
ZMLUVA o DlELo č. ...

uzatvorená podl'a s 536 a nasledujÚcich ustanovení zakona č. 513/1991 zb. obchodný
zákonník v znenĺ neskoršĺch predpisov

Zmluvné strany

oBJEDNÁVATEĽ'
obchodné meno:
Sĺdlo:
lČo:
DlČ:
lČ opH:
Zapĺsaný:
Štatutárny orgán:

cooP Jednota Žilina' spotrebné družstvo
Predmestská71, 010 83 Žilina
00 169 048
2024449277
sK202A449277
okresný súd Žilina, odd' Dr', vložka čĺslo: 53/L
lng. Marián Jandačka - Predseda predstavensfua
RNDr. Miriam Drĺgeľová, podpredsedníčka predstavenstva

(ďalej len,'objednávateľ")

ZHoToVlTEĽ:
obchodné meno: MARTEL Trade s.r.o,
Sídlo: Robotnĺcka 9719/33, 036 0'ĺ Martin
lČo: 44063725
DlČ: 2022580428
lČ opH: sK202258a42B
Bank. Spojenie; Fio Banka a.s.
IBAN: SK26 8330 0000 0027 0155 9914
Zapĺsaný v: oRsR Žilina, odd. Sro, vloŽka č' 56317/L
Štatutárny orgán: lng. Filip Beláň, konateľ
Zodpovedný zástupca splnomocnený k jednaniu vo veciach;

_ zmluvných: lng' Filip Beláň
_ technických: lng. Filip Beláň

Tel.: +421 918202812
E-mail: marteltrade@gmail.com
(ďalej len,,zhotoviteľ")

il.
Zástupca pre veci technické

2.1. Zástupca objednávateľa poverený riešenĺm technických problémov,
prejednávaním zmien a doplnkov diela je lng, Marián Jandačka. Uvedený
zástupca je oprávnený odovzdať stavenisko objednávateľa a prevzĺať od
Zhotoviteľa dielo a je rovnako poverený kontrolou prevedených pľác.
objednávateľ mÔŽe poveriť najneskôr pri odovzdani staveniska aj ďalšiu osobu,
ktorej Údaje poskfine Zhotoviteľovi.

2.2. Zástupcatzástupcovia Zhotoviteľa je uvedený v Čl. 1 na strane zhotoviteľa a je
poverený riadenĺm stavebných a montáŽnych prác, koordináclou
subdodávateľov a riešenĺm všetkých problémov súvisiacich s realizáciou diela.



1il.

Základné ustanovenia
3.1' Táto zmluva a vzťahy znej vyplývajúce sa spravujú ustanoveniami s 536

a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. obchodneho zákonníka v znení neskoršĺch
predpisov.

3.2. Zmluvné strany vyhlasujú, Že údaje uvedené v čl. l. tejto zmluvy zodpovedajú
skutočnosti v dobe uzavretia zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujÚ, Že zmeny
dotknutých údajov oznámia bez zbytočného odkladu druhej zmluvnej strane.

tv.
Predmet zmluvy

4'1' Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo: Fotovoltický
lokálny zdroj elektriny 27,00 kWp (d'alej ako ,,Dielo")".

4.2' Dielo bude realizované podľa projektového nákresu a podľa jednotlivých
poloŽiek uvedených v Rozpočte, ktoý tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.

4.3. ldentifikačne údaje diela:
Miesto realizácie: PoIomská 3t2g, Žilina - Vlčince, par. KN-C 7848
BliŽŠie v projektovej dokumentácii a prílohách tejto zmluvy.

4.5. objednávateľ sa zaväz$e poskytovať Zhotoviteľovi úplnú súčinnosť potrebnú
k zhotoveniu diela, riadne vykonané dielo bez zbýočného odkladu prevziať a
uhradiť Zhotoviteľovi cenu diela vo výške podľa článku V' tejto zmluvy za
podmienok ďalej touto zmluvou stanovených.

