
 
 
 

 
 

 

 

Zmluva o dielo č. HB-3/2018 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

 
 
 

medzi 
 
 
 

Obec Zbojné 
ako objednávateľom 

 
 
 
a 
 
 
 

HB–job s.r.o. 
ako zhotoviteľom 

 
 

 

Stavba : Realizácia dostavby plotu  na cintoríne o dĺžke 12 bm v obci  Zbojné 
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Zmluvné strany 
 

objednávateľ: 

obchodné meno:  Obec Zbojné 
sídlo:   Zbojné 5, 067 14 
IČO:   00323829 
DIČ:   2021173968 
v mene ktorého koná: starosta Anna Koščová 
bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
číslo účtu:  BAN : SK76 5600 0000 0042 5796 3003 
e-mail:   obec.zbojne@post.sk 
osoby oprávnené konať: 
v zmluvných záležitostiach: starosta Anna Koščová  
v technických záležitostiach: starosta Anna Koščová 
(ďalej aj „objednávateľ“) 

a 

zhotoviteľ: 

obchodné meno:  HB–job s.r.o. 
sídlo:   Trieda SNP 39, 040 11 Košice 
IČO:   47 503 769 
IČ DPH:  SK2023917027 
zapísaný v:  Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka č. 34090/V 
v mene ktorého koná: Mgr. Richard Beli, konateľ spoločnosti 
bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
číslo účtu:  SK7209000000005049202175 
e-mail:   hbjobsro@gmail.com 
osoba oprávnená  
konať v zmluvných  
a technických záležitostiach: Mgr. Richard Beli 

(ďalej aj „zhotoviteľ“) 

(objednávateľ a zhotoviteľ spolu ďalej aj „zmluvné strany“) 
 
 

sa po vyhlásení, že sú spôsobilé a oprávnené uzatvoriť túto Zmluvu o dielo (ďalej aj „zmluva“), 
dohodli na jej uzatvorení v nasledovnom znení: 

 
 
I. Preambula 

1.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Cenová ponuka zhotoviteľa (ďalej aj „cenová 
ponuka“), na podklade ktorej bol zhotoviteľ vybraný, ako úspešný uchádzač o zhotovenie diela. 

1.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pod pojmom: 
1.2.1 dielo budú rozumieť dielo špecifikované v Článku II. zmluvy, 

1.2.2 nehnuteľnosť v obci: Zbojné č.5,ako druh stavby: Realizácia dostavby plotu  na cintoríne 
o dĺžke 12 bm v obci  Zbojné. stavenisko budú rozumieť dom ako aj pozemok, na ktorom 
je dom postavený v rozsahu v akom je definovaný v záväzných podmienkach 
uskutočňovania stavby určených v stavebnom povolení, 

1.2.3 dokumentácia budú rozumieť stavebné povolenie na realizáciu diela, príslušnú 
projektovú dokumentáciu zabezpečovanú objednávateľom, certifikáty, návody 
a technické podklady k dielu, resp. jeho jednotlivým častiam,  

1.2.4 stavebný denník, budú rozumieť dokument, ktorý je súčasťou dokumentácie uloženej na 
stavenisku, a do ktorého sa zapisujú všetky dôležité údaje o stavebných prácach, o 
vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad 
vykonávaním stavby a autorského dozoru a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 
práce a priebeh výstavby, zaznamenávajú všetky podstatné udalosti, ktoré sa stali na 
stavenisku.  

1.3 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil so stavom stavby, na ktorej má byť dielo 
zhotovené, s rozsahom a povahou predmetu zmluvy a s dokumentáciou a považuje ich za 
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správne a úplné. Zhotoviteľovi sú známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k 
zhotoveniu diela. Úkony potrebné k zhotoveniu diela sú predmetom činnosti zhotoviteľa. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k 
vykonaniu diela potrebné. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo zaučenými pracovníkmi na 
zatepľovacie systémy a na požiadanie objednávateľa preukázať vyškolenie týchto pracovníkov 
dodávateľom zatepľovacieho systému. 

