
Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet 

ZMLUVA O DIELO 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení 

(ďalej len „zmluva“) 

 

„Projekt WiFi4EU vrátane supportu a pripojenia do siete internet“ 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:    Mesto Pezinok 

Sídlo:     Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 

IČO:     00 305 022 

DIČ:     2020662226 

Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Pezinok 

IBAN:                           SK 02 5600 0000 0066 0200 6001 
Štatutárny orgán:   Ing. arch. Igor Hianik 

tel. č.:     + 421 33/6901 999 

e-mail:     it@msupezinok.sk 

 

 

a 

 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno: 

Sídlo: 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu....................., 

oddiel:......................vložka číslo............ 

IČO:  

IČ DPH: 

Bankové spojenie: 

IBAN: 

Štatutárny orgán:  

 

(objednávateľ a zhotoviteľ spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
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ÚVODNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 

§ 117  zákona č. 343/2015 Z. z.  o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).  
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PREDMET ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v Dohode o grante č. 

INEA/CEF/WiFi4EU/ 2-2019/002832-004139 (ďalej aj ako „Dohoda o grante“) vybuduje wifi 

zónu a internetové pripojenie pre určené lokality v Meste Pezinok (ďalej aj ako „Dielo“)  a bude 

poskytovať všetku servisnú a technickú podporu spojenú s projektom označeným ako „Projekt 

WiFi4EU“ po dobu trvania projektu a objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených 

v tejto zmluve Dielo prevziať. Cena za zhotovené a prevzaté Dielo bude uhradená 

prostredníctvom poukazu ktorý objednávateľ získal v rámci projektu WiFi4E. Preplatenie diela 

maximálne do výšky 15 000,00 € s DPH si uplatňuje zhotoviteľ podľa podmienok uvedených 

v Dohode o grante. Dohoda o grante tvorí prílohu č. 3 tejto zmluvy). Objednávateľ bude 

následne po dobu udržateľnosti projektu (3 roky) hradiť prevádzkové mesačné náklady na sieť 

WiFi4EU. 

2. Súčasťou Diela je dodávka, inštalácia a konfigurácia dodaného HW, SW a jeho príslušenstva. 

3. Súčasťou Diela nie je správa, servis a technická podpora Diela počas trvania projektu (ďalej aj 

ako „Služby“). Bližšia špecifikácia predmetu Diela a rozsahu poskytovaných Služieb je 

uvedená v prílohe č. 4 tejto zmluvy.  
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MIESTO A ČAS PLNENIA ZMLUVY 

1. Miestom plnenia Diela a miestom pripojenia (tzv. access points) sú:  

• Radničné nám. 7 (všetky tri podlažia mestského úradu Pezinok a priestory Mestskej polície) 

• Radničné námestie (námestie a oblasť autobusovej zastávky) 

• Potočná ulica 

• Kultúrny dom (verejné priestranstvo pred kultúrnym domom) 

• Zámocký park (verejné priestranstvo pred Centrom voľného času slúžiace pre verejné 

zhromaždenia obyvateľov) 

Grafické znázornenie pokrytia jednotlivých lokalít tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy vo  

formáte .jpg a .kml 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 120 dní odo dňa účinnosti zmluvy. 

3. Doba prevádzky Diela je 36 mesiacov odo dňa protokolárneho prevzatia Diela objednávateľom.  
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CENA DIELA A FAKTURAČNÉ PODMIENKY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena na zhotovenie Diela je určená na základe výsledku verejného 

obstarávania, podmienok Dohody o grante a je v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v 

platnom znení.  
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2. Zmluvné strany sa dohodli na cene za zhotovenie Diela podľa tejto Zmluvy spolu vo výške:  

 

 (slovom: ........................................................) 

(ďalej aj ako „Cena Diela“). 

3. Zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením Diela nebola poskytnutá zálohová platba.   

4. Zmluvné strany sa dohodli, že Cena Diela špecifikovaná v cenovej ponuke je konečná a bude 

uhradená podľa podmienok Dohody o grante a sú v nej zahrnuté všetky a akékoľvek náklady 

zhotoviteľa na zhotovenie Diela. 

5. Služby spočívajúce v servise Diela a jeho technickej podpore, t.j. v celkovej správe a údržbe wifi 

siete, monitoringu 24/7, výjazdoch za účelom odstránenia porúch, výmene nefunkčných 

komponentov, poskytovaní helpdesk a hotline pre nahlasovanie porúch budú poskytované 

zhotoviteľom minimálne po dobu prevádzky Diela a budú zhotoviteľom fakturované osobitne. 

