
ZI'ILUYA o DIELO č.2712020
uzavretev zmysle § 536 a nasl. zák. é. 51311991 Z.z. Obchodný zákonník

medzi:

1. Objednávatel':

Názov: Centrum sociálnych služieb Kežmarok
Sídlo: Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok
IČo: 17149975
DIČ: 2020703509
Zastilpenie: Mgr. Daniela Pichnarěíková - riaditeťka
Bankové spojenie : Štátna pokladnic
IBAN: SK31 8180 0000 0070 0051 3385
Kontaktná osoba: Mgr. Daniela Pichnarčíková
Kontakt: 0904 470 252, riaditel@csskezmarok-kk.vucpo.sk

(ďalej len,,Objednávatel"') na jednej strane

a

2. Zhotovite|'z

Obchodné meno: CONTRACTOR - E[J, s.r.o.,
Sídlo: Letná1057112,064 01 Stará Lubovňa
lČo: +++gzlzg
DIČ: 2022723307
lČ opH: SK2022723307
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK69 1100 0000 0029 2689 7826
Zastúpenie: p. Michal Terkanič
Kontaktná osoba: p. Michal Terkanič
(ďalej len,,Zhotovitel"') na druhej strane

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je ponuka úspešného uchádzača predložená
zhotoviteťom na základe výzvy na predloženie cenovej ponulql podťa § 1]7 zákona č,
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niehorých zákonov.

I. Predm9!4lg5ry
Predmetom Zm|uvy je záv'dzokZhotovitel'a vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť

stavebné práce a dodávku materiálov pre zákazku,,: ,, Oprava chodníka v zadnej časti budovy
- vchod od kuchyne , CSS Pod lesom 6, 060 01 Kežmarok" (ďalej len "Dielo") za podmienok
dohodnu|ých v Zmluve a Dielo odovzdať Objednávatelbvi.

1. Objednávatel' sa zavázuje, že riadne dokončené Dielo bez vád a nedorobkov brániacich jeho
užívaniu prevezme, zaplati za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskYne Zhotovitelbvi
dohodnutu súčinnosť,

2. Zhotovitel'vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spósobilý vykonať Dielo.

3. Zhotovitel' sa zavázuje zhotoviť Dielo podl'a odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy,
techniokých a právnych predpisov a slovonských technických noriem tak, aby slúžilo k urěenému
úěelu. Osoby a všetky veci povahy hmotnej ako i právnej, ktoré sú nutné a potrebné k riadnemu
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5.

6.

splneniu závázku Zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy, je povinný zabezpeéiť Zhotovitel', ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak,

Predmet plnenia musí byt' realizovaný v súlade s rozpočtom, ktoný tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Miestom plnenia je CSS , Pod lesom 6, 060 0l Kežmarok.

Predmet zmluvy bude financovaný zbežných výdavkov CSS Kežmarok.

II. Cena za Dielo

Cena za vykonanie diela zhotovitel'om je urěená na základe vzájomnej dohody zmluvných strán v
zmysle zákona č. 18/1996 Z, z. o cenách v znení neskorších predpisov v sume 4 896,- Eur s DPH,
a to podl'a ponukového rozpočtu, ktory tvorí Prílohu ě. 1 tejto zmluvy.

Cenaza die|o je určená nasledovne:

l.

1.

Cena diela bez DPH:

Výška DPII:

Cena diela s DPH:

4 080,_ Et]R

816,_ EUR
4 896,- EUR

J.

4

Cena diela s DPH slovom : Šty.itisícosemstodevát'desiatšest' EUR

Cena je stanovená ako pevná a koneěná, s možnosťou zmeny iba za podmienok uvedených v tejto
Zmluve. Rozpočet ceny je uvedený v rozpoěte tvoriacom Prílohu ě. l k tejto Zmluve. Zhotovitel'
sazavázuje rea|izovať Dielo tak, aby dohodnutá cenanebola prekroěená. Pokial'dójde k navýšeniu
nákladov, urobí sa tak obojstranným zápisom zo strany objednávatel'a a áotovitel'a v stavebnom
denníku a následným podpísaním dodatku k Zmluve v zmysle článku VII bod 6 Zmlwy,

Cena za Dielo zahíňa náklady na splnenie všet\ich zmluvných závázkov Zhotoviteťa
vyplývaj úci ch zo Zmluvy .