1.4 Pre objednávateľa a zhotoviteľa je záväzné zameranie podľa bodu 1.2.4 zmluvy. Prípadná 
neexistencia dokumentácie alebo vyskytnutie sa takých individuálnych správnych aktov, ktoré 
zakazujú zhotovenie alebo dokončenie diela budú považované za prekážku zhotovenia diela na 
strane objednávateľa. 

1.5 Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v zmluve prevziať dielo, resp. jeho časti a v 
súlade s výkazom výmer a cenovou ponukou, zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela. 

 
II. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo spočívajúce v realizácii dostavby plotu  
na cintoríne o dĺžke 12 bm v obci  Zbojné  (všetko spolu ďalej aj „dielo“). 

 
III. Miesto a čas zhotovenia diela 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať na mieste stavby 

3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný pristúpiť k zhotoveniu diela v lehote do troch 
dní odo dňa prevzatia staveniska a zabezpečenia všetkých z nižšie uvedených skutočností zo 
strany objednávateľa: 
3.2.1 zabezpečenie vybavenia staveniska v zmysle všetkých technických požiadaviek na 

stavenisko uvedených v stavebnom povolení, 
3.2.2 zabezpečenie miesta odberu elektrickej energie (220voltov), studenej vody na 

stavenisku, 
3.2.3 zabezpečenie priestoru podľa bodu 3.3 zmluvy. 

3.3 Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť zhotoviteľovi priestor v dome za účelom zriadenia 
príručného skladu. Po zhotovení diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi priestor 
v stave, v akom ho od neho prevzal. 

3.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielov lehote do dvoch kalendárnych mesiacov od prevzatia 
staveniska. 

3.5 Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo alebo jeho časť aj pred dohodnutým termínom 
a objednávateľ sa takto zhotovené dielo alebo jeho časť zaväzuje prevziať. 

 
 
IV. Cena diela 

4.1 Cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách 
a Vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady 
Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

4.2 Cena za dielo je v zmysle dohody stanovená na základe rozpočtu a cenovej ponuky zhotoviteľa. 
Predpokladaný rozsah prác a výsledná cena je priložená v cenovej ponuke, ktorá je prílohou 
k tejto zmluve.  

4.3 V prípade, ak v priebehu zhotovovania diela vyjde najavo potreba prác alebo materiálu, ktorých 
druh alebo rozsah nebol zahrnutý v predloženej cenovej ponuke podľa bodu 4.2., a teda ani 
v predkladanom rozsahu prác a cene podľa bodu 4.2 zmluvy, je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi cenu primerane zvýšenú. Cena diela tak bude vypočítaná podľa skutočne 
prevedených prác a dodaného materiálu a cenovej ponuky. V prípade ak takto vykonané práce 
a dodaný materiál nie je súčasťou cenovej ponuky predloží zhotoviteľ objednávateľovi cenovú 
ponuku doplnenú o tieto práce a materiál. 

4.4 Konečná cena diela bude s ohľadom na bod 4.3 zmluvy fakturovaná po podpísaní zápisnice o 
odovzdaní a prevzatí diela v zmysle bodu 8.3 zmluvy so splatnosťou 14 dní odo dňa doručenia 
konečnej faktúry objednávateľovi. 

4.5 Faktúry zhotoviteľa musia spĺňať všetky náležitosti účtovného dokladu. Prílohou faktúr bude súpis 
vykonaných prác a dodávok materiálu. Splatnosť uvedená na faktúrach bude 14 dní odo dňa ich 
doručenia objednávateľovi. 

4.6 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať niektoré z náležitostí uvedených v bode 4.6 zmluvy je 
objednávateľ oprávnený vrátiť takúto faktúru späť zhotoviteľovi do termínu splatnosti na jej 
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prepracovanie. Nový termín splatnosti vrátenej faktúry začína plynúť dňom jej opätovného 
doručenia objednávateľovi. V prípade, ak nedôjde zo strany objednávateľa k vráteniu faktúry 
zhotoviteľovi, pričom faktúra bude mať náležitosti účtovného dokladu a obsah jej príloh je 
potvrdený osobou poverenou objednávateľom, bude sa mať za to, že objednávateľ s faktúrou 
a obsahom jej príloh súhlasí.  