6. Zmluvné strany sa dohodli, že cena Služby podľa tejto zmluvy bude zhotoviteľom fakturovaná 

mesačne vždy do 10. dňa na sledujúceho kalendárneho mesiaca. Služba bude objednávateľom 

uhradená na účet zhotoviteľa na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. Splatnosť faktúry je 

14  dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi v súlade s podmienkami uvedenými v tejto 

zmluve v znení jej príloh. Súčasťou faktúry zhotoviteľa bude zoznam poskytnutých Služieb 

podpísaný objednávateľom. V prípade, že faktúra Zhotoviteľa nebude spĺňať všetky zákonné 

náležitosti daňového dokladu, nová 14 dňová lehota pre splatnosť faktúry začne plynúť odo dňa 

doručenia opravnej faktúry.      
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PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a/alebo poskytovať Služby: 

• riadne a včas, t.j. v požadovanom termíne plnenia a v súlade s podmienkami uvedenými 

v tejto zmluve a jej prílohách, 

• v súlade s pokynmi a požiadavkami objednávateľa, 

• v súlade s príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, resp. inými predpismi či 

normami, ktoré sa na vykonávanie Diela a/alebo poskytovanie Služby akýmkoľvek 

spôsobom priamo alebo nepriamo vzťahujú, 

 

Predmet 

 

Cena v EUR 

bez DPH 

 

20% DPH 

 

Cena v EUR 

s DPH 

Vybudovanie siete WiFi4EU 

/jednorázový náklad, ktorý bude uchádzač čerpať v rámci poukazu, 

ktorý získal obstarávateľ v rámci projektu WiFi4EU - musí obsahovať 

len oprávnené náklady v zmysle podmienok získania poukazu/ 

   

 

Poplatok za internet + support počas doby udržateľnosti projektu za 1 

mesiac 

   

 

Poplatok za internet + support počas doby udržateľnosti projektu za 36 

mesiacov 

   

 

 

CENA SPOLU 
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• v súlade s rozhodnutiami a opatreniami príslušných orgánov verejnej moci, v prípade, ak 

sa na vykonávanie Diela a/alebo poskytovanie Služby akýmkoľvek spôsobom vzťahujú. 

2. Zhotoviteľ je pri plnení tejto zmluvy povinný vykonávať všetky úkony súvisiace so zhotovením 

Diela a/alebo poskytovaním Služby s vynaložením náležitej odbornej starostlivosti a v súlade 

so záujmami objednávateľa, ktoré sú zhotoviteľovi známe, resp. ktoré pozná.  

3. Zhotoviteľovi Diela nevyplývajú voči Výkonnej agentúre pre inovácie a siete (INEA) žiadne 

práva. 

4. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy postupovať podľa pokynov objednávateľa, 

pokiaľ objednávateľ zhotoviteľovi pokyny dal, pričom je povinný bez zbytočného odkladu 

objednávateľa na nevhodnú povahu obdržaných pokynov upozorniť a predložiť 

objednávateľovi na schválenie alternatívne riešenie, ak zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť 

pokynov objednávateľa zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. 

5. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať Dielo a/alebo poskytovať Služby osobne. Zhotoviteľ 

prehlasuje, že sú mu známe podmienky rozhodujúce pre zhotovenie Diela a/alebo poskytnutie 

Služby. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je odborne spôsobilý zhotoviť Dielo a/alebo poskytovať 

Služby v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve. 

6. Zhotoviteľ si riadne splní povinnosť vykonať Dielo a/alebo poskytnúť Služby, ak je 

Dielo/Služba vykonané riadne a včas, t.j. spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto zmluve, má 

vlastnosti výslovne vymienené objednávateľom, spĺňa podmienky príslušných právnych 

a iných noriem, je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov a je riadne odovzdané objednávateľovi 

na základe preberacieho protokolu. 
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ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

1. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady a na vlastné nebezpečenstvo zabezpečiť riadne 

a včasné odovzdanie Diela/Služby objednávateľovi. 

2. Dielo/Služba bude odovzdané/á objednávateľovi po jeho riadnom dokončení /poskytnutí 

zhotoviteľom v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, pričom Dielo/Služba podľa 

tejto zmluvy sa bude považovať za dodané/ú podpísaním preberacieho protokolu oprávneným 

zástupcom objednávateľa, t. j. dňom, kedy oprávnený zástupca objednávateľa v preberacom 

protokole prehlási, že Dielo/Služba, resp. jeho/jej časť po jeho riadnom a úplnom odskúšaní 

a dokončení preberá a potvrdí, že Dielo bolo vykonané riadne v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy, príslušnými právnymi predpismi a pokynmi objednávateľa. 