V.
Cena diela

5.1.1 Cena za dielo (d'alej aj ako,,cena diela") je dohodnutá vsúlade so zákonom
č' 1B/1996 Z. z. o cenách v znenĺ neskorších predpisov v ceIkovejvýške:
22 370,00 EUR bez DPH (slovom: dvadsaťdvatisĺc tristo sedemdesiat EUR)
4 474,00 EUR 20 % DPH
26 844,a0 EUR s DPH (slovom: dvadsaťšestlisĺc osemsto štyridsať štyri EUR)

5.2

pričom sa jedná o dodávku materiálu aj s montáŽou, teda je možný prenos
DPH podľa prĺslušných zákonov'

Špecifikácia jednotlivých cenových poloŽiek je uvedená v Prĺlohe č. 1 -
Rozpočet'

5.3. Dielo bude spolufinancované zo zdrojov EU a štátneho rozpočtu SR na základe
Žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci výzvy č.
oPKZP-Po4-sc411-2022-79 - operačný program Kvalita Životného
prostredia.

vt.
Platobné podmienky

6.1. Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateľ bude uhrádzať cenu nasledovne:
- 50% do 10 dni odo dňa nadobudnutia Účinnosti zmluvy,
- 20Yo prĺ dodanĺ materiálu (všetkých panelov, meničov a konštrukcie) na

miesto stavby,
- 2ao/o pri spustenĺ diela do skúšobnej prevádzky,
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6.2^ Jednotlivé platby (špecifikované v predchádzajÚcom bode) diela budú
fakturované Zhotoviteľom, pričom splatnosť zálohových faktúr je 7 kalendárnych
dní odo dňa ich vystavenia a7 dni pri celkovej faktÚre. V prĺpade nedodrŽania
jednotlivých platieb zo strany objednávateľa je Zhotovitel' oprávnený posunúť
termĺn diela o omeškanie spôsobené úhľadou jednotlivých faktúr V rozpore
s touto zmluvou a uplatniť si právo Zhotovitel'a a odstúpiť od zmluvy v zmysle čl'
XV. ods. 1 tejto zmluvy. V prípade, Že akákoľvek faktúra od Zhotoviteľa nebude
obsahovať náleŽitostĺ podľa zákona č, 22212004 Z' z. o dani z pridanej hodnoý
v znenĺ neskoršĺch predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotovĺteľovi
na opravu. V takom prĺpade lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota
splatnosti začne plynúť aŽ doručenĺm opravenej faktúry Objednávateľovi.

6.3. Celková faktÚra za vykonané dielo bude vystavená Zhotoviteľom
objednávateľovi po ukončeni realizácie diela zo strany Zhotoviteľa'

6.4. Cena diela bude objednávateľom zaplatená bezhotovostným prevodom na účet
Zhotoviteľa, uvedený v záhlavĺ tejto zmluvy.

6.5. PeňaŽný záväzak objednávateľa platený prostrednĺctvom banky je splnený
pripĺsaním celej fakturovanej peňaŽnej sumy na účet Zhotoviteľa'

vil.
Termĺny plnenia

7.1. Hlavné termíny pre zhotovenie diela:
Odovzdanie a prevzatie staveniska: do 60 dní odo dňa doručenia výzvy na
plnen ie/resp' objednávky Zhotoviteľovi'
Zahájenie realizácie: do 60 dní po úhrade zálohovej faktúry na 50% ceny diela.
Ukončenie realizácie: 60 dnĺ od zaháienia realizácie diela'
o zahájenĺ realizácie diela sa spĺše záznam podpĺsaný objednávateľom
a Zhotoviteľom.

7 '2' Termín odovzdanĺa diela je podmienený včasnou úhradou splátok diela podľa
tejto zmluvy na účet Zhotoviteľa, včasným vydaním ohlásenia drobnej stavby
alebo stavebného rozhodnutia, ktoré vybavuje Zhotoviteľ a jeho platnosťou
počas celej doby uýstavby a súčinnosťou zo strany objednávateľa.

7,3. Tieto termĺny podľa vyššie uvedeného sú posúvané v prípade nevhodných
klimatických a poveternostných podmienok o nevyhnutný čas, po vzájomnej
dohode.