    
V. Spôsob vykonania diela a prechod vlastníckeho práva 

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo na vlastnú zodpovednosť za podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve a riadne a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť 
dielo tak, aby dielo vyhovovalo všetkým príslušným technickým normám a predpisom.  

5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať také opatrenia na stavenisku, aby nedochádzalo k porušeniu 
dobrých mravov požívaním alkoholických nápojov alebo drog, zamedziť nevhodnému správaniu 
zo strany osôb, ktorým umožnil na vstup na stavenisko. 

5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná dielo alebo jeho časť odlišne len ak bmu bude 
uložený pokyn zo strany osoby poverenej objednávateľom, pokiaľ v každom jednotlivom prípade, 
takýto pokyn nevyvolá zmenu termínu diela alebo jeho časti, ceny diela alebo jeho časti a na jeho 
vykonanie nebude potrebná zmena dokumentácie. Pokyn  podľa tohto bodu zmluvy musí mať 
formu zápisu z kontrolnej porady podľa bodu 6.3 zmluvy a musí obsahovať presný popis 
požadovaných zmien alebo odchýlok oproti pôvodne dohodnutému dielu alebo jeho časti. 

5.4 Iné zmeny diela, ako sú uvedené v bode 5.4 zmluvy sú možné len na základe písomného 
dodatku zmluvných strán. 

5.5 Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené objednávateľovi alebo tretím osobám pri zhotovovaní 
diela.  

5.6 Zhotoviteľ je povinný dodržať maximálne limity pre spotrebu materiálu.. V prípade neodôvodnenej 
spotreby materiálu je zhotoviteľ povinný tento materiál uhradiť v plnej výške.  

 
VI. Kontrolné porady. 

6.1 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa na objednávateľom organizovaných kontrolných poradách 
stavby; miesto a čas konania porady je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi najneskôr 1 
pracovný deň pred termínom jej konania.  

 
 
VII. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci a požiarna ochrana (ďalej len ,,BOZP a PO“) 

Zhotoviteľ je povinný: 

7.1 Dodržiavať všetky platné predpisy na úseku BOZP a PO najmä zákon č. 124/2006 o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci / v znení zákona č. 309/2007 a č. 140/2008 Z.z., Nariadenie vlády č. 
395/2006 Z.z. a poskytovať svojim zamestnancom osobné ochranné pomôcky na svoje náklady 
ako aj zabezpečiť ich používanie., nar. vlády č. 396/2006  o minimálnych požiadavkách na 
stavenisko a vyhl. č. 147/2013 Zb. BOZP pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich. 

7.2 Zabezpečiť svojim zamestnancom a spolupracujúcim všetky potrebné školenia o BOZP a PO na 
vlastné náklady. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní sa týmito dokladmi preukázať majstrovi 
stavebnej výroby objednávateľa v prvý deň nástupu na stavenisko objednávateľa. Pri nedodržaní 
toho bodu nebude zamestnancom zhotoviteľa umožnený vstup na stavenisko objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce budú vykonávať len zamestnanci zdravotne spôsobilí na 
výkon diela s platným potvrdením od lekára. Zamestnanci zhotoviteľa sú povinní sa týmito 
dokladmi preukázať poverenej osobe objednávateľa v prvý deň nástupu na stavenisko 
objednávateľa. Pri nedodržaní  tohto bodu nebude zamestnancom zhotoviteľa umožnený vstup 
na stavenisko objednávateľa. 

7.4 Ochranu pred požiarmi zabezpečovať podľa zákona č. 314/2001 Z.z. a vyhl. č. 121/2002 Z.z. 
a súvisiacich predpisov. 

7.5 Vlastniť a pred začatím prác predložiť všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre  
činnosť, ktorú vykonáva. 