3. Preberací protokol bude obsahovať najmä: základné údaje o Diele, najmä popis Diela, súpis 

prípadných zistených vád a nedorobkov, lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, podpisy 

oprávnených zástupcov zmluvných strán potvrdzujúce odovzdanie Diela zhotoviteľom a jeho 

prevzatie objednávateľom a ďalšie skutočnosti požadované zmluvnými stranami pri 

odovzdávaní a prevzatí Diela. Objednávateľ nie je povinný podpísať preberací protokol 

a Dielo prevziať, ak na Diele alebo jeho časti zistí akékoľvek vady alebo nedorobky a/alebo 

ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi technickú dokumentáciu potrebnú k riadnemu 

užívaniu Diela. Preberací protokol bude vyhotovený v dvoch (2) vyhotoveniach, po jednom 

pre každú zmluvnú stranu a bude podpísaný oboma zmluvnými stranami. Tento bod článku 
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sa primerane (s ohľadom na charakter a povahu poskytnutej Služby) uplatní aj pre prevzatie 

poskytnutej Služby. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zistenia nedostatkov a vád Diela/Služby, resp. 

jeho/jej niektorej časti alebo častí, bude súčasťou preberacieho protokolu aj zápis o zistených 

vadách a nedostatkoch Diela/Služby. Súčasťou zápisu o zistených vadách bude opis zistených 

vád Diela/Služby, resp. jeho/jej častí a nedostatkov a objednávateľom určený termín ich 

bezodplatného odstránenia zo strany zhotoviteľa. 

5. Objednávateľ je povinný Dielo/Službu prevziať, len ak je zhotovené / poskytnutá riadne, t.j.: 

• bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, 

• spĺňa podmienky príslušných právnych noriem, ktoré sa na Dielo/Službu v zmysle tejto 

zmluvy vzťahujú, 

• vykazuje vlastnosti výslovne vymienené objednávateľom v tejto zmluve alebo iných 

podkladoch a dokumentoch, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi odovzdal alebo 

v pokynoch, ktoré mu udelil pred začatím prác na realizácii Diela/Služby alebo jeho/jej 

jednotlivých častí alebo počas vykonávania Diela/poskytovania Služby, 

• wifi sieť bude plne funkčná a bude ju možné riadne využívať na stanovený účel. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú poskytnúť si pri odovzdaní a prevzatí Diela/Služby všetku 

potrebnú súčinnosť. 
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek vady, či už skryté alebo zjavné, ktoré má Dielo/Služba v 

čase odovzdania a jeho prevzatia objednávateľom a za vady Diela/Služby, ktoré sa na 

Diele/Službe vyskytnú po tejto dobe, ak boli spôsobené porušením povinností zhotoviteľa. Za 

vady Diela/Služby sa pre účely uplatnenia nárokov z vád Diela/poskytnutej Služby, náhrady 

škody alebo nároku na zmluvnú pokutu, považujú aj akékoľvek nedorobky Diela /vady 

poskytnutej Služby, čiže vykonanie akejkoľvek časti Diela/ poskytnutia Služby v menšom 

rozsahu ako je dohodnutý/á touto zmluvou. Skrytými vadami Diela/Služby sú vady existujúce 

v čase jeho prevzatia objednávateľom, ktoré objednávateľ ani pri zachovaní všetkej odbornej 

starostlivosti pri preberaní Diela/Služby nezistil a nemohol zistiť. 

2. Záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vykonaním Diela/poskytnutím 

Služby. Dielo/Služba podľa tejto zmluvy je vykonané riadne, ak: 

• spĺňa všetky požiadavky uvedené v tejto zmluve a jej prílohách, 

• má vlastnosti výslovne vymienené objednávateľom, 

• spĺňa podmienky príslušných právnych či iných noriem, 

• je bez akýchkoľvek vád a nedorobkov, 

• wifi sieť je plne funkčná a je možné ju využívať na stanovený účel, 

• (prípadne) boli odstránené všetky zistené vady a nedorobky. 