7.4. objednávateľ je povinný prevziať dielo bez vád a nedorobkov najneskÔr do 5-
tich pracovných dní po dni, kedy mu bude doručená výzva Zhotoviteľa na
prevzatie diela, a to či už elektronicky, alebo písomne. o odovzdanĺ a prevzatí
diela bude vyhotovený ,,Protokol o odovzdanĺ a prevzatí diela" podpísaný
oboma zmluvnými stranami' Zmluvné strany zároveň dohodnú primeranú lehotu
na odstránenie prĺpadných drobných chýb alebo odstránenie vád a nedorobkov
diela, ktoré však nebránia riadnemu uŽĺvaniu diela. V prĺpade, Že objednávateľ
bez relevantného dôvodu nepodpĺše vyššie uvedený protokol, povaŽuje sa
dieIo, ak je bez vád a nedorobkov, za Zhotoviteľom riadne odovzdané
a objednávateľom riadne prevzaté. objednávateľ nie je povinný dielo prevzĺať
a ani podpĺsať vyššie uvedený protokol najmä vtedy, ak má dielo zjavné vady.

vilt.
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Dodacie podmienky
8.1 Predmet plnenia zmluvy bude splnený odovzdanĺm a prevzatĺm kompletného

diela, pripadne spÔsobom podľa bodu7.4 tejto zmluvy'
B'2 o odovzdanĺ a prevzatĺ diela spĺšu účastnĺci Protokol o odovzdaní a prevzatí

diela.
B.3 Zistene chyby, vady a nedorobky diela, ktoré nebránia jeho uŽĺvaniu k účelu, na

ktoý je určené, nie sú dÔvodom pre neprevzatie diela objednávalel'om' Takéto
chyby, vady a nedorobky budú odstránené Zhotoviteľom najneskôr v lehote
dohodnutej v Protokole o odovzdanĺ a prevzatĺ diela, ktorá lehota nemôže byť
dlhšia ako jeden mesiac. Podmienky odstránenia zistených chýb a nedorobkov
musia byt uvedené v Protokole o odovzdanĺ a prevzatĺ diela. Do úplného
odstránenia zistených chýb, vád a nedorobkov objednávateľ nie je povinný
zaplatit' zostávajúcu cenu za dielo.

8.4 Ak objednávateľ odmĺetne dielo prevziať, spĺšu o tom účastníci zmluvy zápis,
v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie'

B'5 objednávateľ je povinný nahradiť Zhotoviteľovi nevyhnutné náklady, ktoré
Zhotoviteľovi vzn ikl i z dÔvod u omeškania zavineného objed návatel'om.

8.6 Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi všetky nevyhnutné náklady
a škody, ktoré objednávateľovi vznikli z dÔvodu omeškania Zhotoviteľa
s vykonaním diela'

tx.
Povi nnosti Zhotoviteľa

9'1. Zhotovitel'sa zaväzqe vykonať dielo sám alebo pomocou tretĺch osÔb
(subdodávateľov).

9.2. MontáŽnym pracoviskom alebo tieŽ staveniskom sa rozumie miesto realizácie
diela.

9.3. Zodpovedná osoba za Zhotoviteľa _ stavbyvedúci začne vykonávat'činnosť pľĺ
odovzdanĺ a prevzatĺ staveniska, kedy jeho identifikačné a kontaktne údaje
poskytne Zhotoviteľ objed návateľovi'

g.4' Zhotoviteľ sa zaväzuje počĺnať si pri realizácii diela tak, aby nedošlo ku škodám
na majetku objednávateľa. Zhotoviteľ nezodpovedá za stav strechy alebo
budovy, v akom sa nachádzajÚ, je povinnosťou objednávateľa udrŽiavat' ich
v stave, aby bolo moŽné sa po nich pohybovať spôsobom zodpovedajúcim
technickému stavu strechy a inštalovať na nich nosnú konštľukciu na FV
panely. V prĺpade, Že objednávateľ pri výkone dozoru, neupozorní na zjavné
poškodenie striech alebo budov, zapríčinených Zhotoviteľom alebo osobami,
ktoré Zhotoviteľ pouŽil na vykonanie diela, počas trvania výstavby alebo
najneskôr pri podpĺse Protokolu o odovzdaní a prevzatĺ diela, zmluvné strany sa
dohodli, Že Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadné poškodenie strechy
alebo budovy. Samotný spôsob upevnenia nosnej konštrukcie diela bol
prediskutovaný a schválený dodávateľom kýiny.

9.5' Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do desiatich pracovných dnĺ po
odovzdaní diela do uŽívania objednávateľa.

