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ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

(ďalej len „Zmluva“) 

  

medzi zmluvnými stranami: 

 

Objednávateľ:  Rudné bane, štátny podnik 

Sídlo: Havranské 11, 974 32 Banská Bystrica 

Zastúpený: JUDr. Peter Vágner, riaditeľ 

IČO: 00007838 

DIČ: 2020459210  

IČ DPH: SK2020459210  

Bankové spojenie: VÚB Banská Bystrica 

Číslo účtu (IBAN):  SK43 0200 0020 3000 0200 4312 

(ďalej aj ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Zhotoviteľ:  ENVIGEO, a.s. 

Sídlo: Kynceľová 2, 974 11 Banská Bystrica 

Zastúpený: RNDr. Pavol Tupý, predseda predstavenstva 

IČO: 31 600 891 

DIČ: 2020454579 

IČ DPH: SK2020454579 

Zapísaný v: obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sa, Vložka číslo:  

721/S 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu (IBAN): SK36 0900 0000 0050 2574 6186 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „Zmluvné strany“ a jednotlivo aj ako „Zmluvná strana“) 

 

 

PREAMBULA 

 

1. Objednávateľ aplikoval v súlade so zákonom 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“) postup priameho rokovacieho konania v rámci predmetu zákazky „Sanácia a 

odstránenie dôsledkov havárie odkaliska Dúbrava“ (ďalej len „priame rokovacie konanie“). 

2. Na základe  priameho rokovacieho konania Zhotoviteľ predložil ponuku, ktorú Objednávateľ 

prijal  a Zmluvné strany sa v slobodnej vôli a v súlade s platnými právnymi predpismi rozhodli 

uzatvoriť túto Zmluvu. 

 

 

I. PREDMET ZMLUVY 
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1. Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať na svoje náklady a nebezpečenstvo pre 

Objednávateľa dielo pozostávajúce z/zo: 

a) prieskumných prác a vypracovania dokumentu - projektu geologickej úlohy (ďalej len 

„Projekt geologickej úlohy“) 

b)  sanácie poškodeného odkaliska č. 2 a odstránenia následkov havárie odkaliska č. 2 (ďalej len 

„Geologické práce) 

(Projekt geologickej úlohy a Geologické práce ďalej spolu len „Dielo“ a jednotlivo aj ako „Časť 

Diela“) 

podľa špecifikácie uvedenej v Opise predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy 

a ostatných ustanovení tejto Zmluvy a záväzok Objednávateľa zaplatiť za vykonanie Diela 

Zhotoviteľovi cenu za Dielo podľa článku III. tejto Zmluvy. 

 

Druh geologických prác: sanácia geologického prostredia. 

 

2. Cieľom vykonania Diela je zabezpečenie sanácie poškodeného odkaliska č. 2 a odstránenie 

dôsledkov havárie odkaliska č. 2 Dúbrava. 

3. Poškodené odkalisko č. 2 a následky havárie odkaliska č. 2 budú detailne posúdené, Projekt 

geologickej úlohy vypracovaný a sanačné práce budú navrhnuté a realizované s ohľadom na 

špecifiká lokality a havárie, najmä s ohľadom na veľkosť a druh kontaminácie, geologické, 

inžinierskogeologické a hydrologické pomery a s ohľadom na environmentálne a zdravotné 

riziká, ktoré lokalita v dôsledku havárie predstavuje. 

4. Dielo bude vykonané v súlade so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický 

zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „geologický zákon“), vyhláškou Ministerstva 

životného prostredia Slovenskej republiky č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon 

(ďalej len „vyhláška MŽP SR č. 51/2008 Z. z.“), zákonom č. 44/1988 Zb. o ochrane a využití 

nerastného bohatstva (banský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „banský zákon“), 

zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon o odpadoch“) a vyhláškou Ministerstva životného 

prostredia Slovenskej republiky č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia 

zákona o odpadoch, zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej 

rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) (ďalej len 

„vodný zákon“) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a 

stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákonom č. 326/2005 Z. z. 

o lesoch v znení neskorších predpisov, zákonom č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na 

životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, podľa 

Smernice Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 2/2000 o zásadách 

spracovania a odovzdávania úloh a projektov v Geografickom informačnom systéme (GIS) 

a v súlade s ostatnými právnymi predpismi a príslušnými technickými normami.   

 

II. ČAS A MIESTO PLNENIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá Projekt geologickej úlohy dojednaný v rozsahu a 

obsahu podľa článku I. tejto Zmluvy v termíne najneskôr do 60 dní od nadobudnutia účinnosti 

tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Geologické práce vykonať do uplynutia 12 mesiacov od doručenia výzvy 

zo strany Objednávateľa podľa článku IV. bodu 3. tejto Zmluvy. Geologické práce budú 

Zhotoviteľom ukončené a Objednávateľovi odovzdané ako celok podľa článku IV. tejto Zmluvy. 

3. Časový harmonogram, v zmysle ktorého budú odovzdávané príslušné časti Geologických prác 

(ďalej len „časový harmonogram“), bude súčasťou Projektu geologickej úlohy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať Dielo, resp. Časti Diela Objednávateľovi v mieste plnenia, ktorým 

je sídlo Objednávateľa, resp. miesto zhotovenia Diela podľa povahy príslušnej Časti Diela. 
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III. CENA ZA DIELO A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

1. Cena za Dielo je Zmluvnými stranami dohodnutá v súlade so zákonom Národnej rady Slovenskej 

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

Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Celková cena za Dielo bola Zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 2 275 000 EUR bez DPH 

(slovom  dvamiliónydvestosedemdesiatpäťtisíc eur bez DPH); teda 2 730 000 EUR vrátane DPH 

(slovom dvamiliónysedemstotridsaťtisíc eur vrátane DPH) (ďalej len „Cena za Dielo“). 

3. Cenová ponuka - špecifikácia Ceny za Dielo tvorí prílohu č. 2 tejto Zmluvy, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.  