3. V prípade výskytu akýchkoľvek vád Diela/Služby, je objednávateľ oprávnený: 

• požadovať odstránenie vád Diela/Služby 

• požadovať primeranú zľavu z ceny Diela/Služby alebo 

• od zmluvy odstúpiť.  
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4. Objednávateľ je povinný oznámiť zhotoviteľovi vady Diela/Služby bez zbytočného odkladu 

po tom, ako ich zistí. Oznámenie o vadách bude obsahovať aj zvolený nárok podľa bodu 3. 

tohto článku zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nepodstatných vád Diela/Služby 

nie je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy skôr ako u zhotoviteľa uplatní niektorý 

z nárokov z vád Diela/Služby uvedených v bode 3. tohto článku zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť objednávateľom vytknuté vady Diela/Služby v súlade s 

nárokom zvoleným objednávateľom v primeranej lehote. 

6. Ak objednávateľ požaduje odstránenie vád Diela/Služby jeho opravou, nemôže pred uplynutím 

dodatočnej primeranej lehoty, ktorú poskytne na tento účel zhotoviteľovi, uplatniť iné nároky 

z vád Diela/Služby, ibaže mu zhotoviteľ oznámi, že nesplní svoje povinnosti v tejto lehote. 

Toto sa nedotýka prípadného súbežne uplatneného nároku objednávateľa na náhradu škody 

a/alebo na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

7. Na Dielo/poskytnuté Služby (výmena náhradnej súčiastky) podľa tejto zmluvy sa vzťahuje 

záručná doba v trvaní 24 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia 

Diela/Služby.  
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VLASTNÍCKE PRÁVO, PRECHOD NEBEZPEČENSTVA NA DIELE A 

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

1. Vlastníkom zhotovovaného Diela je objednávateľ. Zmluvné strany sa dohodli, že 

nebezpečenstvo vzniku škody, straty alebo náhodného zničenia Diela prechádza na 

objednávateľa dňom odovzdania Diela na základe preberacieho protokolu od zhotoviteľa. Až 

do tohto času zodpovedá za všetky škody na Diele zhotoviteľ. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek škody a ujmy, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo 

tretím osobám v dôsledku realizácie Diela podľa tejto zmluvy a zaväzuje sa poskytnúť ich 

peňažnú náhradu do 14 (štrnástich) dní odo dňa obdržania písomného vyčíslenia škôd, resp. 

ujmy zo strany objednávateľa. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri tvorbe Diela neporuší ustanovenia autorského zákona, ani 

žiadny iný všeobecne záväzný právny predpis, v opačnom prípade znáša všetky škody, ako 

aj povinnosť úhrady prípadných sankcií, ktoré v dôsledku takéhoto porušenia vzniknú. 

V prípade, ak by z akýchkoľvek dôvodov mal objednávateľ čokoľvek plniť v dôsledku 

vykonávania Diela zhotoviteľom, najmä akékoľvek poplatky, náhrady škody, pokuty a iné 

sankcie alebo nároky za porušenie práv tretích osôb, nedodržanie podmienok stanovených 

zákonom alebo príslušnými orgánmi verejnej moci, je zhotoviteľ povinný tieto plnenia 

objednávateľovi v plnom rozsahu nahradiť, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 

(štrnástich) dní odo dňa  písomnej výzvy objednávateľa spolu s uvedením dôvodu takejto 

úhrady. 
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BOJ PROTI KORUPCII 

1. Zmluvné strany sa nesmú dopustiť, nesmú schváliť ani povoliť žiadne konanie, ktoré by 

spôsobilo, že by zmluvné strany porušili akékoľvek platné protikorupčné všeobecne záväzné 
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predpisy. Táto povinnosť sa vzťahuje najmä na neoprávnené plnenia zástupcom alebo 

zamestnancom orgánov verejnej správy alebo blízkym osobám zástupcov alebo 

zamestnancov orgánov verejnej správy. 

2. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že neponúkne, neposkytne, ani sa nezaviaže poskytnúť 

žiadnemu zamestnancovi, zástupcovi alebo tretej strane konajúcej v mene druhej zmluvnej 

strany, a rovnako neprijme ani sa nezaviaže prijať od žiadneho zamestnanca, zástupcu alebo 

tretej strany konajúcej v mene druhej zmluvnej strany žiadny dar, ani inú výhodu, či už 

peňažnú alebo inú, na ktorú príjemca nemá právny nárok pri dojednaní, uzatváraní alebo pri 

plnení tejto zmluvy. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne vzájomne sa informovať, pokiaľ si budú vedomé 

alebo budú mať konkrétne podozrenie na korupciu pri dojednaní, uzatváraní alebo pri plnení 

tejto zmluvy. 