9.6. Zhotovitel'sa zaväzuje urobiť všetky nevyhnutné kroky pre úplnú administratívu
spojenú s výstavbou a zhotovením diela, najmä podať Žiadosť na stavebný úrad
a príslušnú distribučnú spoločnosť pre schválenie pripojenia na verejnú sieť;
táto činnosť Zhotovitel'a je zahrnutá v cene za dielo.

x.
Práva a povinnosti objednávateľa
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10.1'Objednávatel' sa zaväzuje poskytovat' Zhotoviteľovi potrebné konzultácie
a súčinnosť, a to podľa potreby v priebehu plnenĺa diela, vrátane podpisovania
riadne zrealizovaných prác, dodaného mateľiálu, vykonaných prác naviac
a podobne.

10.2. objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby na ňom mohol
Zhotovitel' začať práce V súlade s podmienkami tejto zmluvy.

10.3. objednávateľ je oprávnený vykonávat' stavebný dozor.
10.4.objednávateľ sa zaväzuje, v záujme dodržania harmonogramu výstavby a

dodrŽania zmluvných podmienok pre subdodávateľov, dodrŽať platobné
podmienky podľa čl. Vl tejto zmluvy. objednávateľ nie je povinný vykonať
akúkoľvek úhradu časti ceny diela kým má dielo akékoľvek chyby, vady alebo
nedorobky a v takomto prĺpade nie je omeškanĺ s platenĺm ceny diela ani
akejkoľvek jej časti'

10.5. objednávateľ umoŽní prístup na stavenisko dopravným prostriedkom
Zhotoviteľa a poskytne Zhotoviteľovi priestor pre uloŽenie materiálu a náradia,
za ktorého stráŽenie však objednávateľ nijako nezodpovedá. objednávateľ
umoŽnĺ Zhotoviteľovi odber ÚŽitkovej vody a elektrickej energie počas realizácie
diela a prístup k priestorom, kde majú byť práce vykonané" Tieto povĺnnosti sa
vzťahujú aj na prĺpadné servisné zásahy v záručnej dobe'

xl.
Vlastnĺcke práva k dielu

11.1'objednávateľ sa stane vlastnĺkom diela aŽ v okamihu úplného zaplatenia ceny
diela podľa ustanovení tejto zmluvy v termĺnoch podľa tejto zmluvy - dovtedy je
vlastníkom zhotovovaného diela a všetkých jeho častí zhotoviteľ v pomere
uhradenej - neuhradenej časti. Uplným zaplatenĺm ceny diela sa rozumie
zaplatenie 1a0o/o ceny diela, resp' jednotlivých stavebných súborov, prác
a materiálu naviac, pokiaľ tieto boli v priebehu dodávky a montáŽe vopred
odsúhlasené. Do okamihu, keď sa stane objednávateľ vlastnĺkom diela, je
objednávateľ povinný umoŽniť Zhotoviteľovi kedykoľvek prĺstup na stavenisko
ana základe dohody voľne nakladať sdielom' Výslovne sa dojednáva, že
objednávateľ v tomto časovom obdobĺ umoŽňuje Zhotoviteľovi realizáciu
demontáŽe diela, ak dôjde u jednej zo zmluvných strán k odstúpeniu od zmluvy,
potvrdenému druhou stranou. Objednávateľ ýmto splnomocňuje Zhotoviteľa na
všetky úkony smerujúce k tomu, aby v prĺpade odstúpenia od zmluvy mohol
vykonať demontáŽ a odvoz celého svojho majetku zo staveniska. Vzhľadom na
skutočnosť, Že vlastníkom diela je Zhotoviteľ, Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo
škody na zhotovovanej veci aŽ do času, kedy sa vlastníkom diela stane
objednávateľ' Ak objednávateľ nezaplati cenu za dielo z dÔvodu vád diela,
ktoré nie sú odstránené do 60 dnĺ odo dňa dokončenia alebo odovzdania diela,
alebo z ĺného dôvodu na strane Zhotoviteľa, môŽe objednávateľ voči
Zhotoviteľovi prejaviť vôľu stat'sa vlastnikom celého diela a týmto oznámenĺm
sa objednávateľ stane vlastnĺkom celého diela.

xlr.
Záručné podmienky

12.1.Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 2 roky od jeho odovzdania
objednávateľovi' Samostatné záruky sa vzťahujú na íotovoltické striedače, kde
sa prenáŠa 5 ročná záruka výrobcu a paneĺy, kde je 10 ročná záruka výrobcu
(uvedené sú minimálne záruky, viz. dátové listy k jednotlivých komponentom).