4. Cena za Projekt geologickej úlohy 

4.1. Cenu za Projekt geologickej úlohy uhradí Objednávateľ Zhotoviteľovi po odovzdaní a 

prevzatí tejto Časti Diela, a to na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Prílohou faktúry 

musí byť Akceptačný protokol v zmysle článku IV. bodu 2.3. tejto Zmluvy. 

5. Cena za Geologické práce 

5.1. Podrobná špecifikácia Ceny za Geologické práce je uvedená v rozpočtovej časti Projektu 

geologickej úlohy, ktorý schvaľuje Objednávateľ. 

5.2. Cena za Geologické práce bude Zhotoviteľovi uhrádzaná postupne na základe faktúr 

vystavených Zhotoviteľom po vykonaní príslušnej časti Geologických prác podľa časového 

harmonogramu, t.j. vždy po podpísaní čiastkového akceptačného protokolu príslušnej časti 

Geologických prác v zmysle článku IV. tejto Zmluvy (ďalej len „Čiastkový akceptačný 

protokol“), ak v tejto Zmluve nie je uvedené inak.  

5.3. Ak v Čiastkovom akceptačnom protokole boli Objednávateľom vytýkané vady a/alebo 

nedodanie príslušných dokumentov vzťahujúcich sa k odovzdávanej časti Geologických 

prác s určením lehoty na ich odstránenie, resp. dodanie, je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť 

faktúru až po odstránení vád a/alebo odovzdaní príslušných dokumentov, o čom Zmluvné 

strany spíšu protokol (ďalej len „Protokol o odstránení vád“). Prílohou faktúry musí byť 

príslušný Čiastkový akceptačný protokol podpísaný Zmluvnými stranami, prípadne aj 

Protokol o odstránení vád podpísaný Zmluvnými stranami (ak časť Diela bola prevzatá 

s určením lehoty na odstránenie vád a/alebo odovzdanie chýbajúcich dokladov) a v prípade 

faktúry za poslednú časť Geologických prác aj Finálny akceptačný protokol.  

5.4. Faktúru za poslednú časť Geologických prác je Zhotoviteľ oprávnený vystaviť až po 

podpísaní (i) Čiastkového akceptačného protokolu poslednej časti Geologických prác v 

zmysle článku IV. tejto Zmluvy a (ii) Finálneho akceptačného protokolu v zmysle článku 

IV. tejto Zmluvy. 

6. Rozpočtovú rezervu na krytie nákladov, ktoré nemožno v súvislosti s vykonaním Diela predvídať, 

uvedenú v rozpočtovej časti Projektu geologickej úlohy, bude možné čerpať až po písomnom 

odsúhlasení Objednávateľom. Rozpočtová rezerva je zahrnutá v Cene za Dielo podľa bodu 1. 

tohto článku Zmluvy.   

7. V Cene za Dielo sú zahrnuté všetky oprávnene vynaložené náklady Zhotoviteľa súvisiace s 

vykonaním Diela a primeraný zisk Zhotoviteľa, okrem iného aj náklady vyplývajúce zo spôsobu 

realizácie geologických prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarnych 

opatrení, náklady na dopravu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácii 

geologických prác za sťažených podmienok a miestnych prekážok ako aj ostatné náklady 

súvisiace s predmetom Zmluvy tu neuvedené. 

8. Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) kalendárnych dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi 

zo strany Zhotoviteľa za predpokladu, že doručená faktúra bude spĺňať všetky  
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zákonné náležitosti a náležitosti podľa tejto Zmluvy a bude doručená na adresu Objednávateľa 

uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy v troch (3) vyhotoveniach. Lehota splatnosti faktúry začína 

plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola faktúra preukázateľne doručená 

Objednávateľovi. Úhrada faktúry bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet 

Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.  

9. Faktúra musí byť vystavená zo strany Zhotoviteľa v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy a musí 

spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle platných právnych predpisov Slovenskej republiky 

(najmä zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov).  

10. V prípade, ak doručená faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude obsahovať náležitosti v zmysle 

tohto článku Zmluvy, Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru bez jej zaplatenia Zhotoviteľovi 

na doplnenie a/alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. Počas doby 

dopĺňania a/alebo prepracovávania faktúry Zhotoviteľom, nie je Objednávateľ v omeškaní 

s úhradou príslušnej faktúry, ktorej lehota splatnosti prestáva plynúť. Nová 30-dňová lehota 

splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola riadne doplnená a/alebo 

prepracovaná faktúra preukázateľne doručená Objednávateľovi. 

 

IV. VYKONANIE, ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA 

 

1. Záväzok Zhotoviteľa vykonať Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za splnený:  

1.1. prevzatím Projektu geologickej úlohy Objednávateľom podpísaním Akceptačného 

protokolu Zmluvnými stranami v zmysle tohto článku Zmluvy a 

1.2. prevzatím Geologických prác Objednávateľom podpísaním Finálneho akceptačného 

protokolu Zmluvnými stranami v zmysle tohto článku Zmluvy. 

 

2. Projekt geologickej úlohy 

2.1. Zhotoviteľ odovzdá v termíne podľa článku II bod 1. tejto Zmluvy Objednávateľovi návrh 

Projektu geologickej úlohy v 4 (štyroch) vyhotoveniach v tlačenej forme a v 1 (jednom) 

vyhotovení na CD/DVD/USB nosiči. V prípade, ak Projekt geologickej úlohy nespĺňa 

požiadavky uvedené v tejto Zmluve, Objednávateľ doručí do 7 pracovných dní od prevzatia 

návrhu Projektu geologickej úlohy Zhotoviteľovi správu, v ktorej uvedie a popíše všetky 

identifikované vady v zmysle tejto Zmluvy (ďalej len „Správa o vadách“). 

2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne, najneskôr však do 10 pracovných dní odo dňa 

doručenia Správy o vadách, odstrániť vytknuté vady. Tento proces sa bude opakovať, 

pokiaľ nebudú splnené všetky požiadavky uvedené v tejto Zmluve alebo v Správe o vadách. 