4. V prípade, že ktorákoľvek zmluvná strana poruší akúkoľvek svoju povinnosť podľa tohto 

článku alebo pokiaľ má zmluvná strana dôvodnú príčinu domnievať sa, že povinnosti druhej 

zmluvnej strany podľa toho článku boli alebo sú porušované, môže táto zmluvná strana túto 

zmluvu vypovedať s okamžitou účinnosťou. 
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OCHRANA INFORMÁCIÍ 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prísne dôverne zaobchádzať so všetkými odbornými a obchodnými 

podkladmi a informáciami, o ktorých sa dozvedel alebo ktoré získal pri plnení predmetu tejto 

zmluvy, a to v písomnej, ústnej, elektronickej alebo akejkoľvek inej forme a zaväzuje sa o nich 

zachovávať mlčanlivosť, neposkytnúť tieto podklady a informácie tretej osobe a nevyužiť ich 

na iný účel, ako pre plnenie povinností podľa tejto zmluvy, a to ani po skončení účinnosti tejto 

zmluvy. Objednávateľ považuje tieto podklady a informácie za prísne dôverné a za predmet 

svojho obchodného tajomstva pričom prejavuje vôľu ich utajovať v zmysle príslušných 

ustanovení Obchodného zákonníka v platnom znení (§ 17 až 20 a § 271 Obchodného 

zákonníka). Zhotoviteľ prehlasuje, že si je vedomý právnych dôsledkov vyplývajúcich z 

nedodržania záväzku mlčanlivosti, informácie použije iba v rámci svojho vzťahu založeného 

touto zmluvou a nebude kopírovať, reprodukovať, rozširovať alebo inak sprístupňovať 

uvedené informácie tretím osobám alebo používať takéto informácie vo svoj vlastný prospech 

alebo v prospech tretích osôb.  

2. V prípade porušenia povinnosti podľa predchádzajúceho odseku tohto článku zaplatí 

zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,-EUR (slovom: desaťtisíc eur), a 

to za každé jednotlivé porušenie, čím nie je dotknutý nárok na náhradu škody. 
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SANKCIE 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s dodaním Diela/Služby podľa tejto zmluvy alebo 

s odstránením vád Diela vytknutých objednávateľom, má objednávateľ voči zhotoviteľovi 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % denne počítanej zo sumy rovnajúcej sa Cene Diela. 
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Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu vzniknutej škody v jej plnej výške 

popri zmluvnej pokute. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej faktúry zhotoviteľovi je 

objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške podľa príslušných 

právnych predpisov za každý deň omeškania. 

3. Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej strane v lehote 14. 

(štrnástich) dní odo dňa jej písomného uplatnenia druhou zmluvou stranou. Objednávateľ je 

oprávnený započítať si svoju pohľadávku na náhradu škody alebo na zmluvnú pokutu voči 

zhotoviteľovi oproti pohľadávke zhotoviteľa na uhradenie Ceny Diela/Služby. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadami 

poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných 

povinností. 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle ust. § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka a ust. § 5a ods. 9 zákona č. 

211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle mesta Pezinok. 

Prenajímateľ je povinný zverejniť túto zmluvu bez zbytočného odkladu po nadobudnutí jej 

platnosti. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, 

v prípade: 

• omeškania zhotoviteľa so zhotovením Diela/poskytnutia Služby oproti dohodnutému 

termínu plnenia, 

• porušenia niektorej z povinností zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto zmluvy, jej príloh, z 

príslušných právnych predpisov alebo pokynov oprávneného zástupcu objednávateľa, ak 

nedôjde k ich náprave ani do 2 (dvoch) dní odo dňa doručenia písomnej výzvy 

objednávateľa na ich nápravu zhotoviteľovi alebo v inej primeranej lehote, na ktorej sa 

zmluvné strany dohodnú, 

• z iných dôvodov uvedených v tejto zmluve, alebo vyplývajúcich z príslušných ustanovení 

Obchodného zákonníka, pričom odstúpenie od zmluvy sa uskutoční písomným 

oznámením objednávateľa adresovaným zhotoviteľovi zároveň s uvedením dôvodu 

odstúpenia od zmluvy a je účinné okamihom doručenia tohto odstúpenia od zmluvy 

zhotoviteľovi. Odstúpenie od zmluvy má následky stanovené príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka, pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. 