7.6 Zabezpečiť, aby jeho pracovná činnosť na pracovisku  bola organizovaná a vykonávaná tak, aby 
súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na pracovisku pohybujú. 

7.7 Dodržiavať návody na bezpečnú obsluhu strojov a zariadení, ktoré bude pri svojej práci používať. 
7.8 Oboznámiť sa s rizikami možného ohrozenia života a zdravia všetkých osôb pohybujúcich sa na 

príslušnom pracovisku a dodržiavať stanovené opatrenia na ich minimalizáciu. 
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7.9 Trvale a správne používať osobné ochranné pracovné prostriedky potrebné na minimalizáciu rizík 
pri vykonávanej pracovnej činnosti – podľa smerníc vlastnej firmy; zhotoviteľ je povinný  si ich 
zabezpečiť na vlastné náklady. 

7.10 Písomne poskytnúť objednávateľovi informácie o nebezpečenstvách a ohrozeniach, ktoré sa pri 
jeho práci a v súvislosti s ňou môžu vyskytnúť a o výsledkoch posúdenia rizík vyplývajúcich 
z charakteru jeho vykonávanej činnosti, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť a zdravie zamestnancov 
danej spoločnosti, prípadne ďalších osôb, ktoré sa s vedomím spoločnosti pohybujú na 
pracovisku. 

7.11 Dodržiavať zákaz požívať alkoholické nápoje a iné omamné prostriedky na pracovisku a 
nenastupovať pod ich vplyvom do práce. Dodržiavanie tohto bodu je objednávateľ oprávnený 
kontrolovať formou dychovej skúšky a pri porušení tohto bodu môže objednávateľ požadovať 
pokutu vo výške do 300 € za každý jednotlivý prípad. 

7.12 Udržiavať poriadok a čistotu na pracoviskách, po skončení pracovnej činnosti uviesť pracovisko 
do pôvodného stavu a zabezpečiť pracovisko tak, aby naň nemala prístup iná osoba. 
Dodržiavanie tejto skutočnosti bude kontrolované zo strany objednávateľa a pri porušení tohto 
bodu môže objednávateľ požadovať pokutu vo výške 50 € za každý jednotlivý prípad. 

7.13 Zhotoviteľ je povinný pri demontážnych a montážnych prácach triediť vzniknutý odpad.  
Odpad rozdeliť na: 

a. Stavebná suť, lepidlá, tmely. 
b. Spáliteľný odpad - papierové vrecia. 
c. Izolant - odrezky z polystyrénu čisté, respektíve odrezky z minerálnej vlny zvlášť od 

polystyrénu. 
d. Obaly - polystyrénové vrecia, PVC vedrá. 

7.14 Niesť plnú zodpovednosť za bezpečný postup vykonávaných pracovných činností a za 
dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred 
požiarmi na pracovisku. 

 
VIII. Odovzdanie diela 

8.1 Zhotoviteľ je povinný pred odovzdaním diela usporiadať svoje stroje, výrobné zariadenia, zvyšný 
materiál a odpad na stavenisku tak, aby objednávateľ mohol dielo prevziať a užívať. Stavenisko je 
zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 10 pracovných dní odo dňa odovzdania diela 
objednávateľovi.  

8.2 Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred termín odovzdania diela. 
8.3 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať podľa bodu 8.2 zmluvy, je povinný so zhotoviteľom 

spísať zápisnicu, v ktorej uvedie dôvody, pre ktoré dielo neprevzal. Nespísanie zápisnice zo 
strany objednávateľa podľa tohto bodu zmluvy sa bude považovať za bezdôvodné odopretie 
prevzatia diela, a teda za porušenie ustanovení zmluvy. 

8.4 Po odstránení vád a nedorobkov, pre ktoré nebolo dielo alebo jeho časť prevzatá, sa zopakuje 
odovzdanie diela podľa tohto článku zmluvy. 

