
 

 

ZMLUVA O DIELO   

číslo zmluvy: KD 016/2019 

(ďalej len „Zmluva“) 

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

predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi: 

 

1. Objednávateľ:  KONŠTRUKTA - Defence, a.s.  

so sídlom:   Lieskovec 575/25, 018 41 Dubnica nad Váhom 

v zastúpení:   Ing. Roman Ušiak, predseda predstavenstva  

 

Osoba oprávnená         

na rokovanie vo 

veciach technických: Ing. Miroslav Turoň 

Telefonický kontakt: 00421 42 285 2237 

Emailová adresa: turon@kotadef.sk 

 

Bankové spojenie:  Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:   SK62 1100 0000 0026 2780 0780 

IČO:     34 139 800 

IČ DPH:   SK2020387336   

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka č. 123/R, oddiel: Sa. 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

2. Zhotoviteľ:  MSM Martin, s.r.o. 

so sídlom:   Štúrova 925/27, 018 41 Dubnica nad Váhom 

v zastúpení:   Ing. Jozef Janeček, generálny riaditeľ a konateľ 

   

Osoba oprávnená 

na rokovanie vo 

veciach technických: Miloslav Bobek 

Telefonický kontakt: +421 911 405 561 

Emailová adresa: miloslav.bobek@msmholding.sk 

 

 

Bankové spojenie:  Commerzbank AG, pobočka zahraničnej banky Bratislava  

Číslo účtu:   SK72 8050 0000 0000 7005 8208  

IČO:   36422991  

IČ DPH:   SK7120001405 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, vložka číslo: 30764/R, oddiel Sro. 

 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ budú ďalej označovaní spolu ako „Zmluvné strany” a jednotlivo aj ako 

„Zmluvná strana“). 
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Čl. 1 

Úvodné ustanovenia 

1.1. Objednávateľ ako predávajúci uzatvoril dňa 21.12.2018 so Slovenskou republikou 

zastúpenou Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, ako kupujúcim Kúpnu zmluvu č. 

2018/275 - 155 mm ShKH ZUZANA 2 (ďalej len „Kúpna zmluva č. 2018/275“).  

1.2. Pre riadne zabezpečenie plnenia Kúpnej zmluvy č. 2018/275 sa Zmluvné strany v slobodnej vôli 

a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli uzatvoriť túto Zmluvu, ktorá upravuje práva 

a povinnosti Zmluvných strán pri výrobe a dodaní diela Zhotoviteľom Objednávateľovi. Obsah 

Kúpnej zmluvy č. 2018/275 je Zmluvným stranám známy, čo potvrdzujú svojimi podpismi na 

Zmluve.   

1.3. Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria tieto prílohy: 

Príloha č. 1A Zmluvy – Predmet plnenia  (ďalej len „Príloha č. 1A“) 

Príloha č. 1B Zmluvy – Technická špecifikácia predmetu plnenia  (ďalej len „Príloha č. 1B“) 

Príloha č. 2 Zmluvy - Štruktúrovaný rozpočet ceny za dielo a návrh na skrátenie lehôt plnenia 

(ďalej len „Príloha č. 2“). 

1.4. Zmluvné strany berú na vedomie, že Príloha č. 1B tvorí obchodné tajomstvo, a preto 

Objednávateľ túto časť nesprístupňuje ani nezverejňuje. Práva a povinnosti Zmluvných strán 

uvedené v jednotlivých prílohách Zmluvy (najmä Príloha č. 1A a Príloha č. 1B) tvoria 

neoddeliteľnú súčasť zmluvných ustanovení podľa Zmluvy, sú pre Zmluvné strany záväzné, 

a tieto sú povinné ich dodržiavať. Príloha č. 1B bola Zhotoviteľovi poskytnutá v procese 

predchádzajúcom uzatvoreniu tejto Zmluvy, nie je priložená k  Zmluve a Zmluvné strany 

súhlasia, že tvorí súčasť zmluvných dojednaní a špecifikácie diela podľa tejto Zmluvy. Zmluvné 

strany prehlasujú, že je im obsah Zmluvy a všetkých príloh Zmluvy známy a zrozumiteľný.  

1.5. V prípade, ak bude špecifikácia diela, ktoré je predmetom Zmluvy (ako je definované v bode 2.2. 

Zmluvy), opísaná v Prílohe č. 1A a v aktuálne platnej Prílohe č. 1B v rozpore s ustanoveniami 

Zmluvy, má prednosť znenie Prílohy č. 1A a aktuálne platná Príloha č. 1B. Príloha č. 1A 

a aktuálne platná Príloha č. 1B sa ďalej použijú ako nástroj na výklad obsahu a rozsahu diela 

a ďalších práv a povinností podľa Zmluvy.  Zmluvné strany berú na vedomie, že pojmy uvedené 

v Zmluve majú rovnaký význam aj v Prílohe č. 1A a v Prílohe č. 1B. 

 

Čl. 2 

Predmet Zmluvy 

2.1. Predmetom tejto Zmluvy je: 

2.1.1. záväzok Zhotoviteľa vyrobiť a dodať dielo špecifikované v bode 2.2. Zmluvy a v Prílohe 

č. 1A a v aktuálne platnej Prílohe č. 1B a poskytnúť služby technickej pomoci (ako je 

definovaná v bode 2.3 Zmluvy) za podmienok stanovených Zmluvou, počas trvania 

Zmluvy, podľa harmonogramu plnenia uvedeného v Prílohe č. 1A; 

2.1.2. záväzok Objednávateľa uhradiť Zhotoviteľovi za dielo a technickú pomoc cenu 

dohodnutú v tejto Zmluve a v zmysle štruktúrovaného rozpočtu podľa Prílohy č. 2 a ďalej 

mu poskytnúť súčinnosť v rozsahu uvedenom v Zmluve vrátane príloh. 
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2.2. Dielom sa na účely Zmluvy rozumie výroba a dodanie 26 ks podvozku - predstavujúceho 

špeciálne terénne vozidlo, ktoré je navrhnuté ako nosič nadstavby samohybnej kanónovej 

húfnice ZUZANA 2 (ďalej len „ShKH ZUZANA 2“), špecifikovaného v Prílohe č. 1B a tiež v 

Prílohe č. 1A, vrátane služieb technickej pomoci (školenia, oprava, údržba diela, servisná 

podpora), v rozsahu nevyhnutnom pre integráciu v zmysle Prílohy č. 1B (ďalej len „Dielo“). Dielo 

bude dodávané formou čiastkových plnení – časti Diela, ktorá predstavuje kus špecifikovaný 

v aktuálne platnej Prílohe č. 1B (jeden takýto kus bude na účely tejto Zmluvy ďalej nazývaný len 

„Časť Diela“ alebo „Kus“). Časti Diela budú realizované v sériách podľa harmonogramu plnenia 

uvedenom v bode 2 Prílohy č. 1A (ďalej len „Harmonogram plnenia“). 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby technickej pomoci nad rozsah uvedený v bode 2.2. 

Zmluvy, podľa ceny uvedenej v štruktúrovanom rozpočte, upravenom v Prílohe č. 2, podľa 

požiadavky Objednávateľa doručenej Zhotoviteľovi, a to maximálne v rozsahu 550 človekodní. 

Služby technickej pomoci v sebe zahŕňajú (i) školenia obslúh a dielenských špecialistov, (ii) 

opravy Diela, (iii) servis, (iv) montážne práce (ďalej len „Technická pomoc“). 

