písomnosť doručovaná formou e-mailovej správy sa 

považuje za doručenú dňom nasledujúcim po dni preukázateľného odoslania e-mailovej 

správy adresátovi (ďalej len „deň elektronického doručenia“).  

 

8. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné 

len za podmienky, že sú vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo 

dodatok k tejto zmluve, sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami a za podmienky 

dodržania zákona o verejnom obstarávaní.  

 

9. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdrží 

objednávateľ a jedno vyhovenie zhotoviteľ.  

 

10. Objednávateľ a zhotoviteľ si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi 

schválená a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, 

že obsah tejto zmluvy plne zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, 

určite a zrozumiteľne bez omylu, bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

 

       V Žiari nad Hronom dňa 09.07. 2017   V Žiari nad Hronom, dňa 09.07. 2017   

 

       Objednávateľ:                                                    Zhotoviteľ:  

 

 

 

 

       ____________________________             ____________________________ 

              Mgr. Peter Antal, primátor                                  

               Mesto Žiar nad Hronom      
 

 



   

  Strana 9 (celkom 9) 

 

ZÁKLADNÁ FINANČNÁ KONTROLA vykonaná v zmysle § 7 č. 357/2015 Z.z. 

Označenie alebo popis finančnej operácie alebo jej časti:  príjem/ poskytnutie / použitie / právny úkon / iný 

úkon majetkovej povahy* 
 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie. 

Vedúci OEAF zodpovedný za ekonomiku a financovanie:  

Meno a priezvisko: Ing. Martin Majerník   Dátum:.................Podpis:...................... 

 

Finančnú operáciu alebo jej časť je – nie je možné: vykonať, v nej pokračovať alebo vymáhať poskytnuté 

plnenie. 

Zamestnanec zodpovedný za realizáciu zmluvy 

Meno a priezvisko: Mgr. Silvia Grúberová   Dátum:.................Podpis:...................... 

*nehodiace sa škrtnite 

 
 

  