K zodpovedajúcej zmene Ceny za Dielo móže dójsť v prípade zmany materiálov odsúhlasených
písomne Objednávatelbm, po predchádzajúcom upozornení Objednávateta Zhotovitelbm, že
zmena materiálu bude mať za následok zvýšenie ceny Diela. K zodpovedajúcej zmene ceny za
dielo móže dójsť aj v prípade naqýšenia nákladov zápisom do stavebného denníka, podpísaného
oboma zmluvnými stranami a následným podpísaním dodatku k Zmluve v zmysle článku VII bod
6 Zmluvy.

III. Platobné podmienkv

Obj ednávatel' bude uhr ádzať Cenu za D i e lo nasledovne :

Objednávatel' uhradí cenu za dielo na základe vystavenej faktúry/faktúr zhotovitelbm
s náležitosťami riadneho daňového dokladu. Faktúra/faktúry budú vystavené na základe súpisu
vykonaných prác a dodávok materiálu. Faktúra bude vystavená so splatnosťou 30 dní.

Zhotoviteí zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu
v zmysle z.é.22212004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a znení § 3a
ods. l zák,ě , 5I3|I99I Zb, Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

IV. Cas plnenia

l. Zhotovitel' sa zav?nuje vykonať a dodať Dielo do 18.12.2020 :

- termín zaéatia: 30.11.2020
- termín ukončenia: 18.12.2020
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2, Dodaním diela sa rozumie jeho riadne zhotovenie bezvád a nedorobkov brániacich jeho užívaniu
a odovzdanie Objednávatelbvi vrátane odovzdania všetkých dokumentov súvisiacich s predmetom
Zmluvy.

Dohodnud ěas plnenia sa predlžuje o čas počas, ktorého nemohol Zhotovitel'Dielo vykonávať
z dóvodu prekážok, ktoré nebolo možné predvídať alebo ohl'adom kto4ých nie je možné
spravodlivo predpokladať,že im Zhotoviteť móže predísť alebo ich prekonať.

Zhotoviteí je oprávnený vykonať Dielo aj pred dohodnu!ým ěasom. Preděasné splnenie zo strany
Zhotoviteíanemá vplyv na výšku dohodnutej Ceny za Dielo.

v. práva a povinnosti obiednávatel'a

Objednávateť je povinný odovzdať Zhotovitelbvi Stavenisko zápisom do stavebného denníka, na
ktorom bude zrealizované Dielo (ďalej len "Stavenisko"), do 5 dní od požiadania zhotovitel'a.

Objednávateť je povinný prevziať riadne vykonané Dielo bez avád a nedorobkov brániacich jeho
užívaniu na zfiklade výzvy Zhotoviteťa vo vopred dohodnutom termíne po jeho dokončení
azaplatiť cenuzajeho riadne vykonanie v súlade s čl. il. tejto zmluvy,nazáklade preberacieho
protokolu.

3. V deň odovzdania staveniska Objednávateť vymedzí a dá Zhotoviteťovi k dispozícii miesto
vodovodnej prípojky, aby mohol pripojiť vodu k pracovným zariadeniam, a elektrickej prípojky
220 a360 V. Taktiež je povinný zabezpeéiť zhotovitelbvi prípoj vody a elektriny pre karavan.

vI. práva a novinnosti zhotovitel'a

Zhotovitel'je povinný prevziať stavenisko, ak tomu nebudú brániť žiadnevážneprekážky, ktoré by
znemožňov ali zaéatie stavebných prác.

Zhotovitel' je povinný zabudovať materiál a v}robky podl'a rozpočtu. Prípadné zmeny musia byt'
vopred odsúhlasené Objednávatefom písomnou formou. Nie je prípustné používanie technológií,
ktoré sú v rozpore s platnými technickými, bezpečnostnými alebo hygienic§ými predpismi a
normami všeobecnými i rezortnými.