2.4. Text tohto bodu je zámerne vynechaný. 

2.5. S cieľom zefektívniť výrobu Diela a/alebo zapracovať technologicky vyspelejšie a funkčnejšie 

dostupné riešenia je Objednávateľ oprávnený zaslať Zhotoviteľovi požiadavku na technickú 

modifikáciu voči zadaniu podľa Prílohy č. 1B (ďalej len „Zmena“). Po obdržaní predmetnej 

požiadavky na Zmenu bude táto posúdená Zhotoviteľom za účelom vyhodnotenia možnosti jej 

realizácie na už rozpracovaný Kus alebo Kusy, ako aj na ešte nevyrobené Kusy, ako aj jej vplyvu 

na čas dodania Diela, resp. dodania Časti Diela a kúpnu cenu Diela, resp. kúpnu cenu Časti Diela, 

príp. cenu potrebných prác (ďalej len „Vyhodnotenie“). Na základe Vyhodnotenia Zhotoviteľ 

následne zašle Objednávateľovi do 5 pracovných dní od obdržania predmetnej požiadavky na 

Zmenu cenový a časový návrh vo vzťahu k výrobe predmetného Kusu, resp. Kusov a vykonaniu 

Diela, resp. Časti Diela podľa Zmeny. Ak predmetný cenový a časový návrh Zhotoviteľa 

nevyžaduje zmenu časového harmonogramu dodania Diela, resp. časti Diela považuje sa 

predmetný cenový a časový návrh v tretí pracovný deň od jeho doručenia Objednávateľovi za 

odsúhlasený, ak Objednávateľ neoznámi Zhotoviteľovi inak. Ak predmetný cenový a časový 

návrh Zhotoviteľa vyžaduje zmenu časového harmonogramu dodania Diela, resp. časti Diela 

zaväzujú sa Zmluvné strany bez zbytočného odkladu o návrhu rokovať. Zmluvné strany sa 

zaväzujú požiadavky na technické modifikácie riešiť bez zbytočného odkladu a vo vzájomnej 

súčinnosti tak, aby bolo podľa možnosti v čo najväčšej miere vyhovené požiadavke 

Objednávateľa  na technické modifikácie a aby sa minimalizovali dopady prípadnej realizácie 

Zmien na časový harmonogram dodania Diela, resp. Častí Diela a na ich cenu. 

2.6. Zmluvné strany konštatujú, že vo zvýšenej cene Kusov v rámci prvej série sú premietnuté náklady 

súvisiace s požiadavkami na technické modifikácie v zmysle bodu 2.5 Zmluvy. V prípade, ak  by 

realizácia požiadaviek na technické modifikácie v zmysle bodu 2.5 spôsobila zvýšenie ceny Diela 

(prvej série) nad rámec jednej polovice zvýšenia v zmysle prvej vety tohto bodu Zmluvy, 

zaväzujú sa Zmluvné strany dohodnúť sa na podmienkach realizácie predmetných požiadaviek 

na technické modifikácie. V prípade, ak by realizácia požiadaviek na technické modifikácie 

v zmysle bodu 2.5 spôsobila zvýšenie ceny Diela (druhej a nasledujúcich sérií) o viac ako 2 %, 

zaväzujú sa Zmluvné strany dohodnúť sa na podmienkach realizácie predmetných požiadaviek 

na technické modifikácie. 
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Čl. 3 

Cena a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas vyrobené a dodané Dielo (Časť 

Diela) cenu podľa štruktúrovaného rozpočtu uvedeného v Prílohe č. 2.  

3.2. Cena Diela (Časti Diela) bude fakturovaná nasledovne:  

3.2.1. po preukázaní výrobných kapacít Zhotoviteľom v súlade s bodom 3.2 Prílohy č. 1A 

Zhotoviteľ vystaví samostatnú zálohovú faktúru pre každý jeden Kus dodávanej série vo 

výške 30 % s DPH z jednotkovej ceny za Kus uvedenej v Prílohe č. 2, pričom prílohou 

tejto faktúry bude potvrdenie o preukázaní výrobných kapacít v zmysle bodu 3.2 Prílohy 

č. 1A; Objednávateľ zašle výzvu na preukázanie výrobných kapacít Zhotoviteľom v prvej 

sérii najneskôr do 15 dní od predloženia certifikátov špecialistov a preukázaní splnenia 

povinnosti podľa Zákona o registri partnerov verejného sektora Zhotoviteľom a v druhej 

a nasledujúcich sériách najneskôr do 15 dní od úspešného ukončenia preberacieho 

konania pre predchádzajúcu sériu, ako je uvedené v Harmonograme plnenia. 

3.2.2. po podpise preberacieho protokolu v zmysle bodu 4.2.4. Zmluvy k jednotlivému Kusu 

Zhotoviteľ vystaví vyúčtovaciu faktúru vo výške celej (100 %) ceny za Kus uvedenej 

v Prílohe č. 2 s DPH, pričom čiastku vo výške 20% z  fakturovanej sumy za Kus s DPH 

je Objednávateľ oprávnený zadržať až do momentu akceptovania a prevzatia finálneho 

produktu podľa Kúpnej zmluvy č. 2018/275 Slovenskou republikou, v jej mene 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky. Podmienky uvoľnenia zádržného sú 

uvedené v bode 3.2.3. Zmluvy. 

3.2.3. Spôsob uvoľnenia zádržného. Objednávateľ je Zhotoviteľa povinný upovedomiť 

o akceptácii a prebratí finálneho produktu Slovenskou republikou, v jej mene 

Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, do 5 dní odo dňa kedy prevzatie nastalo. 

Zádržné podľa Zmluvy je Objednávateľ oprávnený zadržať za účelom zabezpečenia 

záväzku Zhotoviteľa na riadne a včasné plnenie predmetu Zmluvy a na účel zabezpečenia 

všetkých povinností Zhotoviteľa zo Zmluvy. Objednávateľ je oprávnený použiť zádržné 

na účely uspokojenia záväzkov Zhotoviteľa voči Objednávateľa vzniknutých na základe 

tejto Zmluvy, a to jednostranným započítaním proti nároku na vrátenie zádržného, resp. 

jeho časti, a to aj v čase keď zádržné ešte nie je splatné.  Prílohou faktúry musí byť 

preberací protokol odsúhlasený oprávnenými osobami Objednávateľa, ktorý bude 

potvrdzovať dodanie Diela (Časti Diela) uvedeného v predmetnej faktúre. Zádržné bude 

Zhotoviteľovi Objednávateľom vyplatené (po prípadnom odpočítaní nárokov 

Objednávateľa podľa tejto Zmluvy), a to po akceptovaní a prevzatí finálneho produktu 

Slovenskou republikou, v jej mene Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, do 15 

dní.  

3.3. V cene Diela (Časti Diela) sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu Zmluvy, 

najmä náklady na materiál, náklady na dopravu do miesta dodania a ostatné náklady spojené s 

predmetom Diela. 

3.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za riadne a včas poskytnutú Technickú pomoc 

podľa bodu 2.3. Zmluvy cenu s DPH podľa štruktúrovaného rozpočtu uvedeného v Prílohe č. 2, 

pričom Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za Technickú pomoc nebude možné navyšovať. 

3.5. Zhotoviteľovi vzniká právo vystaviť faktúru za poskytnutú Technickú pomoc po akceptácii 

mesačného pracovného výkazu/výkazov podľa bodu 4.3. Zmluvy v kalendárnom mesiaci 
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nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola Technická pomoc poskytnutá, pričom 

prílohou vystavenej faktúry za poskytnutú Technickú pomoc bude akceptovaný mesačný 

pracovný výkaz/výkazy o vykonaných službách ako je uvedené v bode 4.3. Zmluvy. 