Ustanovenie článku VIII. bod 1. tejto Zmluvy tým nie je dotknuté. 

2.3. Odovzdanie a prevzatie Projektu geologickej úlohy, ktorý spĺňa všetky požiadavky 

uvedené v tejto Zmluve a v Správe o vadách, a ktorého riadne vykonanie bude potvrdené 

Objednávateľom, sa uskutoční na základe Akceptačného protokolu, ktorý podpíšu 

Zmluvné strany v 3 (troch) rovnopisoch (ďalej len „Akceptačný protokol“). Prílohou 

Akceptačného protokolu sa stane/stanú aj prípadná/prípadné Správa o vadách/Správy 

o vadách. Zhotoviteľ odovzdá Projekt geologickej úlohy podľa predchádzajúcej vety  

v  tlačenej forme v 3 (troch) vyhotoveniach a rovnako v 3 (troch) vyhotoveniach na 

CD/DVD/USB nosičoch. 

3. Geologické práce 

3.1. Zhotoviteľ začne vykonávať Geologické práce na základe písomnej výzvy doručenej 

Zhotoviteľovi zo strany Objednávateľa po schválení Projektu geologickej úlohy. 

3.2. Geologické práce sa považujú za riadne vykonané, ak: 

a) boli Zhotoviteľom vykonané v súlade s touto Zmluvou vrátane jej príloh, príslušnými 

právnymi predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na Dielo, 

b) Zhotoviteľ odovzdal Objednávateľovi všetky príslušné písomnosti, doklady, 
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certifikáty, záručné listy a všetku ďalšiu dokumentáciu ku Geologickým prácam, ktorou 

je Objednávateľ s ohľadom na účelové určenie Diela povinný disponovať v zmysle 

príslušných právnych predpisov a 

c) nemajú žiadne vady ani žiadne nedorobky.  

3.3. Geologické práce sa považujú za včas vykonané, ak boli riadne vykonané a 

Objednávateľovi odovzdané ako celok v lehote podľa článku II. bodu 2. tejto Zmluvy. 

Týmto nie je dotknutý časový harmonogram v zmysle článku II. bodu 3. tejto Zmluvy vo 

vzťahu k jednotlivým častiam Geologických prác. 

3.4. Cieľmi a výstupmi z realizácie Geologických prác budú najmä: 

Ciele a výstupy sanačných prác: 

- odstránenie príčin a následkov geodynamických javov, ktoré spôsobili pretrhnutie  

obvodovej hrádze a jej  rozplavenie a únik materiálu tvoriaceho hrádzu do  povrchového  

toku spolu s materiálom uloženým na odkalisku v množstve niekoľko 1000 m3 

- odstránenie,  zníženie množstva škodlivých  látok (uniknutého kalu) z povrchovej  vody 

(včítane  dna  a brehov  vodného  toku) a jeho následná  izolácia/uloženie  v priestoroch 

a  zariadeniach  na  to  určených 

- rekultivácia poškodeného územia 

Čiastkové výstupy / špecifické ciele vykonania Geologických prác: 

- realizácia  doplnkového prieskumu životného prostredia na  zistenie vplyvu udalosti   na 

horninové prostredie,  podzemnú,  povrchovú   vodu a zistenie inžinierskogeologických 

podmienok  poškodeného  odkaliska -  zhodnotené  záverečnou  správou 

- vypracovanie projektovej dokumentácie  na  realizáciu sanačných  prác 

- sanačné/stabilizačné práce hrádze  a telesa  odkaliska 

- odstránenie kalu  z vodného toku,  brehov,  dna zátoky 

- environmentálne vhodné  nakladanie s ťažobným odpadom 

- rekultivácia  lokality 

- vybudovanie monitorovacieho  systému sledovania  vplyvu  havárie  na podzemné  vody 

- zhodnotenie prác  záverečnou  správou  

3.5. Textové časti dokumentov podľa bodu 3.4 tohto článku Zmluvy budú vypracované vo 

formáte *.doc/.docx (MS Word), tabuľkové časti vo formáte *.xls/.xlsx (MS Excel), 

mapové prílohy budú vo formáte kompatibilnom s GIS (*.shp, *.dwg), súradnicový systém 

S-JTSK, výškový systém B. p. v. a tiež vo formáte *.pdf. 

3.6. Zhotoviteľ je povinný odovzdať riadne ukončené Geologické práce Objednávateľovi ako 

celok. 

3.7. Odovzdanie a prevzatie častí Geologických prác sa uskutoční v čiastkovom akceptačnom 

konaní. O výsledku čiastkového akceptačného konania si Zmluvné strany vždy vyhotovia 

Čiastkový akceptačný protokol.  

3.8. Pokiaľ Objednávateľ časť Geologických prác preberie, súčasťou Čiastkového 

akceptačného protokolu bude: 

a) vyhlásenie o odovzdaní časti Geologických prác Zhotoviteľom a prevzatí 

Objednávateľom, 

b) zoznam vád časti Geologických prác spolu s určením termínu odstránenia každej z nich, 

c) zoznam odovzdávaných dokladov vzťahujúcich sa k odovzdávanej časti Geologických 

prác, príp. zoznam dokladov, ktoré neboli odovzdané s určením termínu ich odovzdania. 

3.9. Pokiaľ Objednávateľ časť Geologických prác nepreberie, súčasťou Čiastkového 

akceptačného protokolu bude: 
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a) vyhlásenie Objednávateľa o neprebraní časti Geologických prác a jeho dôvodoch 

(dôvodom neprebratia časti Geologických prác môže byť najmä skutočnosť, že 

odovzdávaná časť Geologických prác vykazuje vady a/alebo nedorobky, 

Objednávateľovi nebola spolu s časťou Geologických prác odovzdaná príslušná 

dokumentácia), 

b) určenie termínu nového čiastkového akceptačného konania; na prípadné nové čiastkové 

akceptačné konanie sa vzťahujú ustanovenia o čiastkovom akceptačnom konaní podľa 

tohto článku Zmluvy. 