Zhotovitel' je povinný pred zaéatim realizácie Diela zabezpečiť pre svojich pracovníkov všetky
potrebné školenia a testy na bezpeěnosť a ochranu zdravia pri práci. Zhotoviteť zodpovedá za
bezpeěnosť a ochranu zdravia svojich pracovníkov a dodržiavanie všetkých povinností pri
realizácii Diela v súlade s vyhláškou é.l47/2013 Zb. obezpečnosti práce atechnických zariadeni
pri stavebných prácach, nariadením vlády SR é, 39612006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných
a zdravotných požiadavkách na stavenisko a ďalšími záv'aznými predpismi, Pri realizácii Diela je
Zhotoviteť povinný dodržiavať všetky závázné predpisy o ochrane zdraviaa bezpeěnosti pri práci,
o ochrane životného prostredia ako aj ďalšie všeobecne záv'dzné právne predpisy vďahujúce sa na
rea|izácitt Diela.

zhotovitel'móže na stavenisku umiestňovať reklamné tabule alebo viesť v súvislosti so stavbou
reklamnú kampaň len s písomným súhlasom Objednávatel'a vrátane presne odsúhlaseného rozs4hu
počas doby rea|izácie Diela.

Zhotovitel'má právo prerušiť qýkon prác v prípade nasledovných prekážok:

vietor, ktorého rýchlosť bude prevyšovať 80 km/hod
pri daždi
qýpadok elektrickej energie

V týchto prípadoch sa predlžuje čas plnenia bez uplatnenia sankcií voěi Zhotoviteťovi.

Zhotoviteť je oprávnený vykonávať stavebné práce pri realizácii Diela aj prostredníctvom
subdodávateťov.

V prípade, ak Zhotoviteť považuje pokyny stavebného dozoru zaneoprávnené alebo neúčelné, musí
uplatniť svoje v,ýhrady bez meškania zápisom v stavebnom denníku. Pokyny musí na opátovné
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požiadanie vykonať, pokial' nie sú v rozpore s príslušnými technologickými postupmi alebo
neodporujú právnym predpisom alebo nariadeniam miestnej alebo šnítnej správy,

Zhotovitel' je povinný bez meškania a písomne informovať Objednávatelb o vzniku akejkol'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuj e realizáciu Diela.

Zhotoviteť je povinný bez zbytoéného odkladu upozorniť Objednávatel'a na nevhodné pokyny,
ktoré mu Objednávatel'dá na vyhotovenie predmetu Zmlwy. V prípade prerušenia prác z tohto
dóvodu nevznikne omeškanie na strane zhotovitel'a.

Zhotovitel'móže stavebné práce vykonávať len poěas pracovnej doby a prevádzky zariadenia CSS.
Stavebné práce mimo pracovnej doby je povolené len po dohode s objednávatelbm.

vIII. prechod vlasúníctva a nebeznečenstvo škodv

Vlastníkom Diela je počas jeho realizácie Zhotovitel'.

Nebezpečenstvo škody na Diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie Diela
znášaZhotoviteí až do dňa odovzdania aprevzatiaDielabez vád a nedorobkov Objednávatelbvi.
Týmto momentom ptechídza nebezpeěenstvo škody na Diele na Objednávatel'a.

IX. Odovzdanie a prevzatie Diela

Zhotovitel' wzye objednávateía na prevzatie diela aspoň jeden pracovný deň vopred, pred
odovzdaním diela.
Zhotovitel' sazavázl$e odovzdať dielo bez závad a v dohodnutom termíne.
Ak objednávatel'zistí závady na diele bezodkladne wzve zhotovitel'a na odstránenie nedostatkov.
Objednávateť si vyhradzuje právo neuhradiť faktúru až do úplného odstráneniazávad.

x. zodpovednost'za vadv Diela a záručná doba

Objednávatel' je povinný Dielo prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku ěo najskór po výzve
Zltotoviteía na prevzatie diela.