3.6. Cena Diela (Časti Diela) je uvedená v Prílohe č. 2. Príslušná daň z pridanej hodnoty (ďalej len 

„DPH“) bude uhradená v zmysle platných právnych predpisov, najmä zákona č. 222/2004 Z. z. 

o dani z pridanej hodnoty (ďalej len „Zákon o DPH“). DPH pripočítaná k cene je v čase 

uzatvorenia Zmluvy vo výške stanovenej platným Zákonom o DPH v deň vzniku daňovej 

povinnosti. Ak dôjde k zmene DPH zmenou platných právnych predpisov, fakturovaná  suma sa 

zmení v súlade so zmenou DPH. 

3.7. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej 

doručenia Objednávateľovi, ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak. Sumu uvedenú na faktúre 

Objednávateľ uhradí formou prevodného platobného príkazu prostredníctvom svojho finančného 

ústavu v prospech účtu Zhotoviteľa uvedeného na faktúre.  

3.8. Zhotoviteľ doručí faktúru v dvoch vyhotoveniach s požadovanými prílohami (prílohy postačí 

doručiť v jednom vyhotovení) na adresu Objednávateľa. 

3.9. Ak nie sú Objednávateľovi spolu s faktúrou predložené všetky povinné prílohy alebo 

Objednávateľ namieta formálnu alebo vecnú správnosť faktúry (faktúra napr. neobsahuje všetky 

zákonom alebo Zmluvou stanovené náležitosti alebo obsahuje nesprávne alebo neúplné údaje), je 

Objednávateľ oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi faktúru spolu s písomným odôvodnením vrátenia 

faktúry s uvedením konkrétnych nedostatkov, ktoré bránia jej akceptácii zo strany Objednávateľa. 

V prípade vrátenia faktúry lehota splatnosti vrátenej faktúry neplynie, znova začne plynúť až po 

doručení formálne a vecne správnej faktúry Objednávateľovi spolu so všetkými povinnými 

prílohami. 

3.10. Zhotoviteľ je povinný dodržať ceny a skrátenie lehôt plnenia uvedené v Prílohe č. 2, ku ktorým 

sa zaviazal v rámci procesu Zadávania zákazky. 

 

Čl. 4 

Dodacie podmienky 

4.1. Podrobný popis postupu plnenia podľa tejto Zmluvy v rámci jednotlivých sérií je uvedený 

v Harmonograme plnenia a v obsahu plnenia uvedenom v Prílohe č. 1A.  

4.2. Preberacie konanie. Zhotoviteľ odovzdá Časť Diela Objednávateľovi spôsobom uvedeným nižšie 

a v súlade s Harmonogramom plnenia. 

4.2.1. Akceptácia plnenia. Zhotoviteľ je povinný písomne doručiť Objednávateľovi najneskôr 

10 pracovných dní pred dňom konania preberacieho konania ohľadom Časti Diela 

uvedeného v Harmonograme plnenia výzvu k akceptačnému konaniu s informáciou o 

pripravenosti Časť Diela dodať (ďalej len „Výzva k akceptačnému konaniu“). Výzvu 

k akceptačnému konaniu nie je Zhotoviteľ oprávnený doručiť Objednávateľovi skôr ako 

20 pracovných dní pred dátumom konania preberacieho konania ohľadom Časti Diela 

uvedeného v Harmonograme plnenia. Prílohou Výzvy k akceptačnému konaniu musí byť 

kompletná dokumentácia k dodávanej Časti Diela, pozostávajúca z atestov a certifikátov 

použitých materiálov, meracích protokolov, atestov tepelného spracovania, protokolov 

o skúške zvarov, defektoskopických skúšok materiálov, RTG skúšok, uvedená v aktuálne 

platnej Prílohe č. 1B (ďalej len „Akceptačná dokumentácia“). 
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4.2.2. Objednávateľ je na základe Výzvy k akceptačnému konaniu oprávnený u Zhotoviteľa (i) 

vykonať kontrolu podľa technickej špecifikácie predmetu plnenia podľa aktuálne platnej 

Prílohy č. 1B a Akceptačnej dokumentácie a (ii) zrealizovať funkčné skúšky Časti Diela, 

ktorá je predmetom akceptácie. Predmetom kontroly bude Akceptačná dokumentácia 

a Časť Diela, ktorá je predmetom akceptácie plnenia. Termín akceptácie plnenia určí 

Objednávateľ po konzultácii so Zhotoviteľom tak, aby bola dodržaná lehota na prevzatie 

v súlade s Harmonogramom plnenia. Objednávateľ a Zhotoviteľ po odstránení všetkých 

zistených vád a nedorobkov, úspešnom zrealizovaní technickej kontroly a všetkých 

funkčných skúšok na Časti Diela a predložení požadovanej dokumentácie podpíšu 

akceptačný protokol; pre vylúčenie pochybností určenie, či sú podmienky na podpísanie 

akceptačného protokolu splnené, je na posúdení Objednávateľa. Ak Objednávateľ určí, 

že podmienky na podpísanie akceptačného protokolu nie sú splnené, musí Objednávateľ 

o zdôvodnení svojho stanoviska bez zbytočného odkladu informovať Zhotoviteľa. 

Objednávateľ sa zaväzuje podpísať akceptačný protokol v prípade, ak Dielo spĺňa 

špecifikáciu stanovenú touto Zmluvou a jej prílohami. V prípade, ak Objednávateľ 

odopretie podpísať akceptačný protokol napriek tomu, že Dielo spĺňa špecifikáciu 

stanovenú Zmluvou a jej prílohami, má sa za to, že Dielo bolo momentom odopretia 

podpisu prevzaté. 

4.2.3. Prebratie plnenia. Zhotoviteľ je povinný na základe akceptačného protokolu zabezpečiť 

prepravu Časti Diela do miesta dodania Diela podľa bodu 5.1 Zmluvy. Objednávateľ je 

oprávnený vykonať po doručení Časti Diela technickú kontrolu Časti Diela, aby sa 

presvedčil, či je Časť Diela bez vád a či Časť Diela nebola akokoľvek zmenená (či už 

zásahom vyššej moci alebo akýchkoľvek iných vplyvov) v porovnaní so stavom v čase 

akceptácie plnenia; pre vylúčenie pochybností určenie, či Časť Diela bola akokoľvek 

zmenená v porovnaní so stavom v čase akceptácie plnenia, je na posúdení Objednávateľa. 

Ak Objednávateľ určí, že Časť Diela bola zmenená v porovnaní so stavom v čase 

akceptácie plnenia, musí Objednávateľ o zdôvodnení svojho stanoviska bez zbytočného 

odkladu informovať Zhotoviteľa. 

4.2.4. Ak je doručená Časť Diela bez vád a nedorobkov a nebola akokoľvek zmenená 

v porovnaní so stavom v čase akceptácie, Objednávateľ prevezme Časť Diela podpisom 

preberacieho protokolu, ktorý je podkladom pre vystavenie faktúry Zhotoviteľom podľa 

bodu 3.2.2. Zmluvy. 