8.5 Ustanovenia tohto článku zmluvy sa primerane použijú aj na odovzdanie a prevzatie časti diela. 

 
IX. Záručná doba a zodpovednosť za vady 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, určené v 
dokumentácii a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám, ktoré stanovujú príslušné technické 
normy.   

9.2 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených zmluvou, 
dokumentáciou a príslušnými technickými normami. Dielo má tiež vady, ak vykazuje nedorobky, 
teda ak nie je vykonané v celom rozsahu. 

9.3 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na dielo v dĺžke trvania 36 mesiacov (3 roky). 
9.4 Záručná doba podľa bodu 9.3 zmluvy začína plynúť odo dňa nasledujúceho po úhrade 

fakturovanej ceny za zhotovenie diela. 
9.5  Objednávateľ je povinný uplatniť práva vyplývajúce zo zodpovednosti za vady písomnou formou 

bezodkladne po jej zistení. 
9.6 Záruka sa nevzťahuje na vady spôsobené neodborným alebo násilným zaobchádzaním s dielom, 

poprípade na vady spôsobené odcudzením súčastí diela, jednotlivých komponentov diela, popr. 
vyššou mocou. 

9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje počas záručnej doby nastúpiť na odstraňovanie reklamovaných vád diela 
do 14 pracovných dní od ich nahlásenia podľa bodu 9.5 zmluvy a reklamované vady odstrániť na 
vlastné náklady do 30 dní odo dňa reklamácie. 
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9.8 V prípade, ak sa vada diela ukáže byť neodstrániteľnou, zaväzuje sa zhotoviteľ dodať do 14 dní 
od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie, ak je to technicky možné a ekonomicky únosné 
alebo poskytnúť objednávateľovi primeranú zľavu z tejto časti ceny diela na základe vzájomnej 
dohody zmluvných strán. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť v lehote podľa bodu 9.7 zmluvy aj také vady, ktoré nie sú kryté 
zárukou, avšak odstránenie ktorých neznesie odklad. Náklady vzniknuté s takýmto 
mimozáručným servisom budú uhradené na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podľa 
spôsobu tvorby ceny diela, tzn. jednotkové ceny použitých prvkov podľa výkazu výmer a 
preukázaného množstva vykonaných prác.  

 
X. Odstúpenie od zmluvy, sankcie a náhrada škody 

10.1 Objednávateľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť ak zhotoviteľ nezhotovuje dielo v kvalite podľa 
zmluvy a nedôjde z jeho strany k náprave ani po uplynutí 7 dní odo dňa písomného upozornenia 
zo strany objednávateľa. 

10.2 Zhotoviteľ je od zmluvy oprávnený odstúpiť ak objednávateľ je v omeškaní s úhradou faktúr 
zhotoviteľa po dobu dlhšiu, ako 60 dní odo dňa splatnosti uvedenej vo faktúre. 

10.3 Odstúpením od zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou nezaniká nárok zhotoviteľa na zaplatenie 
časti ceny diela za dovtedy zhotovované dielo. V takom prípade zhotoviteľ zašle objednávateľovi  
faktúru v dvoch vyhotoveniach  doporučeným  listom  v lehote  do  14  dní  odo  dňa odstúpenia 
od zmluvy. Splatnosť tejto faktúry bude do 30  dní  odo   dňa  jej  doručenia  objednávateľovi. 
Zhotoviteľovi pre tento prípad patrí cena za skutočne vykonané dielo, tzn. vykonané práce 
a dodaný materiál ku dňu účinnosti odstúpenia od zmluvy. 

10.4 Odstúpením od zmluvy nezanikajú nároky objednávateľa vyplývajúce z Článku IX. zmluvy o 
poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy 
zo strany zhotoviteľa zhotovená.         