12.2.ZáruÓná doba začína plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia
predmetu diela Objednávateľom. Za chyby podliehajúce záruke sa nemôŽu
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povaŽovať tie, ktoré boli spÔsobené zásahom objednávatel'a, poprípade
spôsobené treťou osobou (nemyslí sa tretia osoba, ktorú Zhotoviteľ pouŽil na
vykonávanie diela), prírodnou katastrofou' neodvrátiteľnou udalosťou alebo aj
beŽným opotrebením.

12.3.objednávateľ je povinný vykonat'pri prevzatĺ diela jeho dôkladnú a odbornú
prehliadku s odbornou starostlivosťou' objednávateľ je povinný chyby pĺsomne
reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistenĺ. V reklamácii
musĺ byť uvedené, ako sa chyba prejavuje.

12'4'Zhotoviteľ je povinný najneskÔr do 15 pracovných dnĺ po obdrŽanĺ pĺsomnej
reklamácie oznámiť objednávatel'ovi, či reklamáciu uzná alebo neuzná, aký čas
navrhuje pre odstránenie chýb, alebo z akých dôvodov sa reklamácia
neuznáva.

12.5. objednávateľ je povinný umoŽniť Zhotoviteľovi odstránenie chýb a nedorobkov.
12.6.objednávatel' je oprávnený odstrániť chyby alebovady na diele na náklady

Zhotoviteľa bez ujmy svojich práv zo záruky, ak dá Zhotoviteľ objednávateľovi
k takemu odstráneniu pĺsomný súhlas' v opačnom pripade objednávateľovi
záĺuka zaniká; písomný súhlas Zhotoviteľa nie je potrebný, ak Zhotoviteľ
neodstráni chyby alebo vady do 45 dnĺ odo dňa ich oznámenia
objednávateľom. objednávateľ je oprávnený odstrániť chyby alebo vady na
diele na náklady Zhotovitel'a bez ujmy svojich práv zo záruky tieŽ vtedy, ak je
potrebné odstrániť chybu alebo Vadu, ktorej neodstránenĺm hrozĺ škoda
veľkého rozsahu alebo ohrozenie zdravia čiŽivota osÔb.

xilt.
Zmluvné pokuty, úľoky z omeškania a náhrada škody

13'1.Pokiaľ Zhotoviteľ nesplnĺ termĺn dokončenia a odovzdania diela pri plnenĺ
všetkých povinnostĺ objednávateľa, má objednávateľ právo poŽadovať od
Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nedokončenej časti diela, a
to za kaŽdý deň omeškania. objednávateľ nemá právo na zaplatenie zmluvnej
pokuý Zhotoviteľom v prĺpade, že k omeškaniu dôjde z dôvodov na strane
Objednávateľa, v prípade omeškania dodania vyjadrenĺ zo strany inštitúciĺ
(napr. stavebného úradu alebo SSE_D, a.s.) nevyhnutne potrebných k realizácii
diela, v prípade zlých poveternostných a klimatických podmienok.

13.2.Pokiaľ objednávateľ mešká s platenĺm ceny diela alebo jej časti, je Zhotovitel'
oprávnený poŽadovať od objednávateľa zákonný Úrak z omeškania.

13.3'Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na omeškanie vzniknuté pÔsobenĺm vyššej
moci.

14.1

xtv.
Doručovanie

Akékoľvek oznámenĺe či komunikácia podľa tejto zmluvy môŽu byť doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou na adresy zmIuvných strán
uvedených v čl. l tejto zmluvy. V prípade uvedenia iných spôsobov komunĺkácĺe
v jednotlivých článkoch a odsekoch tejto zmluvy, je moŽné komunikovať aj
týmito uvedenými spÔsobmi v danej veci týkajúcej sa predmetného zmluvného
ustanovenia.
Akékoľvek oznámenie či komunikácia podľa tejto zmluvy bude povaŽovaná za
doručenú:
14.2.1. Dňom fyzickeho odovzdania oznámenia (komunikácie), ak ide o
doručovanie prostrednĺctvom kuriéra alebo osobne, alebo

14.2'2' Dňom doručenia zásielky prĺjemcovi, ak je oznámenie (komunikácia)
zaslané doporučenou poštou, alebo