4.3. Preberacie konanie služieb Technickej pomoci. V prípade poskytovania služieb Technickej 

pomoci podľa bodu 2.3. Zmluvy je Zhotoviteľ povinný predkladať Objednávateľovi mesačne 

pracovný výkaz o vykonaných službách, v lehote do piateho pracovného dňa kalendárneho 

mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom bola Technická pomoc poskytnutá, na 

odsúhlasenie. Tento pracovný výkaz bude obsahovať sumarizáciu počtu poskytnutých služieb 

Technickej pomoci v hodinách za kalendárny mesiac, v ktorom bola Technická pomoc poskytnutá 

a druhu poskytnutej služby Technickej pomoci. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností, ak 

Objednávateľ do päť pracovných dní nedoručí Zhotoviteľovi odôvodnené pripomienky voči 

predloženému pracovnému výkazu/výkazom, má sa za to, že pracovný výkaz/výkazy sú 

akceptované. 
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Čl. 5 

Miesto dodania 

5.1. Zmluvné strany sa dohodli, že miestom dodania Diela (Časti Diela) je KONŠTRUKTA - Defence, 

a.s., Prevádzka špeciálneho skúšobníctva Lieskovec, súpisné číslo 568 (k. ú. Prejta), 018 41  

Dubnica nad Váhom. Objednávateľ je povinný prevziať Dielo (Časť Diela) v pracovných dňoch 

a v čase, ktorý bude určený Objednávateľom a oznámený Zhotoviteľovi.  

5.2. Zhotoviteľ je povinný dodať Dielo (Časť Diela) na vlastné náklady a nebezpečenstvo tak, aby 

bola zabezpečená dostatočná ochrana Diela (Časti Diela) spolu s príslušenstvom pred jeho 

poškodením, stratou a znehodnotením až do momentu prevzatia Diela (Časti Diela) s 

príslušenstvom Objednávateľom v mieste dodania. Za akékoľvek škody na Diele (Časti Diela) 

vzniknuté aj počas prepravy až do prevzatia Diela (Časti Diela) Objednávateľom zodpovedá 

Zhotoviteľ. Zhotoviteľ môže na vlastnú zodpovednosť poveriť prepravou Diela (Časti Diela) 

spolu s príslušenstvom inú osobu. 

5.3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť Zhotoviteľovi a jeho pracovníkom prístup do miesta 

dodania a Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať režim určeného miesta dodania stanovený 

Objednávateľom a s tým súvisiace pokyny oprávnených osôb Objednávateľa.  

 

Čl. 6 

Povinnosti Zhotoviteľa 

6.1. Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy postupovať na vysokej profesionálnej úrovni, so všetkou 

odbornou starostlivosťou, ktorú možno od Zhotoviteľa požadovať. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

dodržiavať pri plnení Zmluvy všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území 

Slovenskej republiky, ako aj záväzné technické normy, na ktoré odkazuje Zmluva, Príloha č. 1A 

a Príloha č. 1B, na ktorých dodržiavaní Objednávateľ trvá. 

6.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať aj všetky bezpečnostné predpisy, zároveň zabezpečí poučenie 

osôb plniacich Zmluvu na strane Zhotoviteľa o všeobecných predpisoch bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci, povinností z pracovnoprávnych predpisov, právnych predpisov, ktoré upravujú 

zákaz nelegálnej práce, zodpovedá za ich dodržiavanie týmito osobami a znáša prípadné dôsledky 

porušenia týchto predpisov.  

6.3. Zhotoviteľ je povinný plniť riadne a včas svoje povinnosti podľa Zmluvy a dodržiavať pokyny 

Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu 

na nedostatočnú súčinnosť Objednávateľa a/alebo tretích osôb, nevhodnú povahu pokynov alebo 

na ich rozpor s ustanoveniami Zmluvy a/alebo ustanoveniami všeobecne záväzných právnych 

predpisov, ak Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosť, resp. rozpor zistiť pri vynaložení všetkej 

odbornej starostlivosti.  

6.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť Technickú pomoc na plnenie osobitnej 

zmluvy uzatvorenej v zmysle čl. II bod 2.3. Kúpnej zmluvy č. 2018/275 za účelom vykonania 

certifikovaného zaškolenia a výcviku obslúh delostreleckého zbraňového systému ShKH 

ZUZANA 2, dielenských špecialistov ako aj inštruktorov oprávňujúcich vykonávať školenie a 

výcvik iných príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej republiky. 

6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje Objednávateľovi poskytnúť Technickú pomoc v podobe vyžiadanej 

Technickej pomoci na plnenie osobitnej zmluvy v zmysle čl. II bod 2.4. Kúpnej zmluvy č. 

2018/275, za účelom zabezpečenia výroby náhradných dielov potrebných pre mimozáručný a 
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pozáručný servis a tiež súčinnosť pri plnení povinnosti Objednávateľa uvedenej v čl. III bod 3.3. 

Kúpnej zmluvy č. 2018/275.  

6.6. Zhotoviteľ je povinný pri plnení Zmluvy dodržiavať zásady poctivého obchodného styku a zdržať 

sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo byť posúdené ako konanie v rozpore s dobrými mravmi 

hospodárskej súťaže a vo vzťahu k svojim subdodávateľom sa zdržať nekalej obchodnej praxe. 

6.7. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s oprávnením Objednávateľa a orgánov vykonávajúcich na 

základe zákona kontrolu alebo štátne overovanie kvality u Objednávateľa vykonávať 

kontrolu/audit dodržiavania povinností podľa tejto Zmluvy alebo podľa všeobecne záväzných 

právnych predpisov u Zhotoviteľa alebo u ktoréhokoľvek subjektu, ktorý poskytuje plnenia podľa 

Zmluvy na strane Zhotoviteľa, a to kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy. Termín bude 

oznámený najmenej 3 pracovné dni pred uskutočnením kontroly. Zhotoviteľ umožní vstup do 

kontrolovaných objektov oprávnenej osobe Objednávateľa. Porušenie tejto povinnosti je 

podstatným porušením Zmluvy.  

6.8. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie Objednávateľa umožniť Objednávateľovi vykonať overenie 

strojového a technického vybavenia pre účely zhotovenia Diela. Zhotoviteľ je povinný počas 

celého plnenia Zmluvy zabezpečiť, aby strojové a technické vybavenie umožňovalo riadne 

zhotovenie Diela v súlade s Harmonogramom plnenia, vrátane podmienok strojového 

a technického vybavenia deklarovaného v procese uzatvárania Zmluvy. Zhotoviteľ je na tento 

účel povinný umožniť vstup do kontrolovaných objektov oprávnenej osobe Objednávateľa, 

poskytnúť požadované vysvetlenia a písomné podklady vyžiadané Objednávateľom alebo ním 

poverenej osoby kedykoľvek počas trvania Zmluvy, a to najneskôr do 5 pracovných dní od 

doručenia výzvy Objednávateľa. Porušenie ktorejkoľvek povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto 

bodu  je podstatným porušením Zmluvy.  