Zhotoviteí poskytuje Objednávatelbvi záruku, že Dielo si zachová vlastnosti, ktoré ho robia
použitelhým na dohodnu!ý, inak obvyklý účel po dobu dohodnutú v trvaní 5 rokov, Záruěná doba
na stavebné práce je určená na 5 rokov, záruěná doba na tovar je urěená na obdobie 2 roky.
V prípade, ak Zhotoviteť zabezpeěítovar, na kto4ý mu poskytne jeho dodávatel', prípadne v,ýrobca
dlhšiu záruění dobu ako dva roky, p|ati, že pre taklito tovar platí dlhšia záruěná doba poslgrtnutá
výrobcom resp, dodávateťom Zhotovitel'aaj pre Objednávatel'a. Záruénádoba na umelý trávnik je
stanovená na obdobie 8 rokov. Objednávatel'je povinný dodržiavať Záruěné podmienky diela.

Záruéná doba zaéina plynúť odo dňa prevzatia Diela Objednávatelbm. V prípade, ak sa
Objednávatel' dostal do omeškania s prevzatím riadne dokoněeného Diela po riadne písomnej
výzve Zhotoviteía, záruěná doba zaéina plynúť odo dňa, kedy mal Objednávatel'povinnosť dielo
prevziať,

Vady Diela, na ktoré sa vďahuje zárukaza akosť, je Objednávatel'povinný oznámiť Zhotoviteťovi
bezodkladne, najneskór do 10 dní odo dňa zistenia !ýchto vád alebo odo dňa, kedy pri vynaložení
odbornej starostlivosti mali byť tieto vady zistené. Najneskór je však Objednávatel'povinný tieto
vady oznétmiť Zhotovitelbvi do uplynutia záruénej doby dohodnutej v Zmluve, inak právo
Objednávateťa uplatniť nároky zťýchto vád Diela zaniká.

Zhotovitel'nezodpovedínajmd zatie vady Diela, ktoré boli spósobené bez jeho viny po prechode
nebezpeěenstva na diele na objednávateía bežným opotrebením, poškodením diela náhodnou
skazou, neodborným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o Dielo, nedodržaním
prevádzkových podmienok, poškodením Diela nadmerným zaťažovanim, používaním Diela v
rozpore s účelom, na ktoný je Dielo urěené, mechanickým poškodením Diela s pósobeným
Objednávatelbm alebo tretbu osobou, neodborným zásahom do Diela alebo zásahom do Diela k
tomu neoprávnenej osoby, vandalizmom, zásahom vonkajších vplyvov (voda, oheň, elektrina a
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pod.), poškodením Diela neodvrátitelhými alebo nepredvídatel'ruými udalosťami a v dósledku
vyššej moci.

Po zistení akejkol'vek vyššie uvedenej vady Diela, zaktorú zodpovedá zhotovitel', Objednávatel'
nie je oprávnený Dielo alebo jeho vadnú časť naďalej používať. V prípade porušenia tejto
povinnosti Objednávatelbm nezodpovedá Zhotovitel' za následné vady spósobené používaním
vadného Diela alebo jeho ěasti.

V prípade neoprávneného uplatnenia nárokov z vád Diela (najmá ak sa preukáže, že vady Diela
neexistujú alebo že neboli spósobené porušením povinnosti Zhotoviteťa) je Objednávatel'povinný
uhradiť Zhotoviteťovi náklady, ktoré mu týmto vznikli,

Objednávatel' je po uplatnení nárokov z vád Diela povinný poskynúť Zhotovitelbvi súěinnosť
potrebnú na riadne preskúmanie týchto vád, najmá je povinný pos§rtnúť mu informácie o vzniku
vád, podať vyžadované vysvetlenia, predložiť potrebné doklady, ktoré má k dispozícií.

Zéruka sa vďahuje na predmet Zm|uvy za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby predmetu
Zmluvy zo strany Objednávatel'a v rozsahu predchádzajúceho písomného pouěenia Zhotovitelbm.
Záruka sa nevďahuje na prípady násilného poškodenia predmetu Zmluvy, resp. poškodenia
živelnou pohromou.