14.2
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14.2.3. v prípade, že doručenie vyššie uvedeným spÔsobom nebude
z akéhokol'vek dÔvodu Úspešne, desiatym dňom nasledujúcim po dni, kedy
bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na prĺslušnú
adresu druhej zmluvnej strane.

xv.
ostatné dojednania

15.1.Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť s účinnosťou ku dňu
doručenia pĺsomného oznámenia o odstúpení Objednávateľovi v prĺpade, Že
objednávateľ porušuje povinnosti uvedené v čl. Vl., X. a Xl. tejto zmluvy, a to aj
po tom, ako bol písomnou formou na porušenie ýchto povinnostĺ a moŽnosť
odstúpenĺa od zmluvy Zhotoviteľom upozornený a k náprave nedošlo ani
v dodatočnej primeranej lehote. V takých prĺpadoch má Zhotoviteľ voči
objednávateľovi nárok na uhradenie všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré
mu do tejto doby vznikli s plnenĺm tejto zmluvy.

15.2. objednávateľ je oprávnený od zmluvy pĺsomne odstúpiť s účinnosťou ku dňu
doručenia pĺsomného oznámenia o odstúpenĺ Zhotoviteľovĺ v prĺpade, Že
Zhotoviteľ porušuje povinnosti uvedené v čl. Vll., Vltl. a lX' tejto zmluvy.
V takých prĺpadoch má objednávateľ voči Zhotovlteľovi nárok na uhradenie
všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré mu do tejto doby vznikli s plnenĺm tejto
zmluvy.

15'3.Zmluvné strany sa dohodli' Že počas trvania zmluvy sa budú vzájomne
informovať o všetkých zmenách ýkajúcich sa obchodného mena, sĺdla miesta
podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich
zastupovania voči tretĺm osobám ako aj oznamovať všetky rozhodujÚce
skutočnosti, ktoré mÔŽu mať vplyv na plnenie záväzkov (napr. o začatom
konkurznom alebo exekučnom konaní,...)'

15'4'Zmluvné strany sú povinné zachovať obchodné tajomstvo vo vzťahu ku
skutočnostiam obchodnej, výrobnej, alebo technickej povahy sÚvisiacim s
podnikateľskou činnosťou oboch zmluvných strán, ktoré majú skutočnú, alebo
aspoň potenciálnu materiálnu, alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v prislušných
odborných kruhoch bežne dostupné, majú byt' podľa vÔle jednej zo zmluvných
strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenĺe zodpovedajÚcim spÔsobom
zabezpečuje.

15.5.V prĺpade poruŠenĺa povinnosti stanovenej v predchádzajúcom bode vzniká
dotknutej zmluvnej strane voči povinnej zmluvnej strane nárok na náhradu
škody, vydanie zĺskaného bezdôvodného obohatenia a poskýnutie
primeraného peňaŽného zadosťučinenia. okrem toho je poškodená strana
oprávnená domáhať Sä, aby sa druhá zmluvná strana zdžala konania
porušujÚceho jej zmluvné povinnosti a odstránila závadný stav.

xvt.
Vyššia moc

16.1 Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej mocije povinná okamžite oznámiť
tÚto skutočnosť druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti
za čiastočné alebo úplné nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich
nesplnenie bolo ovplyvnené vyššou mocou" V tomto prĺpade sa predlŽuje lehota
plnenia zmluvných povinností o dobu, počas ktorej budú následky vyššej moci
trvať. Prípadmi vyššej moci sú naprĺklad: vojnový stav, prĺrodné katastrofy,
nedostatok materiálu na svetovom trhu, neŽiaduce klimatické podmienky.

xvil.
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Zänik zmluvy
17.1. Platnosť zmluvy zaniká:

a) vzájomnou dohodou zmluvných strán;
b) odstÚpenĺm od zmluvy v prípadoch uvedených v článku XV' ods' 1 a 2

tejto zmluvy, a V nasledujúcom odseku.
17.2.Ktorákol'vek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa

začne konkurzné, resp. reštrukturalizačné konanie na majetok druhej zmluvnej
strany.