3.10. Finálne akceptačné konanie bude pozostávať z komplexného posúdenia realizácie 

Geologických prác a kontroly odstránenia vád spísaných v Čiastkových akceptačných 

protokoloch. 

3.11. Objednávateľ sa zaväzuje Geologické práce finálne prevziať, pokiaľ boli riadne vykonané 

a nemajú žiadne vady.  

3.12. Po skončení finálneho akceptačného konania sa Zmluvné strany zaväzujú spísať Finálny 

akceptačný protokol (ďalej len „Finálny akceptačný protokol“).  

3.13. Pokiaľ Objednávateľ Geologické práce preberie, súčasťou Finálneho akceptačného 

protokolu bude: 

a) vyhlásenie o odstránení vád spísaných v Čiastkových akceptačných protokoloch (ak 

nejaké boli) a o odovzdaní Geologických prác Zhotoviteľom a ich prevzatí 

Objednávateľom, 

b) zoznam odovzdaných dokladov spolu s vyhlásením o úplnosti dokladov. 

3.14. Pokiaľ Objednávateľ Geologické práce nepreberie, súčasťou Finálneho akceptačného 

protokolu bude: 

a) vyhlásenie Objednávateľa o neprebraní Geologických prác a jeho dôvodoch (dôvodom 

neprebratia Geologických prác môže byť najmä skutočnosť, že neboli odstránené vady 

a/alebo nedorobky spísané v Čiastkových akceptačných protokoloch a/alebo 

Objednávateľovi nebola dosiaľ odovzdaná kompletná dokumentácia ku Geologickým 

prácam a/alebo k častiam Geologických prác v zmysle tejto Zmluvy), 

b) určenie termínu nového finálneho akceptačného konania; na prípadné nové finálne 

akceptačné konanie sa vzťahujú ustanovenia o finálnom akceptačnom konaní podľa 

tohto článku Zmluvy. 

3.15. K čiastkovým akceptačným konaniam alebo k finálnemu akceptačnému konaniu vyzve 

Zhotoviteľ Objednávateľa písomne vždy najmenej päť (5) pracovných dní pred dňom ich 

konania. 

 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo riadne, t.j. najmä v súlade s požiadavkami Objednávateľa 

uvedenými v tejto Zmluve vrátane jej príloh, v súlade so všeobecne záväznými právnymi 

predpismi a technickými normami vzťahujúcimi sa na realizáciu Diela, v súlade s pokynmi 

Objednávateľa danými Zhotoviteľovi počas realizácie Diela a včas, t.j. najmä v lehotách 

dohodnutých v článku II. tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť Objednávateľovi výstupy geologickej úlohy podľa článku IV. 

bodu 3.4. tejto Zmluvy zhotovené/vydané v súlade s geologickým zákonom, vyhláškou MŽP SR 

č. 51/2008 Z. z., a to podľa časového harmonogramu v zmysle článku II. tejto Zmluvy.  

3. Zhotoviteľ je povinný mať oprávnenie a odborné spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých 

činností, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy, počas celej doby trvania tejto Zmluvy. Vzhľadom na 

lehotu plnenia podľa článku II. tejto Zmluvy sa na vykonávanie geologických prác podľa tejto 

Zmluvy nevzťahuje § 8a ods. 14 a § 9 ods. 10 až 12 geologického zákona, nakoľko vykonávanie 

geologických prác podľa tejto Zmluvy nemá dočasný ani príležitostný charakter v zmysle § 9 ods. 

12 geologického zákona.  
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4. V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ, resp. subdodávateľ nemá oprávnenie alebo 

odborné spôsobilosti v zmysle predchádzajúceho bodu Zmluvy, má Objednávateľ právo odstúpiť 

od tejto Zmluvy a súčasne má nárok na zmluvnú pokutu od Zhotoviteľa vo výške 3 000,00 EUR 

(slovom: tritisíc EUR).  

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní Diela s odbornou starostlivosťou, v súlade 

s touto Zmluvou vrátane jej príloh a s príslušnými právnymi a technickými predpismi 

vzťahujúcimi sa na Dielo. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa pokynov Objednávateľa, tým nie je dotknutá povinnosť 

Zhotoviteľa upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov 

a/alebo podkladov daných mu Objednávateľom a na dôsledky vykonania nevhodných pokynov a 

je povinný postupovať podľa takýchto nevhodných pokynov a/alebo podkladov Objednávateľa 

len, ak Objednávateľ napriek upozorneniu zo strany Zhotoviteľa na nevhodných pokynoch 

a/alebo podkladoch písomne trvá. 

7. Objednávateľ je oprávnený dávať Zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa realizácie Diela 

a kontrolovať spôsob vykonávania Diela. Pokyny dané Objednávateľom v zmysle tohto článku 

Zmluvy nemajú vplyv na dohodnuté lehoty (časový harmonogram) realizácie Diela za 

predpokladu, že realizácia pokynov daných Objednávateľom zásadným spôsobom neovplyvní 

pôvodne stanovený časový harmonogram. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po obdržaní 

pokynu Objednávateľa upozorní Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť pokynu a na dôsledky 

vykonania tohto pokynu na Dielo, jeho vady alebo priebeh jeho zhotovenia. Pokiaľ napriek 

upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť pokynu Objednávateľ trvá na jeho použití, Zhotoviteľ 

nezodpovedá za vady Diela spôsobené nevhodnosťou vykonaného pokynu. Zhotoviteľ však 

zodpovedá za vady Diela, ktoré vznikli v dôsledku pokynov Objednávateľa, na nevhodnosť 

ktorých Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil. 

8. Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Geologických prác, že je potrebný zásadne iný metodický 

alebo technický postup než predpokladal Projekt geologickej úlohy, alebo je potrebné vykonať 

iný rozsah Geologických prác, ako je uvedený v Projekte geologickej úlohy, Zhotoviteľ je 

povinný postupovať podľa ustanovení § 14 geologického zákona a § 26 vyhlášky MŽP SR  

č. 51/2008 Z. z.. Zmenu tejto Zmluvy je možné vykonať jedine v súlade s ustanovením § 18 

zákona o verejnom obstarávaní. 

9. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi všetku potrebnú súčinnosť pre riadne a včasné 

vykonanie Diela alebo jeho časti. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť vykonávanie Diela príslušným orgánom štátnej správy 

a samosprávy, zabezpečiť príslušné povolenia, vstupy na pozemky a riešiť všetky strety záujmov. 

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať Dielo tak, aby boli v najväčšej možnej miere obmedzené 

negatívne zásahy do životného prostredia. 

12. Ak v priebehu zmluvného vzťahu zmení Zmluvná strana názov/obchodné meno, prípadne dôjde 

k rozdeleniu, zlúčeniu, splynutiu alebo zániku ktorejkoľvek zo Zmluvných strán, Zmluvná strana, 

u ktorej došlo k tejto zmene, je povinná o tejto zmene okamžite písomne informovať druhú 

Zmluvnú stranu s uvedením, ako prechádzajú práva a záväzky. 

13. V prípade zániku alebo zmeny Zhotoviteľa, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto Zmluvy 

prechádzajú v plnom rozsahu na právneho nástupcu Zhotoviteľa. 

14. Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť akékoľvek pohľadávky vzniknuté na základe tejto Zmluvy, 

resp. tieto započítať, iba na základe písomnej dohody Zmluvných strán. 

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

v zmysle 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“).  

 

VI. SUBDODÁVKY 

1. Zhotoviteľ je oprávnený plniť túto Zmluvu aj prostredníctvom tretích subjektov (ďalej len  
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„subdodávateľ“), pričom Zhotoviteľ zodpovedá za odbornú starostlivosť pri výbere 

subdodávateľa, ako aj za plnenia vykonané a zabezpečené na základe zmluvy o subdodávke. Pre 

zamedzenie pochybností, v prípade využitia subdodávateľa Zhotoviteľ zodpovedá rovnako, 

akoby Zmluvu plnil sám.  

2. Zoznam všetkých známych subdodávateľov v čase uzatvorenia tejto Zmluvy, vrátane údajov o 

osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum 

narodenia, je uvedený v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu a/alebo doplnenie 

subdodávateľa, a to bezodkladne, najneskôr však 5 pracovných dní pred navrhovanou zmenou 

subdodávateľa. Ak Objednávateľ do 5 pracovných dní od oznámenia zmeny a/alebo doplnenia 

písomne nevyjadrí námietky k zmene a/alebo doplneniu subdodávateľa, má sa za to, že so zmenou 

a/alebo doplnením subdodávateľa súhlasí. 

4. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi uvedenom v Prílohe č. 3 tejto Zmluvy, a to bezodkladne, najneskôr však do 3 

pracovných dní, odkedy k zmene údajov došlo.  

5. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby mal splnené povinnosti ohľadom zápisu do registra 

partnerov verejného sektora vo vzťahu k subdodávateľom Zhotoviteľa, ktorým v súvislosti s touto 

Zmluvou vznikla povinnosť byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona 

o registri partnerov verejného sektora. 

6. V prípade porušenia niektorej z povinností Zhotoviteľa podľa bodu 1. až 5. tohto článku Zmluvy 

(neodovzdanie Zoznamu subdodávateľov, neoznámenie prípadnej zmeny subdodávateľa, 

nezapísanie, resp. výmaz subdodávateľa z registra partnerov verejného sektora počas trvania tejto 

Zmluvy) je Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 

000,00 EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie týchto povinností, a to aj 

opakovane. 

 

VII. VLASTNÍCKE PRÁVO K DIELU A NEBEZPEČENSTVO VZNIKU ŠKODY NA 

DIELE 

 

1. Vlastnícke právo k Dielu alebo k časti Diela prechádza na Objednávateľa momentom odovzdania 

Diela alebo časti Diela Objednávateľovi. 

2. Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa výsledky 

Geologických prác, resp. akékoľvek iné výstupy či informácie získané v súvislosti 

s vykonávaním Diela podľa tejto Zmluvy: 

2.1. použiť na iný ako dohodnutý účel,  

2.2. poskytnúť tretej osobe, 

2.3. použiť pre svoju potrebu, a to ani po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

3. V prípade, ak Zhotoviteľ poruší niektorú z povinností uvedených v bode 2. tohto článku Zmluvy, 

Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 3 000,00 EUR (slovom: tritisíc EUR) za 

každé jednotlivé porušenie povinnosti.  

4. Nebezpečenstvo vzniku škody na Diele alebo časti Diela prechádza na Objednávateľa dňom 

podpisu Finálneho akceptačného protokolu. 

5. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na Diele spôsobené v súvislosti s odstraňovaním vád 

Zhotoviteľom. V prípade vzniku škody na Diele sa Zhotoviteľ zaväzuje túto škodu oznámiť 

Objednávateľovi a bez zbytočného odkladu uviesť Dielo do pôvodného stavu. 

 

VIII. OMEŠKANIE A SANKCIE 

 

1. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať Dielo, Časť Diela 

alebo časť Geologických prác v lehote stanovenej v článku II. tejto Zmluvy a/alebo v časovom 

harmonograme v zmysle článku II. tejto Zmluvy, pričom toto omeškanie nie je spôsobené 



9 
 

konaním alebo nekonaním Objednávateľa, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči 

Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z ceny tej Časti Diela, časti Geologických prác, 

s vykonaním ktorej je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania a to odo dňa 

vzniku omeškania až do úplnej úhrady dlžnej sumy.  