Ak sa preukáže, že nedostatok bol spósobený nevhodným uživaním predmetu Zmluvy, v rozpore
s pouěením Zhotovitel'a podlb bodu 11 tohto čl. zmluvy, je Objednávatel' povinný uhradiť
Zhotovitel'ovi všetky náklady vzniknuté v súvislosti s jeho odstránením.

xI. zmluvné ookuty. úroky z omeškania

V prípade zmluvnej ceny, ak je objednávatel'v omeškaní viac ako 30 dní s úhradou platby bližšie
špecifikovanej v Článku II. tejto zmluvy zhotoviteťovi, je objednávateí povinný uhradiť
zhotovitelbvi úrok z omeškania vo qýške 0,05Yo z ceny diela s DPH za každý, i zaéaty deň
omeškania po dátume splatnosti faktúry.

V prípade, že zhotoviteť neukoněí dielo v špecifikovanom termíne podl'a tejto zmluvy,
je zhotoviteť povinný uhradiť objednávatelbvi zmluvnú pokutu vo qýške 0,05%ó z ceny diela s DPH
zakaždý, i zaéaty deň omeškania, pokial' mu objednávatel'túto zmluvnú pokutu vyrubí.

Ustanoveniami o zmluvných pokutách uvedenými v tejto zmluve nie sú dotknuté nároky
zmluvných strán na úhradu vzniknutej škody.

XII. Zodpovednost' za škodu

Každá zo zm|uvných strán zodpovedá za škodu, ktorú spósobila porušením svojich povinností
vyplývajúcich zo Zmluvy a jej súčastí, ako aj povinností vyplývajúcich z p|atných všeobecne
záv ázný ch právnych predp i sov.

Strana, ktorá škodu spósobila,je povinná nahradiť poškodenej strane skutoěnú škodu a ušlý zisk.
Povinnosť nahradiť škodu nemá vplyv na povinnosť zaplatiť dojednanú zmluvnú pokutu.

Bez ohl'adu na predchádzajúce body bude Zhotovitel' na základe tejto Zmluvy zodpovedať za
škodu, ktorú spósobil Objednávatelbvi porušením svojich povinností vyplývajúcich zo Zmluvy a
jej súěastí, ako aj povinností vyplývajúcichzplatných všeobecne závázných právnych predpisov.

Zhotovitel'nebude v žiadnom prípade zodpovedný za akékol'vek úkony, opomenutia, uvedenia do
omylu alebo porušenie povinností zo strany Objednávatel'a a to ěi už z nedbalosti alebo úmyselne.

Zmluvné strany týmto prehlasujú a súhlasia s tYm, že obsah ustanovení čl. XII. ohl'adom
zodpovednosti za škodu považujú za primerané.
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XIII. Odstúpenie od zmluw

Objednávatel' je oprávnený od Zmluvy alebo jej ěasti odstúpiť v prípade, ak:

a) na majetok Zhotoviteta bude vyhlásený konkurz alebo ak sám Zhotovitel'podá na seba návrh
na vyhlásenie konkurzu alebo podá návrh na povolenie reštrukturalizácie,

b) Zhotovitel'nezhotovuje Dielo v požadovanej kvalite a v súlade so Zmluvou,
c) Zhotoviteť neprevzal stavenisko alebo mešká so zaěatím ptác - akide o omeškanie viac ako l0

pracovných dní,
d) je Zhotovitel'v omeškaní s plnením termínov.

Zhotovitet móže od Zmluvy odstúpiť v prípade, ak:

a) je Objednávatel'v omeškaní so zaplatením ktorejkolVek faktúry viac ako 30 dní po lehote
splatnosti,

b) je Objednávateť v omeškaní s prevzatím riadne dokoněeného Diela bezvád a nedorobkov na
ktoré ho Zhotovitel'riadne písomne vyzval viac ako 30 dní po dni, kedy mal Objednávatel'
Dielo prevziať,

c) Objednávatel'neposlgrtuje Zhotovitelbvi požadovanú súčinnosť potrebnú na riadne a věasné
vykonanie Diela ani do 30 dní po doručení písomného upozornenia Zhotovitel'a,

d) Objednávatel'riadne neodovzdal Stavenisko - ak ide o omeškanie viac ako 30 pracovných dní.
Práce a dodávky vykonané ku dňu odstúpenia od Zmluvy sa vyúětujú v preukázatelhom rozsahu
podl'a cien stanovených v Zmluve a jej prílohách, iba za predpokladu že Zhotovitel' nemóže
materiál, prípadne vykonanú ěasť diela použiť inalďinde. V takom prípade sa majitelbm prác
a dodávok stáva Objednávateí.