6.9. Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi neodvolateľnú a bezpodmienečnú bankovú 

záruku, vystavenú medzinárodne uznávanou bankou vo forme, ktorú vopred schváli 

Objednávateľ, a ktorou sa banka bez ohľadu na akékoľvek námietky zaručuje splniť akékoľvek a 

všetky záväzky Zhotoviteľa podľa Zmluvy až do hodnoty 20% z Ceny predmetnej série s DPH 

(pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že v súvislosti s prvou sériou 

banková záruka vzťahujúca sa na prvú sériu zaniká tridsiaty deň nasledujúci po dohodnutom 

termíne dodania prvej série) po obdržaní písomnej výzvy zo strany Objednávateľa, a to do 5 

(piatich) pracovných dní na bankový účet uvedený vo výzve Objednávateľa. Pri prvej sérii je 

Zhotoviteľ povinný predložiť Objednávateľovi bankovú záruku podľa predošlej vety do 30 

pracovných dní od účinnosti Zmluvy, pri druhej a nasledujúcich sériách najneskôr do 30 

pracovných dní od úspešného ukončenia preberacieho konania pre predchádzajúcu sériu, ako je 

uvedené v Harmonograme plnenia (pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany 

vyhlasujú, že v súvislosti s akoukoľvek ďalšou sériou banková záruka vzťahujúca sa na túto sériu 

zaniká tridsiaty deň nasledujúci po dohodnutom termíne dodania danej série). Písomná výzva 

Objednávateľa musí obsahovať vyhlásenie, že záväzok/záväzky podľa Zmluvy nebol/neboli 

riadne splnený/é Zhotoviteľom s uvedením príslušného nesplneného záväzku/záväzkov. Táto 

banková záruka nie je podmienená vymáhaním alebo uplatňovaním práv a nárokov 

Objednávateľa voči Zhotoviteľovi podľa Zmluvy a/alebo zákona. Banková záruka pre danú sériu 

zaniká tridsiaty deň nasledujúci po dohodnutom termíne dodania danej série. V prípade uplatnenia 

práva Objednávateľa použiť bankovú záruku na uspokojenie svojej pohľadávky podľa Zmluvy 

(ďalej len „Čerpanie bankovej záruky“) je Zhotoviteľ povinný doplniť bankovú záruku o 

čiastku, ktorá bola použitá na Čerpanie bankovej záruky. Zhotoviteľ je povinný vykonať 

doplnenie bankovej záruky podľa predchádzajúcej vety do 30 kalendárnych dní odo dňa Čerpania 
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bankovej záruky a v tejto lehote Objednávateľovi predložiť listinu preukazujúcu splnenie tejto 

povinnosti, pokiaľ Zmluvné strany nedohodnú inú lehotu. Uplatnením práva Objednávateľa na 

Čerpanie bankovej záruky nie je dotknuté právo Objednávateľa odstúpiť od Zmluvy. Porušenie 

ktoréhokoľvek záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy znamená podstatné porušenie 

Zmluvy Zhotoviteľom. 

6.10. Zhotoviteľ vyhlasuje, že v čase uzatvorenia Zmluvy má splnené povinnosti, ktoré mu vyplývajú 

zo zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov (ďalej len „Zákon o registri partnerov verejného sektora“). Splnenie povinností 

podľa tohto bodu Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi do dvoch týždňov od účinnosti Zmluvy 

podľa Prílohy č. 1A, a to výpisom/výpismi z registra partnerov verejného sektora. Porušenie 

záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy znamená podstatné porušenie Zmluvy 

Zhotoviteľom. 

6.11. Zhotoviteľ je povinný mať ku dňu uzatvorenia tejto Zmluvy certifikát systému manažérstva 

kvality podľa ISO 9001 pre tovary a služby zodpovedajúce Dielu, vydaný autorizovanou 

inštitúciou. Povinnosť uvedenú v tomto bode Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje plniť počas celej 

doby platnosti Zmluvy až po jej skončenie. Porušenie povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v tomto 

bode Zmluvy  je podstatným porušením Zmluvy. 

6.12. Zhotoviteľ vyhlasuje, že všetky informácie a podklady poskytnuté Objednávateľovi v rámci 

Zadávania zákazky, uzatvárania Zmluvy a jej plnenia sú pravdivé a úplné. Nepravdivosť a/alebo 

neúplnosť vyhlásenia podľa predchádzajúcej vety sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.  

Štátne overovanie kvality 

6.13. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre realizácii tejto Zmluvy plniť požiadavky slovenského obranného 

štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality pri návrhu, vývoji 

a výrobe.  

6.14. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ produktu požiada o vykonanie štátneho overovania 

kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, Trenčín (ďalej 

len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom 

overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len 

„zákon č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov“).  

6.15. Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto Zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu o vykonaní 

štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto Zmluve uplatní štátne 

overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a Zhotoviteľ umožní štátne overovanie kvality vykonať.  

6.16. Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov, 

úrad stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania kvality. 

6.17. Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne overovanie 

kvality v súlade s §15 ods.12 zákona č. 11/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov, Zhotoviteľ 

nemôže odovzdať predmet plnenia bez osvedčenia o kvalite a úplnosti produktu vydaného podľa 

§16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z.  v znení neskorších predpisov. 

6.18. V prípade, že Zhotoviteľ zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením svojich 

záväzkov uvedených v tejto Zmluve, má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy a má právo na 

náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením. 
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6.19. Zhotoviteľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality  prístup ku kompletnej  

dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním predmetu plnenia v súlade s príslušnými právnymi 

predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú dokumentáciu v riadenom režime na 

vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor štátneho overovania kvality.  

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje  predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich dodávateľov. 

Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať vykonanie štátneho 

overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho realizácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje  

uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do zmlúv/objednávok s dodávateľmi 

subdodávok. 

6.21. Zhotoviteľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre  štátne overovanie kvality prístup do 

všetkých   priestorov  Zhotoviteľa a  subdodávateľov  v ktorých sa bude realizovať akákoľvek 

časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia. 

6.22. Zhotoviteľ sa zaväzuje na účely štátneho overovania kvality bezodplatne poskytnúť vzorky na 

účely verifikácie produktu s požiadavkami zmluvy, maximálne však do výšky 0,2% z celkovej 

ceny za predmet zmluvy bez DPH. 

6.23. Zhotoviteľ umožní  poverenému zástupcovi pre  štátne overovanie kvality účasť na riešení 

reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude Zhotoviteľ produktu 

okamžite informovať povereného zástupcu úradu. 

6.24. Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa §16 ods.2 zákona č. 11/2004 Z. z.  v znení 

neskorších predpisov, nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za nezhodný produkt ani za škody 

spôsobené nezhodným produktom. 

 

Čl. 7 

Skupina dodávateľov a subdodávatelia 

7.1. Ak Zhotoviteľ pozostáva z viacerých subjektov (ďalej len „Skupina dodávateľov“), práva zo 

Zmluvy voči Objednávateľovi môže uplatňovať výlučne vedúci Skupiny dodávateľov (ďalej len 

„Líder“), ktorým je [•], so sídlom [•], IČO: [•]. Líder podľa predchádzajúcej vety je oprávnený 

vykonávať fakturáciu ceny v mene Skupiny dodávateľov, a tiež je za Skupinu dodávateľov 

výlučne tento oprávnený vykonávať iné práva voči Objednávateľovi vyplývajúce zo Zmluvy 

alebo z právnych predpisov, pokiaľ Zmluva (vrátane príloh) v konkrétnom prípade neurčí inak. 

Členovia Skupiny dodávateľov si osobitnou písomnou dohodou určia a vysporiadajú vzájomné 

záväzky a oprávnenia vyplývajúce im zo Zmluvy. Zároveň sa Zmluvné strany dohodli, že 

členovia Skupiny dodávateľov zodpovedajú za plnenie Zmluvy spoločne a nerozdielne; túto 

skutočnosť Zhotoviteľ – Skupina dodávateľov preukáže Objednávateľovi bez zbytočného 

odkladu po uzatvorení Zmluvy písomnými vyhláseniami osôb takto solidárne zodpovedných. 

Porušenie povinnosti Zhotoviteľa – Skupiny dodávateľov podľa predchádzajúcej vety sa považuje 

za podstatné porušenie Zmluvy. 

7.2. Zhotoviteľ je oprávnený zadať plnenie podľa tejto Zmluvy alebo jej časti ďalším tretím osobám 

(ďalej len „subdodávateľ“). V takomto prípade Zhotoviteľ zodpovedá za plnenie Zmluvy 

rovnako, akoby Zmluvu plnil sám.  