10.5 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške0,05% z ceny diela, z 
celkovej ceny diela, a to za každý deň omeškania s plnením povinnosti: 
10.5.1 odovzdať objednávateľovi dielov termíne dohodnutom v bode 3.4 zmluvy, 
10.5.2 prevziať stavenisko v termíne dohodnutom v bode 3.2 zmluvy, 
10.5.3 vypratať stavenisko do 10 pracovných dní odo dňa protokolárneho odovzdania diela 

objednávateľovi. 

10.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že pre prípad vzniku škody pri výkone svojej činnosti má uzatvorené 
poistenie v komerčnej poisťovni. Zhotoviteľ sa zaväzuje kedykoľvek v priebehu zhotovovania 
diela na písomné požiadanie objednávateľa poistenie preukázať. 

10.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť akúkoľvek škodu ním bezprostredne spôsobenú v súvislosti so 
zhotovením diela na majetku objednávateľa alebo tretích osôb za predpokladu, že škoda mu 
bude písomne riadne preukázaná a zdokladovaná. Zhotoviteľ sa pre tento prípad zaväzuje škodu 
odstrániť uvedením poškodenej veci do pôvodného stavu alebo uhradením škody. 

10.8 Zhotoviteľ je povinný hlásiť objednávateľovi objednávku materiálu minimálne 48 hodín vopred. 
V opačnom prípade mu nemusí byť materiál na stavenisko dovezený. Za takto vzniknuté prestoje 
nenesie objednávateľ žiadnu zodpovednosť a vzniknutý čas prestojov sa plne zarátava do doby 
realizácie prác. 

 
XI. Ostatné ustanovenia 

11.1 Zhotoviteľ  zodpovedá  za  bezpečnosť a ochranu  zdravia pri práci  a požiarnu ochranu, ako aj 
za čistotu a poriadok na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí dotknutom zhotovovaním 
diela, pričom je povinný odstraňovať na vlastné náklady odpady a nečistoty vzniknuté z jeho 
činnosti, ako aj v maximálnej miere zamedziť úniku ropných a iných chemických látok. 

11.2 Zhotoviteľ je pri vykonávaní diela povinný dodržiavať všetky podmienky pre zhotovovanie diela 
uvedené v zmluve. 

11.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú povahu a 
vady vecí prevzatých od objednávateľa alebo pokynov daných mu objednávateľom na zhotovenie 
diela. 

11.4 Zmluvné strany sa dohodli, že s výnimkou prípadov, kedy poskytujú informácie o obsahu tejto 
zmluvy na základe zákonom uloženej povinnosti sú všetky skutočnosti, ktoré si poskytli v rámci 
uzavretia tejto zmluvy, ďalej skutočnosti, tvoriace obsah zmluvy a skutočnosti, ktoré sa zmluvné 
strany dozvedia v rámci jej plnenia, predmetom obchodného tajomstva objednávateľa, tzn. že 
budú podľa vôle zmluvných strán utajené.  
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XII. Záverečné ustanovenia 

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

12.2 Prílohami zmluvy sú: 
12.2.1 Potvrdenie o registrácii partnera verejného sektora 
12.2.2 Cenová ponuka 

 
12.3 Touto zmluvou sa neprevádzajú žiadne výhradné práva medzi zhotoviteľom a objednávateľom. 
12.4 Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sú možné len vo forme písomných a očíslovaných dodatkov 

k zmluve podpísaných oboma zmluvnými stranami. Ust. bodu 5.4 týmto nie je dotknuté. 
12.5 Zmluva sa vyhovuje v dvoch exemplároch, z ktorých po jednom vyhotovení obdržia zmluvné 

strany 
12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sa s obsahom zmluvy dôkladne oboznámili, jej obsahu porozumeli 

a na znak toho, že určite a zrozumiteľne vyjadruje ich slobodne a vážne prejavenú vôľu ju 
podpisujú.  
 
 
V Košiciach, dňa ____________.2018   V Košiciach, dňa ____________.2018 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Podpis: ___________________    Podpis: ___________________ 

Obec Zbojné                     HB-job s.r.o. 
Anna Koščová – starosta               Mgr. Richard Beli 
 