2. Ak Zhotoviteľ pri vykonávaní geologických prác nesplní kvalitatívne a/alebo dodacie podmienky 

stanovené v Projekte geologickej úlohy, a takéto porušenie Zmluvy nenapraví ani do desiatich 

(10) dní od doručenia dodatočnej písomnej výzvy Objednávateľa k náprave, Objednávateľ má 

nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR (slovom tisíc EUR) za nesplnenie každej 

jednotlivej kvalitatívnej alebo dodacej podmienky. Za dodatočnú písomnú výzvu Objednávateľa 

k náprave sa považuje aj vytknutie vád v Čiastkovom akceptačnom protokole podľa článku III. 

bodu 5. tejto Zmluvy. V takomto prípade je lehota na vykonanie nápravy v dĺžke, ktorú 

Objednávateľ stanoví na odstránenie vytýkaných vád v zmysle článku III. bodu 5. tejto Zmluvy.  

3. Zhotoviteľ je oprávnený uplatniť u Objednávateľa úroky z omeškania podľa § 369 Obchodného 

zákonníka z fakturovanej čiastky za každý deň, ktorý je Objednávateľ v omeškaní s úhradou 

faktúry podľa tejto Zmluvy.  

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvné pokuty podľa tejto Zmluvy uhradiť do štrnástich (14) dní od 

doručenia písomnej výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných 

údajov k vykonaniu úhrady. 

5. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu alebo jej zaplatením nie je dotknuté právo Objednávateľa 

na náhradu škody vzniknutej v dôsledku porušenia povinnosti zabezpečenej zmluvnou pokutou, 

a to aj v rozsahu prevyšujúcom zmluvnú pokutu a tiež nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa 

splniť si svoje záväzky z tejto Zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou.  

 

IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady Diela, Častí Diela, častí Geologických prác existujúce v čase ich 

odovzdania v zmysle článku IV. tejto Zmluvy, ako aj za vady, ktoré vzniknú počas záručnej doby. 

Záručná doba je Zmluvnými stranami dohodnutá v trvaní 2 (dva) roky. Záručná doba Projektu 

geologickej úlohy začína plynúť odo dňa podpísania Akceptačného protokolu a záručná doba 

Geologických prác začína plynúť odo dňa podpisu Finálneho akceptačného protokolu. Záručná 

doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania vady v záručnej dobe. Zmluvné strany sa 

dohodli na vylúčení aplikácie § 428 Obchodného zákonníka. Objednávateľ je oprávnený oznámiť 

vady plnenia kedykoľvek počas plynutia záručnej doby. Takéto oznámenie vád sa bude 

považovať za včas uplatnené aj pre účely súdneho konania. 

2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu bez zbytočného odkladu po oznámení vady Zhotoviteľovi 

Objednávateľom, a to najmä opravou alebo výmenou vadnej časti Diela za novú alebo dodaním 

chýbajúcej časti Diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je 

Objednávateľ oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z Ceny za Dielo, a ak v dôsledku 

zhotovenia vadného Diela bola táto Zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ 

oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy. Pre účely tohto bodu je porušenie Zmluvy podstatné, ak sú 

splnené podmienky uvedené v § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka. Všetky náklady v súvislosti 

s odstraňovaním vád Diela znáša Zhotoviteľ. Pokiaľ Zhotoviteľ neodstráni vady podľa pokynov 

Objednávateľa v lehote určenej Objednávateľom, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám 

alebo prostredníctvom tretej osoby, a to na náklady Zhotoviteľa. 

3. Za vady Diela sa považuje najmä oneskorené, neúplné, nedostatočné, nekvalitné vykonanie a 

dodanie Diela v rozpore s touto Zmluvou. Vadami Geologických prác je najmä nesplnenie 

kvalitatívnych a dodacích podmienok stanovených v Projekte geologickej úlohy.  

4. Vadami Geologických prác nie je vykonanie menšieho alebo väčšieho rozsahu, alebo zmena 

technických parametrov Geologických prác, ak sa tak stalo s preukázateľným písomným 

súhlasom Objednávateľa a dosiahne sa splnenie projektovaného cieľa geologickej úlohy. 
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X. LICENCIA, ZODPOVEDNOSŤ ZA PRÁVNE VADY A ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 

1. Zmluvné strany vyhlasujú, že pokiaľ príslušné právne predpisy neustanovia inak, výsledky 

činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy nebudú predmetom práva duševného vlastníctva. Ak v 

zmysle platných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky výsledok 

činnosti Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy (vrátane jeho zamestnancov, subdodávateľov, iných 

osôb alebo akýchkoľvek tretích osôb, ktoré na plnenie tejto Zmluvy použil) bude chránený ako 

autorské dielo alebo iný predmet duševného vlastníctva, momentom podpísania Akceptačného 

protokolu, príslušného Čiastkového akceptačného protokolu, Zhotoviteľ poskytuje výhradne 

Objednávateľovi v neobmedzenom rozsahu súhlas na akékoľvek všeobecne záväznými právnymi 

predpismi dovolené použitie tohto autorského diela po dobu trvania autorských práv (ďalej len 

„Autorská licencia“). Odplata za poskytnutie Autorskej licencie je zahrnutá v Cene za Dielo. 

Objednávateľ v rozsahu Autorskej licencie je oprávnený udeliť tretím osobám sublicenciu, ako aj 

postúpiť ich na tretiu osobu.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo odovzdať Objednávateľovi tak, že Dielo, resp. odovzdávaná Časť 

Diela, časť Geologických prác nebude vykazovať žiadne právne vady, t.j. najmä Dielo, resp. 

odovzdávaná časť Diela, časť Geologických prác nebude zaťažená akýmikoľvek právami tretích 

osôb vrátane práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva tretích osôb ako ani 

žiadnymi inými ťarchami.  

3. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu spôsobenú Objednávateľovi uplatnením nárokov tretích osôb 

z titulu porušenia ich chránených práv v súvislosti s plnením Zhotoviteľa a zaväzuje sa takto 

spôsobenú škodu Objednávateľovi nahradiť. 

4. Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť vyplývajúcu pre ňu z tejto Zmluvy, je povinná nahradiť 

škodu tým spôsobenú druhej Zmluvnej strane.  