7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere subdodávateľa, ako aj za plnenia 

vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke.  
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7.4. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby subdodávateľ a v prípade ak sa na plnení záväzkov 

Zhotoviteľa vyplývajúcich zo Zmluvy budú podieľať viaceré subjekty podľa bodu 7.1. Zmluvy, 

tak aj tieto subjekty mali splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra partnerov verejného 

sektora vo vzťahu k subdodávateľom Zhotoviteľa v zmysle Zákona o registri partnerov verejného 

sektora. Splnenie povinností podľa tohto bodu Zhotoviteľ preukáže Objednávateľovi na výzvu 

Objednávateľa do 15 kalendárnych dní od doručenia výzvy, a prvýkrát aj bez potreby výzvy 

Objednávateľa do 15 kalendárnych dní odo dňa účinnosti Zmluvy, a to výpisom/výpismi 

z registra partnerov verejného sektora. Porušenie záväzku Zhotoviteľa podľa tohto bodu Zmluvy 

znamená podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľom. 

 

Čl. 8 

Záručné podmienky a zodpovednosť za vady Diela 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo (každý Kus), bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, 

v kvalite a za podmienok dohodnutých v Zmluve a v jej prílohách. Zhotoviteľ nesie 

zodpovednosť, bez možnosti jej zbavenia, za bezchybnú funkčnosť dodaného Diela (každého 

Kusu), ak v Zmluve nie je uvedené inak. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dodané Dielo (každý Kus), v momente prevzatia Diela,  

ktoré nastáva podpisom preberacieho protokolu v súlade s bodom 4.2.4. Zmluvy, a to aj 

v prípade, keď sa vada stane zjavnou až po tomto momente počas záručnej doby. 

8.3. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na Kus je v trvaní od prevzatia Kusu až do uplynutia 

záručnej doby na ten jednotlivý kus ShKH ZUZANA 2, v ktorom sa Kus na ktorý sa vzťahuje 

záruka použil. Dĺžka záručnej doby na ShKH ZUZANA 2 poskytnutá Objednávateľom ako 

predávajúcim Slovenskej republike, v jej mene Ministerstvu obrany Slovenskej republiky ako 

kupujúcemu, je uvedená v Kúpnej zmluve č. 2018/275.  

8.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje záručné vady Diela (každého Kusu), bezodplatne a bezodkladne odstrániť, 

najneskôr do 25 dní od oznámenia vady Zhotoviteľovi (reklamácia), ak nebude dohodnuté inak. 

Ak Zhotoviteľ neodstráni záručné vady Diela podľa predchádzajúcej vety, je Objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť odstránenie vád Diela iným vhodným spôsobom na náklady Zhotoviteľa. 

 

Čl. 9 

Vlastnícke právo a nebezpečenstvo vzniknutej škody 

9.1. Vlastnícke právo k Dielu (Časti Diela) prechádza na Objednávateľa prevzatím Diela (Časti Diela) 

v deň podpisu preberacieho protokolu podľa bodu 4.2.4. Zmluvy. 

9.2. Nebezpečenstvo škody na Diele (Časti Diela) prechádza na Objednávateľa prevzatím Diela (Časti 

Diela) v deň podpisu preberacieho protokolu podľa bodu 4.2.4. Zmluvy. 

9.3. Vlastnícke právo k výrobným formám, prípravkom a špeciálnemu náradiu prináleží 

Objednávateľovi od účinnosti Zmluvy alebo od ich vytvorenia, ak boli vytvorené po dni účinnosti 

Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri dodávke poslednej série plnenia podľa 

Harmonogramu plnenia odovzdať v rámci preberacieho konania podľa bodu 4.2. Zmluvy všetky 

výrobné formy, prípravky a špeciálne náradie Objednávateľovi. V prípade odstúpenia od Zmluvy 

je Zhotoviteľ povinný bezodkladne odovzdať všetky výrobné formy, prípravky a špeciálne 

náradie Objednávateľovi. 
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Čl. 10 

Sankcie 

10.1. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Diela (Časti Diela) pri druhej, tretej, štvrtej, piatej 

a šiestej sérii podľa Harmonogramu plnenia:  

(1) o 1 až 9 kalendárnych dní: Objednávateľ je oprávnený písomne upozorniť Zhotoviteľa na 

omeškanie prostredníctvom emailu na emailovej adrese uvedenej v záhlaví Zmluvy,  

(2) o 10 až 19 kalendárnych dní:  Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 0,5 % z  ceny Kusu predmetnej série bez DPH uvedenej v Prílohe č. 2, s ktorým 

je Zhotoviteľ v omeškaní, za každý aj začatý deň omeškania, ak ďalej nie je uvedené inak,  

(3) o viac ako 20 kalendárnych dní: Objednávateľ je oprávnený účtovať Zhotoviteľovi zmluvnú 

pokutu vo výške ceny jedného Kusu predmetnej série bez DPH, s ktorým je Zhotoviteľ 

v omeškaní; takýto prípad omeškania je považovaný za podstatné porušenie Zmluvy.  

10.2. V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodaním Diela (Časti Diela) pri prvej sérii podľa 

Harmonogramu plnenia, lehoty podľa bodu 10.1 Zmluvy začnú plynúť a uplatnenie sankcií podľa 

bodu 10.1 Zmluvy bude možné až po uplynutí 322 kalendárnych dní od účinnosti Zmluvy. Taktiež 

aj akákoľvek zodpovednosť voči Zhotoviteľovi za neskoré dodanie Diela (Časti Diela) sa môže 

uplatniť len vo vzťahu a za obdobie presahujúce túto lehotu.  

10.3. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry podľa bodu 3.7. Zmluvy vzniká 

Zhotoviteľovi právo účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy 

za každý aj začatý deň omeškania. 

10.4. Uplatnením nárokov jednej Zmluvnej strany voči druhej Zmluvnej strane na zmluvnú pokutu, 

podľa tohto článku Zmluvy, nie je dotknutý jej nárok na náhradu škody ani ušlého zisku, a to vo 

výške presahujúcej túto zmluvnú pokutu. Škodou Objednávateľa sa rozumie najmä sankcia 

uložená Slovenskou republikou, v jej mene Ministerstvom obrany Slovenskej republiky 

Objednávateľovi, na základe Kúpnej zmluvy č. 2018/275 v súvislosti s porušením povinnosti 

Zhotoviteľa voči Objednávateľovi. Skutočnosťou zakladajúcou nárok Objednávateľa na ušlý zisk 

a náhradu škody sa rozumie aj jednostranné ukončenie Kúpnej zmluvy č. 2018/275 Slovenskou 

republikou, v jej mene Ministerstvom obrany Slovenskej republiky, v súvislosti s porušením 

povinnosti Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa Zmluvy. 