Odstúpením od Zmluvy sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia odstupenia od Zmluvy druhej
Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti Zmluvných strán zo
Zmluvy s výnimkou !ých, ktoré zodpovedajú ěiastočnému plneniu, resp, hodnote čiastoěného
plnenia Zmluvných stránzrealizovaných v súlade s touto Zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia od
Zmluvy. Odstúpenie odZmluvy sa ďalej nedodka nároku na náhradu škody vzniknutej porušením
povinnosti niektorou zo Zm|uvných strán, ani Zm|uvných ustanovení týkajúcich sa volby práva
alebovolby zákonapodl'austanovenia §262zákonaě.51311991 Zb. Obchodnýzákonník, riešenia
sporov medzi Zm|uvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podl'a prejavenej vóle shán alebo
vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po ukončeniZmluvy.

Akýkol'vek zánikZmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z kto4ých obsahu a účelu vyplýva,že
majú byt'plnené aj po zániku Zmluvy.

XrV. Bezoečnost'a ochrana zdravia pri práci (BOZP).

Zhotov iteí sa zav ázuje:

a) dodržiavať bezpečnostné, hygienické, požiarne a ekologické predpisy na pracovisku,
b) vybaviť seba a svojich pracovníkov osobnými ochrannými prostriedkami podlh profesií,

ěinností a rizík na pracovisku Obj ednávatelb,
c) minimalizovať negatívne vplyvy stavebnej ěinnosti na okolie stavby najmá hluěnosť, prašnosť,

emisie a imisie exhalátov zo spalbvacích motorov.

Zhotoviteť je povinný upozorniť Objednávatel'a na všetky okolnosti, ktoré by mohli viesť pri jeho
Činnosti na pracovisku k ohrozeniu života a zdraviapracovníkov Objednávatelb alebo ďalších osób,
a ktoré by pri jeho činnosti mohli viesť k ohrozeniu prevádzky alebo bezpeěnostného stavu
technic§ých zariadeni a objektov.

Osoby vykonávajúce stavebný dozor sú povinné dozerať na dodržiavanie predpisov o bezpeěnosti
pri práci, o požiarnej ochrane, prepisov o ochrane životného prostredia a žiadať Zhotovitel'a
o odstránenie zistených nedostatkov.
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Zhotoviteť zodpovedá v plnom rozsahu za dodržiavanie pracovnoprávnych predpisov a s nimi
súvisiacich predpisov, najmá Zákonnika práce, zákona o zamestnanosti a právnych predpisov
upravujúcich zamestnávanie cudzincov a osób bez štátnej príslušnosti,

Zhotoviteť je povinný dodržiavať právne a iné predpisy v oblasti ochrany pred požiarmi
a dodržiavať pokyny Objednávatel'a v oblasti ochrany pred požiarmi na stavenisku.

XV. Mlčanlivost'

Všetky informácie ziskané alebo poskytnuté poěas rokovania o tejto zmluve alebo za účelom
uzatvorenia tejto zmluvy alebo za úěelom plnenia tejto zmluvy, zmluvné strany považujú za
dóverné (d'alej len ,,dóverné informácie") a zav'dzujú sa o dóverných informáciách zachovávať
mlčanlivosť,dóvemé informácie nepoužiť inak ako na plnenie povinností podl'atejto zmluvy (d'alej
len ,,dohoda o mlěanlivosti"); tieto povinnosti zmluvných strán trvajú aj po skončení tejto zmluvy,

Informácia sa nepovažuje za dóvernú informáciu ak bola verejne známa pred uzatvorením tejto
zmluvy alebo ak sa stane verejne známa v dósledku konania zmluvnej strany, ktorá mohla žiadať
zachovanie dohody o mlěanlivosti.

