
ZMLUVA o DIELo č. ...

uzatvoreľ,á podl'a s 536 a nasledujúcich ustanovenĺ zákotla č. 513/1991 zb. obchodný
zákonnik v zneni neskoršich predpisov

t.

Zmluvné sträny

oBJEDNAVATEĽ
obchodné meno'
Sĺdlo:
lČo:
DlČ:
lČ opn:
Zapisaný:
Štatutárny orgán:

cooP Jednota Žilina, spotrebné družstvo
Predmestská 7 1, 01 o 83 Žilina
00 169 048
2020449277
SKaA2A449277
okresný súd Žilina, odd. Dr.' vloŽka číslo: 53/L
lng, Marián Jandačka - Predseda predstavenstva
RNDr' Miriam Drígeľová, podpredsednĺčka predstavenstva

(d'alej len,,objednávateľ")

ZHoToVlTEĽ:
obchodné meno: MARTEL Trade s'r.o.
Sĺdlo: Robotnicka 9719133,036 01 Maňin
lČo: 44063725
DlČ: 2a2258o428
lČ opH: sK2o2258o428
Bank. Spojenie: Fio Banka a.s.
IBAN: SK26 8330 0000 0027 0155 9914
Zapísaný v: oRsR Žilina, odd. Sro, vtoŽka 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
(d'alej len,,zhotoviteľ")

il.
Zástupca pre veci technické

2'1. Zástupca objednávateľa poverený riešením technických problémov,
prejednávanĺm zmien a doplnkov diela je lng. Marián Jandačka. Uvedený
zástupca je oprávnený odovzdať stavenisko objednávateľa a prevziať od
Zhotoviteľa dielo a je rovnako poverený kontrolou prevedených prác.
objednávateľ mÔŽe poveriť najneskôr pri odovzdanĺ staveniska aj ďalšĺu osobu,
ktorcj Údaje poskytne Zhotoviteľovi.

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



1il.

Zäkladné ustanovenia
3'1. Táto zmluva a vzt'ahy z nej vyplývajúce sa spravujú ustanoveniami s 536

a nasl. zákona č' 513/1991 Zb. obchodneho zákonníka vznení neskorších
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 druhejzmluvnej strane.

lv.
Predmet zmluvy

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, Že vykoná pre Objednávateľa dielo: Fotovoltický
lokálny zdroj elektriny 66,24 kWp (ďalej ako,,Dielo")"'

4'2. Dielo bude realizované podľa projektoveho nákresu a podl'a jednotlivých
poloŽiek uvedených v Rozpočte' ktoý tvorí Prĺlohu č' 1 tejto zmluvy.

4'3. ldentifikačné údaje diela:
Miesto realizácie: Predmestská 1359, Žilina, parcela KN-C 2390/3
BliŽŠie v projektovej dokumentáciia prĺlohách tejto zmluvy.

4'5. objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Zhotovitel'ovi úplnú súčinnost' potrebnú
k zhotoveniu diela' riadne vykonané dielo bez zbýočneho odkladu prevziať a
uhradiť Zhotoviteľovi cenu diela vo výške podľa článku V. tejto zmluvy za
podmienok d'alej touto zmluvou stanovených.

V.
Cena diela

5'1.1 Cena za dielo (d'alej aj ako,,cena diela") je dohodnutá vsúlade so zákonom
č. 1 8/1996 Z. z. o cenách v znenĺ neskorších predpisov v celkovej výške:
69 961'20 EUR bez DPH (slovom: šestdesiatdevättisĺc deväťsto šest'desiat
jedna EUR a dvadsať centov)
13 992,24 EUR 20 % DPH
83 953'44 EUR s DPH (slovom: osemdesiattritisĺc deväťsto päťdesiat tri EUR
a štyridsaťštyrĺ centov)

5.2

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

Špecifikácia jednotĺivých 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 prĺspevku v rámci výzvy č.
oPKZP-Po4-Sc411-2022-79 - operačný prc'gram Kvalita Životného
prostredia.

vt.
Platobné podmienky

6.1 . Zmluvné strany sa dohodli, Že objednávateľ bude uhrádzať cenu nasledovne:
- 50o/o do 10 dnĺodo dňa nadobudnutia účinnostizmluvy,
- 20o/o pri dodanĺ materĺálu (všetkých paneIov, meničov a konštrukcie) na

miesto stavby,
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- 20% pri spustení diela do skúšobnej prevádzky,
- 10% po kompletnej administrácii diela a jeho uvedenĺ do riadnej

prevádzky, bez vád.
6.2. Jednotlive platby (špecifikovane v predchádzajúcom bode) diela budÚ

fakturované Zhotoviteľom, pričom splatnost' zálohových faktúr je 7 kalendárnych
dnĺ odo dňa ich vystavenia a7 dni pri celkovej fakture. V prĺpade nedodrŽanĺa
jednotlivých platieb zo strany objednávateľa je Zhotoviteľ opráVnený posunút'
termín diela o omeškanie spÔsobené úhradou jednotlivých faktÚr V rozpore
s touto zmluvou a uplatniť si právo Zhotoviteľa a odstúpit'od zmluvy v zmysle čl.
XV. ods. 1 tejto zmluvy. V prĺpade, Že akákoľvek faktúra od Zhotoviteľa nebude
obsahovať náležitosti podľa zákona č. 22212004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znenĺ neskoršĺch predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi
na opravu. V takom prĺpade lehota splatnosti faktúry neplynie a nová lehota
splatnosti začne plynút' aŽ doručením opravenej faktúry objednávateľovi'

6.3. Celková faktúra za vykonané dielo bude vystavená Zhotovitel'om
objednávatel'ovi po ukončenĺ realizácie diela zo strany Zhotoviteľa.