 

Čl. 11 

Dôvernosť informácií 

11.1. Jedna Zmluvná strana sa voči druhej Zmluvnej strane zaväzuje, že  

11.1.1. všetky údaje, dáta, dokumenty, podklady alebo akékoľvek iné informácie (vrátane 

všetkých súborov, kópií dokumentov a poznámok), písomne alebo graficky zaznamenané 

či už v listinnej, v elektronickej alebo v akejkoľvek inej zmyslami vnímateľnej podobe 

jej odovzdané, poskytnuté, sprístupnené alebo akýmkoľvek iným spôsobom ňou získané 

od druhej Zmluvnej strany alebo jej subdodávateľov alebo tretích strán podieľajúcich sa 

na plnení Zmluvy (ďalej len „Dôverné informácie“), bude udržiavať v tajnosti a 

zachovávať o nich mlčanlivosť, bude ich chrániť pred zneužitím, poškodením, zničením, 

znehodnotením, stratou a odcudzením, nevyzradí ich, nesprístupní ich, nezverejní ich, 

nebude ich šíriť, nebude ich používať inak ako na plnenie Zmluvy, nebude ich používať 
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v rozpore s týmto vyhlásením a ani akékoľvek z Dôverných informácií neodovzdá ani 

neposkytne akejkoľvek inej fyzickej ani právnickej osobe, a to počas ani po ukončení 

Zmluvy; pre vylúčenie pochybností platí, že Zmluvná strana je oprávnená sprístupniť 

Dôverné informácie svojim zamestnancom, štatutárnym orgánom, členom štatutárnych 

orgánov, dozorným orgánom, členom dozorných orgánov, zástupcom, splnomocnencom, 

subdodávateľom, ako i iným fyzickým osobám alebo právnickým osobám, a to 

v súvislosti alebo za účelom plnenia Zmluvy, avšak až po tom, ako takéto sprístupnenie 

Dôverných informácií Zhotoviteľ vopred písomne oznámi Objednávateľovi s uvedením 

identifikácie osoby, ktorej budú Dôverné informácie sprístupnené a s uvedením rozsahu 

sprístupnených Dôverných informácií; 

11.1.2. zabezpečí riadne a včasné utajenie a zachovávanie mlčanlivosti o Dôverných 

informáciách aj u svojich zamestnancov, štatutárnych orgánov, členov štatutárnych 

orgánov, dozorných orgánov, členov dozorných orgánov, zástupcov, splnomocnencov, 

subdodávateľov ako i iných fyzických osôb alebo právnických osôb, a to aj po ukončení 

Zmluvy. Jedna Zmluvná strana je povinná na základe požiadavky druhej Zmluvnej strany 

predložiť bezodkladne druhej Zmluvnej strane podpísané vyhlásenia o mlčanlivosti zo 

strany všetkých osôb podľa predchádzajúcej vety, ktoré budú mať prístup k Dôverným 

informáciám; 

11.1.3. v prípade nedodržania ktoréhokoľvek z urobených vyhlásení alebo porušenia 

ktorejkoľvek povinnosti alebo záväzku uvedených v tomto článku Zmluvy nahradí druhej 

Zmluvnej strane podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka akúkoľvek a všetku škodu, 

ktorá jej nedodržaním alebo porušením týchto vyhlásení, povinností alebo záväzkov 

vznikla. 

11.2. Všetky podklady poskytnuté jednou Zmluvnou stranou druhej Zmluvnej strane a evidované údaje, 

vrátane Dôverných informácií musia byť po ukončení Zmluvy bez vyzvania odovzdané druhej 

Zmluvnej strane alebo podľa jej rozhodnutia vymazané alebo skartované. Táto povinnosť sa 

vzťahuje aj na vyhotovené kópie a rozmnoženiny.  

11.3. Ustanoveniami tohto článku nie je dotknuté právo na ochranu obchodného tajomstva v zmysle 

príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 

11.4. Objednávateľ je oprávnený zverejniť na webovom sídle Objednávateľa alebo na inom webovom 

sídle určenom Objednávateľom referencie v rozsahu určenom Objednávateľom v súvislosti 

s plnením Zmluvy. Uvedené sa nepovažuje za porušenie mlčanlivosti zo strany Objednávateľa.  

11.5. Zmluvné strany súhlasia, že táto Zmluva bude zverejnená v Centrálnom registri zmlúv, 

Obchodnom vestníku a na webovom sídle Objednávateľa s výnimkou Prílohy č. 1B. Uvedené sa 

nepovažuje za porušenie mlčanlivosti zo strany Objednávateľa.  

11.6. Zmluvné strany berú na vedomie, že pri plnení tejto Zmluvy môže dôjsť k spracúvaniu osobných 

údajov. Zmluvné strany sa zaväzujú dodržiavať pri plnení tejto Zmluvy ustanovenia zákona č. 

18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov, ako aj Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 zo dňa 

27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe 

takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných 

údajov). 
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 Čl. 12 

Komunikácia Zmluvných strán a osobitné dojednania 

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek oznámenia/písomnosti jednej Zmluvnej strany 

adresované druhej Zmluvnej strane budú doručené na adresy uvedené v záhlaví Zmluvy, ak 

v Zmluve nie je uvedené inak alebo ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. Písomnosti odoslané 

druhej Zmluvnej strane na adresu jej sídla uvedenú v Zmluve alebo neskôr písomne oznámenú, 

sa považujú za doručené a prevzaté druhou Zmluvnou stranou (i) prevzatím, (ii) odmietnutím 

prevzatia alebo (iii) po uplynutí troch (3) dní od uloženia na pošte, prostredníctvom doporučenej 

pošty alebo prostredníctvom kuriéra. 

12.2. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzujú bezodkladne písomne oznámiť druhej Zmluvnej strane 

akúkoľvek zmenu svojich údajov uvedených v záhlaví Zmluvy (ďalej len „kontaktné údaje“), 

pričom zmena je účinná odo dňa nasledujúceho po doručení takéhoto oznámenia. Pre vylúčenie 

pochybností, za kontaktné údaje sa nepovažuje identifikácia samotnej Zmluvnej strany.  

12.3. Jazyk Zmluvy a celej komunikácie medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom je slovenský jazyk, 

ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak. 

12.4. Pre vylúčenie pochybností, oznámenie o zmene kontaktných údajov, najmä mien osôb, adries 

sídla, emailových adries, telefonických kontaktov, čísiel bankového účtu Zmluvných strán sa 

nepovažuje za zmenu Zmluvy, resp. jej príloh. Takáto zmena si nevyžaduje písomný dodatok 

k Zmluve, stáva sa účinnou oznámením druhej Zmluvnej strane. 

12.5. Zhotoviteľ bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nie je oprávnený postúpiť, 

ani inak nakladať s pohľadávkami vyplývajúcimi mu zo Zmluvy. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

jednostranne si započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vyplývajúce mu zo 

Zmluvy voči pohľadávkam Objednávateľa. Postúpenie alebo započítanie pohľadávky v rozpore 

s týmto bodom Zmluvy je neplatné.  

12.6. Objednávateľ je oprávnený jednostranne alebo dohodou si započítať akékoľvek svoje pohľadávky 

vzniknuté na základe Zmluvy (vrátane pohľadávok vo vzťahu k zmluvným pokutám a náhradu 

škody) voči pohľadávkam Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, a to bez ohľadu na splatnosť 

započítavaných pohľadávok. 

 

Čl. 13 

Zánik Zmluvy 

13.1. Zmluva môže byť ukončená vzájomnou písomnou dohodou Zmluvných strán, odstúpením od 

Zmluvy v prípadoch stanovených touto Zmluvou alebo z dôvodov ustanovených zákonom. 

Zmluvu nie je možné ukončiť výpoveďou. 