Zároveň sa zmluvné strany zaviizujú a zodpovedaj ú zato, že ich pracovníci alebo zmluvní partneri
budú o dóverných informáciách zachovávať mlěanlivosť v súlade a v rozsahu dohody o
mlčanlivosti.

Zm|uvná strana móže zverejniť dóvernú informáciu len po predchádzajúcom písomnom súhlase
druhej zmluvnej strany alalebo ak jej takúto povinnosť ukladá platný právny predpis alebo
rozhodnutie príslušného orgánu verejnej správy.

XVI. Doručovanie

Pokial' nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, výzvy a iné
Úkony v súvislosti s touto zmluvou a jej plnením (d'alej len ,,písomnosť"), músia byť urobené v
písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlavitejto zmluvy alebo
na inú adresu, ktorú oznámitáto zmluvná strana. Zmluvnástrana, u ktorej došlo k zmene sídla alebo
adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do troch dní od vtedy, ako zmena
nastala. Do splnenia tejto povinnosti móže druhá zmluvná strana platne doruěovať na jej poslednú
známu adresu alebo posledné známe kontaktné spojenie (uvedené v záhlaví tejto zmluvy alebo
podl'a posledného oznámenia zmeny). Písomnosť sa považuje za doruěenú za nasledovných
podmienok:

a) v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe alebo inej osobe
oprávnenej prijímať písomnosti zatúto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doruěenke
ala|ebo kópii doruěovanej písomnosti, alebo odmietnutím prevzatiapísomnosti takou osobou;

b) v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a,s. doručením na adresu zmluvnej
strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním písomnosti osobe oprávnenej prijímať
písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke, najneskór však
uplynutím troch (3) dní odo dňa uvedeného na podacom lístku, atobez ohl'adu na úspešnosť
doručenia (tj.bez ohťadu na to, či sa druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo
nie),

XVII. Záv erečné ustanovenia

Jednotlivé ustanovenia Zmluvy móžu byť menené, dopíňané, resp. zrušené iba písomnou formou
po dohode zmluvných strán v dodatku, ktoný bude tvoriť neoddelitelhú súčasť zmluvy.

V Prípade, že pri plneniZmluvy vzniknú spoV, budú sa obe strany snažiť vyriešiť spory písomnou
dohodou, Pokial' nedójde k vyriešeniu sporov cestou zmieru, je každá zo zmluvných strán
oPrávnená riešiť spor súdnou cestou na miestne príslušnom všeobecnom súde Slovenskej
republiky.

J.

1.

l.

1.

2.
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Yďahy zmluvných strán vyplývajúce ztejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne závázných právnych
predpisov SR.

Pokial' akékol'vek z ustanovení tejto Zmlwy je alebo sa stane neplatným, protiprávnym alebo
neúčinným, zavázujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne nahradiť ustanovením
novým, ktorého zmysel sa bude ěo možno najviac blížiť zmyslu a hospodárskemu účelu
nahradzovaného ustanovenia tak, aby bolo možné predpokladať , že by ho strany boli použili, keby
vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúěinnosti ustanovenia nahradzov,aného. Neplatnosť,
protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmlwy sa nebude dotýkať ostatných ustanovení tejto
Zm|uvy, pričom táto Zmlava sa bude vykladať tak, ako keby v nej nebolo neplatné, protiprávne
alebo neúčinné ustanovenia nikdy obsiahnuté.

V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce mu zo Zmluvy, neznamená to
vzdanie sa práva do budúcnosti.

Neoddelitelhou súěasťou tejto zmluvy je Príloha ě. 1 - Rozpočet.

Táto zmluvaje vyhotovená v štyroch rovnopisoch , zlďorych dva si ponecháva Objedn ávatel' a dva
Zhotovitel'.

Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu preěítali, obsahu, ktory považujú za urěitý
a zrozumitel'ný, porozumeli a tento vyjadruje ich slobodnú a vážnu vól'u zbavenú akýchkolVek
omylov, na d6kaz ěoho pripájajú svoje podpisy.

Zm|uva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a úěinnosť dňom
nasledujúcim po dnijej zverejnenia na webovom sídle objednávateía.

V Kežmarku, dňa 30.11.2020

5.

6.

7.

8,

9.