 

XI. DÔVERNOSŤ INFORMÁCIÍ 

 

1. Zhotoviteľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ak táto Zmluva alebo 

príslušné právne predpisy neustanovujú inak. Záväzok Zhotoviteľa obsiahnutý v tomto článku 

Zmluvy trvá aj po zániku platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. 

2. Dôvernými informáciami sa v zmysle tejto Zmluvy rozumejú najmä: 

2.1. informácie a dokumentácia vzťahujúce sa k tejto Zmluve,  

2.2. akékoľvek ďalšie informácie, ktoré takto Objednávateľ výslovne písomne označí. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu 

Objednávateľa nevyužije pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytne tretím osobám a ani 

neumožní prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia 

orgánov Zhotoviteľa, audítori alebo právni poradcovia Zhotoviteľa, ktorí sú ohľadne im 

sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe príslušných právnych 

predpisov. 

4. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 

3.1. informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto Zmluvy verejne známe, alebo ktoré je možné 

už v deň podpisu tejto Zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 

3.2. informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto Zmluvy verejne známymi, alebo ktoré možno 

po tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov, ak k ich zverejneniu 

nedošlo porušením povinnosti mlčanlivosti podľa tohto článku Zmluvy; 

3.3. prípady, kedy na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti 

uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov je Zhotoviteľ povinný 

poskytnúť dôverné informácie a prípady, kedy povinnosť zverejnenia dôvernej informácie 

ukladá zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov. V takom 

prípade je Zhotoviteľ povinný informovať Objednávateľa o vzniku jeho povinnosti 

poskytnúť dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez  
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zbytočného odkladu; 

3.4. použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, 

správnych alebo iných konaní vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto Zmluvy. 

 

XII. OPRÁVNENÉ OSOBY 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto Zmluvy, s výnimkou uvedenou 

v bode 2. tohto článku Zmluvy, sú okrem štatutárnych orgánov oprávnené vykonávať nasledovné 

osoby: 

 za Objednávateľa:   

vo veciach zmluvných:  JUDr. Matej Marhavý, advokát, matej.marhavy@consulta.sk 

 mobil :+421(0)915 828 675, tel.:+421(0)2 52 964 516 

vo veciach technických:  Ing. Adolf Lunev, lunev@rudnebane.sk  

tel. +421(0)918 674 723 

 

za Zhotoviteľa:   

vo veciach zmluvných:  Ing. Jozef Gašparík, gasparik@envigeo.sk 

tel. +421(0)903 207 102 

vo veciach technických:  RNDr. Pavol Tupý, tupy@envigeo.sk 

tel. +421(0)902 959 333 

2. Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto Zmluvy, a úkony v súdnom, 

správnom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci, sú oprávnené vykonávať výlučne 

štatutárne orgány a osoby štatutárnymi orgánmi na dosiahnutie tohto účelu poverené, resp. 

splnomocnené. 

3. Zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú Zmluvnú stranu o rozsahu 

oprávnenia oprávnených osôb uvedených v bode 1. tohto článku Zmluvy, o obmedzeniach 

a/alebo zmenách ich oprávnenia. Zmluvná strana je oprávnená zmeniť oprávnené osoby podľa 

bodu 1. tohto článku Zmluvy, a to písomným oznámením adresovaným druhej Zmluvnej strane. 

Dňom preukázateľného doručenia oznámenia druhej Zmluvnej stane je táto zmena účinná.  

 

XIII. DORUČOVANIE 

 

1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, písomnosti musia byť doručené v písomnej forme na 

adresu druhej Zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú písomne 

oznámi táto Zmluvná strana na tento účel. Písomnosť sa považuje za doručenú za nasledovných 

podmienok: 

1.1. v prípade osobného doručovania odovzdaním písomnosti oprávnenej osobe uvedenej 

v článku XII. v bode 1. tejto Zmluvy alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za 

Zmluvnú stranu a podpisom takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej 

písomnosti; 

1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. alebo iného doručovateľa 

doručením na adresu Zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním 

písomnosti osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto Zmluvnú stranu a podpisom takej 

osoby na doručenke; 

1.3. v prípade, ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia sa považuje deň 

odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme písomnosť 

doručovanú prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. v úložnej lehote na pošte, písomnosť sa 

považuje za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi, a to aj vtedy, ak sa adresát  
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o tom nedozvie. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s označením pošty 

„adresát neznámy“ alebo s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa 

považuje deň vrátenia zásielky odosielateľovi. 

 

XIV. UKONČENIE ZMLUVY 

1. Zmluva zaniká splnením predmetu Zmluvy, ak táto Zmluva neustanovuje inak.  

2. Táto Zmluva zaniká: 

2.1. písomnou dohodou Zmluvných strán o ukončení tejto Zmluvy a vysporiadaní vzájomných 

vzťahov ku dňu uvedenému v tejto dohode, 

2.2. písomným odstúpením od Zmluvy zo strany tej Zmluvnej strany, ktorej to umožňuje zákon 

alebo táto Zmluva a výlučne z dôvodov, ktoré stanovuje zákon (najmä § 19 zákona o 

verejnom obstarávaní) alebo táto Zmluva. 