3. Pokiaľ táto zmluva neustanovuje inak, akékoľvek jej zmeny, dodatky a doplnenia (vrátane jej 

príloh) môžu byť prijaté iba na základe písomnej dohody oboch zmluvných strán, a to formou 

písomných a očíslovaných dodatkov k tejto zmluve podpísaných osobami oprávnenými konať 

v mene každej zo zmluvných strán. 

4. Pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná 

formálna komunikácia medzi zmluvnými stranami súvisiaca s touto zmluvou musí byť: 
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• realizovaná v písomnej forme a vyhotovená v slovenskom jazyku; 

• príslušnej zmluvnej strane musí byť zaslaná alebo doručená osobne alebo poštou 

(formou doporučenej zásielky) alebo expresnou kuriérskou službou na adresu sídla 

zmluvnej strany uvedenú v obchodnom registri; 

• elektronickou poštou na emailové adresy uvedené v tejto zmluve; alebo 

• na také iné adresy, ktoré si zmluvné strany navzájom písomne oznámia. 

5. Akékoľvek oznámenie alebo akákoľvek iná formálna komunikácia, vrátane vystavených 

faktúr, sa pre účely tejto zmluvy považujú za riadne doručené: 

• v deň doručenia zásielky príslušnej zmluvnej strane, ak bola zásielka doručená osobne, 

kuriérskou službou alebo poštou (ako doporučená zásielka), alebo ak adresát odmietne 

zásielku prevziať, dňom odmietnutia prevzatia zásielky; 

• v prípade zaslania zásielky e-mailom v deň e-mailového prenosu, ak bola zásielka 

odoslaná do 15:00 hod. v ktorýkoľvek pracovný deň, v ostatných prípadoch v pracovný 

deň nasledujúci po dni odoslania, a to všetko za predpokladu, že originál emailovej správy 

bol doručený osobne, kuriérskou službou alebo poštou príslušnej zmluvnej strane do troch 

(3) dní odo dňa jej doručenia e-mailom. 

6. Kontaktná osoba za zhotoviteľa: 

  meno a priezvisko:.................................  

  e – mail:.................................................  

  telefónne číslo: +421............................. 

                Kontaktná osoba za objednávateľa: 

  meno a priezvisko: Ing. Matej Sandtner  

  e – mail: it@msupezinok.sk 

  telefónne číslo: +421 33/6901 999 

7. Táto zmluva sa riadi právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

8. Pokiaľ táto zmluva alebo všeobecne záväzné právne predpisy neustanovujú inak, budú sa 

vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené riadiť príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ostatnými súvisiacimi všeobecne záväznými 

právnymi predpismi. 

9. Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú vymáhateľné nezávisle od seba a neplatnosť 

ktoréhokoľvek z nich nebude mať žiaden vplyv na platnosť ostatných ustanovení, pokiaľ z 

povahy právneho úkonu alebo z jeho obsahu alebo z okolností, za ktorých k nemu došlo, 

nevyplýva, že túto časť nemožno oddeliť od ostatného obsahu. 

10. V prípade, že niektoré z uvedených ustanovení bude neplatné, pričom jeho neplatnosť bude 

spôsobená niektorou jeho časťou, bude dané ustanovenie platiť tak, ako keby bola predmetná 

časť vypustená. Ak však takýto postup nie je možný, zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť 

uskutočnenie všetkých krokov potrebných za tým účelom, aby bolo dohodnuté ustanovenie s 

podobným účinkom, ktorým sa neplatné ustanovenie v súlade s príslušným právnym 

predpisom nahradí, v opačnom prípade sa použije ustanovenie všeobecne záväzného 

právneho predpisu, ktoré je najbližšie účelu sledovanému zmluvnými stranami. 

11. Táto zmluva je vyhotovená v troch (3) identických vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ 

obdrží po dve (2) vyhotovenia a jedno (1) vyhotovenie obdrží zhotoviteľ. 
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12. Príloha č. 1 - 4 tvoria nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa podrobne oboznámili s celým obsahom tejto zmluvy, že mu 

rozumejú a nemajú k nemu výhrady, pripomienky a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú.  

 

Príloha č. 1 návrh na plnenie kritérií 

Príloha č. 2 grafický výstup – wifi zóny (formát .jpg a .kml) 

Príloha č. 3 Dohoda o grante 

Príloha č. 4 Špecifikácia predmetu Diela a rozsahu poskytovaných Služieb 

 

 

V Pezinku dňa  ............... 2021    V ....................... dňa  ............... 2021 

 

Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

_____________________________   _________________________________  

Mesto Pezinok 

Ing. arch. Igor Hianik 

primátor 

 