17.3.odstúpením od zmluvy zmluva zaniká, ked' prejav vÔle oprávnenej strany
odstúpiť od zmluvy je doručený druhej strane. Po tejto dobe nemoŽno účinky
odstúpenia od zmluvy odvolať alebo menit'bez súhlasu druhej strany.

xvill.
Záverečné ustanovenia

18.1.V prĺpade, že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, potom neplatnosť' neúčinnosť čĺ
nevykonateľnosť takeho ustanovenia nemá a nebude mať vplyv na platnosť'
účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovenĺ tejto zmluvy. Bez zbytočného
odkladu potom, čo o ktoromkoľvek ustanovení tejto zmluvy bude zmluvnými
stranami uznané, alebo právoplatne rozhodnuté, Že je neplatné, neúčinné,
alebo nevykonatel'né, zmluvné strany sa zaväzujÚ nahradit' formou dodatku
k tejto zmluve takéto neplatné, neúčinné, alebo nevykonateľné ustanovenia
novým ustanovenĺm, ktoré bude platné, účinné, alebo vykonateľné a bude
najlepšie vyhovovať účelu tejto zmluvy.

18.2.Práva a povinnosti tu výslovne neuvedené sa spravujú prĺslušnými
ustanoveniami zákona č. 513/1991 zb. obchodného zákonnĺka v znení
neskorších predpisov a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi.

18.3.Túto zmluvu je moŽné meniť, alebo doplňovať iba pÍsomnými dodatkami
podpísanými oboma zmluvnými stranami'

18.4.Táto Zmluva je vyhotovená vštyroch obsahovo zhodných rovnopisoch, po tri
pľe objednávateľa a jedna pre Zhotoviteľa.

1B'5.Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomĺ zmluvnými stranami a účinná
po splnení všetkých nasledovných odkladacĺch podmienok:
- predloženie žĺadosti objednávateľom na príslušnu inštituciu v rámci výzvy

č. oPKZP-Po4-sC411-2a22-79 - operačný program Kvalita žĺvotného
prostredia,

- uzatvorenie Zmluvy o poskýnutĺ nenávratného finančneho príspevku
z fondov EÚ medzi Objednavateľom a Poskytovateľom pomoci (naprĺktad
Ministerstvo životneho prostredia sR aĺebo S/ovenská inovačná a
energetická agentÚra) v rámci výzvy č. oPKZP-Pa4-sC411-2022-79 -
operačný program Kvalita životneho prostredia - na predmet tejto zmluvy,

- vystavenie objednávky v zmysle tajto zmluvy pre Zhotoviteľa.
Táto zmluva nadobudne účinnosť po predloženĺ ŽoNFP najneskÔr ku dňu
nadobudnutia účinnosti Zmluvy o poskytnutĺ NFP uzatvorenej medzi
objednavateľom a Poskytovateľom pomoci na predmet zmluvy.

18.6.Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie zmluvy prečĺtalĺ, rozumejťl jej obsahr't,
a na znak súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy pripájajÚ vlastnoručné podpisy,
ako vyjadrenie ich slobodnej a váŽnej vÔle.
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V Ž1ine dňa ?]. Z . %z-a V Martine, dňa ,/3 &.2rl

objednávateľ:
ffi,-'iĺnJľ#aľ,ľ'
u.,illtĺ.fi l1äl'ĺĺl!llľJ&x*n

Zhotoviteľ:
s.ŕ.0.

ĺ)
lc 01 Martin

258O428
(Y> .t 28

ľián Jandačka - lng. Filip Beláň' konateľ
MARTEL Trade s.r.o.a predstavenstva

I
!

n(
RNDľ. Miriam Dľĺgel'ová
podpľedsedníčka predstavenstva

Neoddeliteľné prĺlohy zmluvy:
1. Rozpočet
2. Zoznam subd od ávateľov
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Prĺloha č. 2: Zoznam suModávatelov - pradldadä len (lspešný uďládzaé kpodpisu zmluvy, ak sa
Jddná o suffiodávateľa Korý má pvlnnosť zápisu do Roglsŕra paĺtnenv wrejného srlúon

Zhobviteľ prehhsuJe, Že pľi plnenĺteib zmlwy bude vyuŽlvď kapaclty' resp. zdľoje nasleduiúcieh
subdodávateľov (mĺn. údaie o všaB<ých známych subdodávateÍoch, údaJe o oeobe oprávneneJ konať
za suModávalEÍa v rozsahu meno e priezvisko, adľesa pobyfu, dátum narcdenia) ak ide o
subdodávateÍa' ktorý má povinnoďzápisu do RPV$:

Za zhobviteĺa:

Tĺade s.ľ.o'
01 Martĺn

28
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