13.2. Okrem prípadov uvedených v § 344 Obchodného zákonníka a prípadov podstatného porušenia 

Zmluvy takto označených v texte Zmluvy alebo v jej prílohách (najmä v Prílohe č. 1A) je 

Objednávateľ oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak: 

13.2.1. je Zhotoviteľ aj napriek predchádzajúcemu písomnému upozorneniu v omeškaní 

s dodaním Diela, resp. ktorejkoľvek Časti Diela viac ako 10 dní v zmysle bodu 10.1. 

alebo 10.2 Zmluvy, alebo 

13.2.2. Zhotoviteľ poskytol nepravdivé a/alebo neúplné informácie alebo podklady 

Objednávateľovi v rámci Zadávania zákazky, alebo 
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13.2.3. Zhotoviteľ poskytol nepravdivé a/alebo neúplné informácie alebo podklady pri 

preukazovaní výrobných kapacít podľa Prílohy č. 1A alebo o deklarovanom strojovom a 

technickom vybavení (bod 6.8. Zmluvy) v procese uzatvárania a plnenia Zmluvy, alebo 

13.2.4. Zhotoviteľ je v úpadku alebo ak Zhotoviteľ vstúpil do likvidácie, preruší alebo skončí 

svoju podnikateľskú činnosť, alebo 

13.2.5. Zhotoviteľ alebo jeho štatutárny zástupca je právoplatne odsúdený za trestný čin 

spáchaný v súvislosti s výkonom jeho činnosti, alebo podnikaním, alebo 

13.2.6. u Zhotoviteľa došlo k predaju podniku súvisiaceho s predmetom Zmluvy, alebo 

13.2.7. dôjde k zániku Kúpnej zmluvy č. 2018/275. 

V prípade ukončenia Zmluvy odstúpením podľa bodu 13.2.7. tejto Zmluvy je Objednávateľ 

povinný v lehote 30 kalendárnych dní od ukončenia Zmluvy požiadať Zhotoviteľa o odkúpenie 

Diela, resp. Časti Diela, ktoré Zhotoviteľ začal vykonávať, no ktoré ešte nebolo vykonané 

a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi takéto Dielo, resp. Časť Diela odpredať. V takom 

prípade je Objednávateľ povinný zaplatiť Zhotoviteľovi výlučne sumu preukázateľne 

vynaložených obvyklých a účelne vynaložených nákladov na zhotovenie predmetného Diela, 

resp. Časti Diela, ktoré Zhotoviteľ začal vykonávať, no ktoré ešte nebolo vykonané navýšenú 

o primeraný s touto časťou Diela súvisiaci ušlý zisk Zhotoviteľa (ďalej len „Suma nákladov“), 

pričom uvedená Suma nákladov bude určená Zhotoviteľom na základe jeho predchádzajúcej 

dohody vo veci určenia predmetnej sumy s Objednávateľom. Zhotoviteľ pri  oznámení návrhu 

Sumy nákladov Objednávateľovi zdôvodní a preukáže oprávnenosť takto určenej Sumy 

nákladov. Primeranosť zisku v zmysle tohto bodu predstavuje hodnotu, ktorá bude stanovená ako 

priemerný zisk, ktorý dosahuje pri svojej činnosti Zhotoviteľ za predchádzajúce obdobie nie 

kratšie ako tri kalendárne roky. 

13.3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy len v prípade, ak Objednávateľ ani na základe 

písomnej výzvy Zhotoviteľa v lehote minimálne 50 kalendárnych dní od jej doručenia neodstráni 

podstatné porušenie Zmluvy. Podstatným porušením Zmluvy je, ak Objednávateľ je v omeškaní 

50 kalendárnych dní s plnením povinnosti podľa Zmluvy. Podstatným porušením povinností na 

strane Objednávateľa sa rozumie aj omeškanie platby o viac ako 50 kalendárnych dní po lehote 

splatnosti faktúr (neplnenie jeho záväzku podľa bodu 3.7. Zmluvy). 

13.4. Odstúpením od Zmluvy niektorej zo Zmluvných strán sa Zmluva zrušuje ku dňu doručenia 

odstúpenia druhej Zmluvnej strane. V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy si Zmluvné strany 

ponechajú doposiaľ akceptované a prevzaté Kusy, vykonané v súlade s podmienkami uvedenými 

v tejto Zmluve a jej prílohách a úhrady za ne, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.  

13.5. Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody, zmluvných pokút, práv 

vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady, záväzkov mlčanlivosti, práv k plneniam podľa bodu 

13.4. Zmluvy a ani iných ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju 

povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 

13.6. Zmluvné strany sa dohodli, že zodpovednosť za škodu vzniknutú druhej Zmluvnej strane zásahom 

vyššej moci je vylúčená. Bez ohľadu na vyššie uvedené nie je dotknuté právo Objednávateľa ani 

Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak dôvod pre ktorý je odstúpenie vykonané bol 

daný z dôvodu vyššej moci a uvedené trvá viac ako dva po sebe idúce kalendárne mesiace. 
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Čl. 14 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

14.1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú po dobu platnosti a účinnosti Kúpnej zmluvy č. 2018/275, 

najmenej však do uplynutia záruky na tovar uvedenej v Kúpnej zmluve č. 2018/275. Zmluvné 

strany sa dohodli, že Zmluva nadobúda účinnosť v deň nasledujúci po zverejnení tejto Zmluvy 

v Centrálnom registri zmlúv.  

14.2. Zhotoviteľ týmto vyhlasuje, že je spôsobilý túto Zmluvu uzatvoriť a plniť záväzky v nej 

obsiahnuté. 

14.3. Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom jej podpisu 

Zmluvnými stranami a účinnosť dňom uvedeným v bode 14.1. Zmluvy, pričom práva a povinnosti 

Zmluvných strán uvedené v prílohách tvoria súčasť zmluvných dojednaní tejto Zmluvy.  

14.4. Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť iba formou písomných dodatkov k tejto Zmluve, pričom 

tieto musia byť číslované chronologicky, v časovom poradí, ktoré sa po podpísaní oboma 

Zmluvnými stranami stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy; Zmenové konanie podľa 

bodu 2.4. sa nepovažuje za takú zmenu Zmluvy, ktorú je potrebné vykonať dodatkom, takáto 

zmena sa stáva súčasťou Prílohy č. 1B jej oznámením zo strany Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

Zmluvu je možné zrušiť len písomne.  

14.5. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má platnosť 

originálu, pričom každá zo Zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia. 

14.6. Práva a povinnosti, ktoré vznikli na základe tejto Zmluvy, alebo v súvislosti s touto Zmluvou sa 

riadia Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov a ďalšími všeobecne záväznými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky platnými a účinnými v čase rozhodujúcom pre 

posúdenie vzniku, zmeny alebo zániku práv a povinností a s prihliadnutím na intertemporálne 

ustanovenia týchto právnych predpisov. Spory vzniknuté z tejto Zmluvy a/alebo na základe tejto 

Zmluvy rozhodujú súdy Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky prípadné 

spory vyplývajúce z tejto Zmluvy budú riešiť prednostne rokovaním o možnej dohode. 

14.7. Pokiaľ by sa ktorékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy stalo neplatným, nespôsobuje to neplatnosť 

tejto Zmluvy ako celku. Pokiaľ nastane situácia podľa predchádzajúcej vety, Zmluvné strany 

nahradia toto neplatné ustanovenie iným ustanovením, ktoré sa mu svojím obsahom a účelom 

bude čo najviac približovať. 

14.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa v plnom rozsahu oboznámili s obsahom znenia tejto Zmluvy, že 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju štatutárni zástupcovia obidvoch 

Zmluvných strán vlastnoručne podpisujú. 

V Dubnici nad Váhom, dňa 26.07.2019  V Dubnici nad Váhom, dňa 26.07.2019 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

KONŠTRUKTA - Defence, a.s.    MSM Martin, s.r.o.    

    

 

___________________________   ___________________________ 

Ing. Roman Ušiak,      Ing. Jozef Janeček, 

predseda predstavenstva     generálny riaditeľ a konateľ 