3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy zaslaním písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy Objednávateľovi, a to z nasledovných dôvodov: 

3.1. ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou príslušnej časti Ceny za Dielo v zmysle článku 

III. tejto Zmluvy o viac ako šesťdesiat (60) dní, pričom Objednávateľ túto neuhradil ani 

v dodatočnej lehote tridsiatich (30) dní od doručenia písomnej výzvy Zhotoviteľa k úhrade, 

3.2. z iných dôvodov stanovených ako dôvod na odstúpenie v tejto Zmluve alebo vyplývajúcich 

z ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy zaslaním písomného odstúpenia od Zmluvy 

Zhotoviteľovi, a to najmä z nasledovných dôvodov: 

4.1. ak Zhotoviteľ napriek predošlému písomnému upozorneniu Objednávateľa nepostupuje 

v súlade s Opisom predmetu zákazky, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto Zmluvy, príslušnými 

právnymi predpismi, technickými alebo inými normami vzťahujúcimi sa na Dielo alebo 

jeho časť, alebo ak Zhotoviteľ napriek predošlému písomnému upozorneniu Objednávateľa 

nesplní pokyny dané Objednávateľom, 

4.2. ak je Zhotoviteľ v omeškaní so zhotovením Diela, resp. Časti Diela v lehote podľa článku 

II. tejto Zmluvy alebo časti Geologických prác v termíne uvedenom v časovom 

harmonograme v zmysle článku II. tejto Zmluvy o viac ako 90 (deväťdesiat) dní, 

4.3. z iných dôvodov stanovených v tejto Zmluve alebo vyplývajúcich z ustanovení 

Obchodného zákonníka alebo zákona o verejnom obstarávaní, 

4.4. Zhotoviteľ alebo jeho subdodávateľ (ak mu v súvislosti s touto Zmluvou vznikla povinnosť 

byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora v zmysle Zákona o registri partnerov 

verejného sektora) nebol v čase uzavretia tejto Zmluvy zapísaný v registri partnerov 

verejného sektora alebo bol vymazaný z registra partnerov verejného sektora podľa Zákona 

o registri partnerov verejného sektora počas trvania Zmluvy, 

5. Odstúpením od Zmluvy podľa bodu 3. alebo 4. tohto článku Zmluvy nie sú dotknuté: 

5.1. nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto Zmluvy, 

5.2. nárok na náhradu škody v zmysle tejto Zmluvy, 

5.3. povinnosť mlčanlivosti podľa článku XI. tejto Zmluvy, 

5.4. zodpovednosť Zhotoviteľa za vady podľa tejto Zmluvy, pričom dvojročná záručná doba vo 

vzťahu k riadne odovzdaným častiam Diela začína v takomto prípade plynúť dňom 

nasledujúcim po dni zániku Zmluvy,  

5.5. licencie a súhlasy udelené Objednávateľovi podľa článku X. tejto Zmluvy.   

6. Odstúpením od Zmluvy zaniká táto Zmluva dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení 

od Zmluvy druhej Zmluvnej strane. Odstúpením od Zmluvy zaniká záväzok Zhotoviteľa vykonať 

Dielo alebo jeho zvyšnú časť. Plnenia, ktoré boli Zmluvnými stranami riadne 
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poskytnuté ku dňu účinnosti odstúpenia od Zmluvy, si Zmluvné strany nevracajú. Vysporiadanie 

ostatných vzťahov, ktoré na základe tejto Zmluvy medzi Zmluvnými stranami vznikli, bude 

predmetom osobitnej dohody. Odstúpením od Zmluvy nezanikajú tie práva a povinnosti 

Zmluvných strán, ktoré podľa prejavenej vôle Zmluvných strán majú trvať aj po zániku tejto 

Zmluvy.  

7. V prípade, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy v dôsledku odstúpenia niektorej zo Zmluvných strán 

od Zmluvy, Zhotoviteľ ukončí všetky práce na Diele, je však povinný Objednávateľa upozorniť 

na opatrenia potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej 

Objednávateľovi alebo životnému prostrediu nedokončením začatých prác. 

8. Pokiaľ bude táto Zmluva ukončená dohodou Zmluvných strán, tvorí stanovenie spôsobu 

vysporiadania vzťahov vzniknutých na základe tejto Zmluvy podstatnú náležitosť dohody 

o ukončení tejto Zmluvy a vysporiadaní vzájomných vzťahov. 

 

XV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Táto Zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom 

jej podpisu oboma Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

Centrálnom registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov a so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákon o slobode informácií). 

2. Ustanovenia tejto Zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len v súlade s § 18 zákona o verejnom 

obstarávaní a vo forme písomných očíslovaných dodatkov podpísaných oboma Zmluvnými 

stranami, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.  

3. Táto Zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti výslovne 

neupravené v tejto Zmluve sa spravujú príslušnými právnymi predpismi platnými a účinnými na 

území Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka, geologického zákona, 

banského zákona, vodného zákona, zákona o odpadoch a autorského zákona. 

4. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je, alebo sa stane neplatným, neúčinným 

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

ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany 

sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je 

neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, 

ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia 

tejto Zmluvy. 

5. Prípadný spor, ktorý vznikne medzi Zmluvnými stranami v súvislosti s touto Zmluvou a jej 

plnením, sa Zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou na úrovni štatutárnych orgánov oboch 

Zmluvných strán. Pokiaľ Zmluvné strany nedospejú k dohode ohľadom riešeného sporu, tento 

bude riešený príslušným súdom Slovenskej republiky. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy: 

Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky, 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka - špecifikácia Ceny za Dielo, 

Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov. 

7. Táto Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva 

rovnopisy obdrží Zhotoviteľ. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu porozumeli a ten 

predstavuje ich skutočnú a slobodnú vôľu zbavenú akéhokoľvek omylu. Svoje prejavy vôle 

obsiahnuté v tejto Zmluve Zmluvné strany považujú za určité a zrozumiteľné, vyjadrené nie 

v tiesni a nie za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvným stranám nie je známa žiadna  
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okolnosť, ktorá by spôsobovala neplatnosť niektorého z ustanovení tejto Zmluvy. Zmluvné strany 

na znak svojho súhlasu s obsahom tejto Zmluvy túto Zmluvu podpísali. 

 

Za Objednávateľa:  Za Zhotoviteľa: 

V Banskej Bystrici, dňa ................... V Banskej Bystrici, dňa ...................

  

 

 

Rudné bane, štátny podnik                                                        ENVIGEO, a.s.  

JUDr. Peter Vágner, riaditeľ                                                     RNDr. Pavol Tupý, predseda 

predstavenstva 