6.4' Cena diela bude objednávateľom zaplatená bezhotovostným prevodom na účet
Zhotoviteľa' uvedený v záhlavĺtejto zmluvy.

6.5' PeňaŽný záväzok objednávateľa platený prostrednĺctvom banky je splnený
pripĺsaním celejfakturovanej peňaŽnej sumy na účet Zhotoviteľa.

vil.
Termíny plnenia

7.1. Hlavné termĺny pre zhotovenie diela:
odovzdanie a prevzatie staveniska: do 60 dnĺ odo dňa doručenia výzvy na
pl nenie/resp. objed návky Zhotoviteľovi.
Zahájenie realizácie: do 60 dni po úhrade zálohovej faktúry na 50% ceny diela.
Ukončenie realizácie: 60 dnĺod zahájenia realizácie diela.
O zahájení realizácie diela sa spĺše záznam podpísaný objednávateľom
a Zhotovitel'om.

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

7 '3. Tieto termĺny podl'a vyššie uvedeného sú posúvané v prĺpade 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 dni po dni, kedy mu bude doručená vyzva Zhotoviteľa na
prevzatie diela, a to či uŽ elektronicky, alebo písomne' o odovzdaní a prevzatĺ
diela bude vyhotovený ,,Protokol o odovzdanĺ a prevzatĺ diela'' podpĺsaný
oboma zmluvnýmĺ 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 nepodpíše vyššie uvedený protokol, povaŽuje sa
dielo, ak je bez vád a nedorobkov, za Zhotoviteľom riadne odovzdané
a objednávatel'om riadne prevzaté. objednávateľ nie je povinný dĺelo prevzĺať
a ani podpĺsať vyššie uvedený protokol najmä vtedy, ak má dielo zjavné vady.
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vilt.
Dodacie podmienky

8.1 Predmet plnenia zmluvy bude splnený odovzdanĺm a prevzatĺm kompletného
diela, prípadne spôsobom podľa bodu 7.4 tejto zmluvy.

8.2 o odovzdanÍ a prevzatí diela spíšu účastnĺci Protokol o odovzdaní a prevzatĺ
diela,

8.3 Zistené chyby, vady a nedorobky diela, ktoré nebránia jeho uŽĺvaniu k Účelu, na
ktoý je určené, nie sÚ dÔvodom pre neprevzatie diela objednávateľom. Taketo
chyby, vady a nedorobky budú odstránené Zhotoviteľom najneskôr v lehote
dohodnutej v Protokole o odovzdanĺ a prevzatí diela, ktorá lehota nemÔŽe byt'
dlhšia ako jeden mesiac' Podmienky odstránenia zistených chýb a nedorobkov
musia byt' uvedené v Protokole o odovzdaní a prevzatí diela. Do úplneho
odstránenia zistených chýb, vád a nedorobkov objednávateľ nie je povinný
zaplatiť zostávajúcu cenu za dielo.

8'4 Ak objednávateľ odmietne dielo prevziať, spĺšu o tom účastnĺcĺ zmluvy zápis,
v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich zdôvodnenie.

8.5 objednávateľ je povinný nahradiť Zhotovitel'ovi nevyhnutné náklady, ktoré
Zhotoviteľovi vznikli z dÔvodu omeškan ia zavineného objednávateľom.

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

tx.
Povinnosti Zhotovitel'a

9.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo sám alebo pomocou tretích osôb
(subdodávateľov)'

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

9.3. Zodpovedná osoba za Zhotoviteľa _ stavbyvedúci začne vykonávať činnosť pri
odovzdanĺ a prevzatí staveniska, kedy jeho identifikačne a kontaktné údaje
poskytne Zhotoviteľ objednávateľovi.

9'4. 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 nachádzaiú, je povinnosťou objednávateľa udžiavať ich
v stave, aby bolo moŽné sa po nich pohybovať spôsobom zodpovedajúcim
technickému stavu strechy a inštalovat' na nich nosnú konštrukciu na FV
panely. V prĺpade, že objednávateľ pri výkone dozoru, neupozorní na 4avné
poškodenĺe striech alebo budov, zapríčinených Zhotoviteľom alebo osobami,
ktoré Zhotoviteľ pouŽil na vykonanie diela' počas trvania výstavby alebo
najneskôr pri podpise Protokolu o odovzdanĺ a prevzatĺ diela, zmluvné strany sa
dohodli, Že Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť za prípadne poškodenie strechy
alebo budovy. Samotný spôsob upevnenia nosnej konštrukcie diela bol
predĺskutovaný a schválený dodávatel'om kýiny.

9.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypratať stavenisko do desiatich pracovných dnĺ po
odovzdaní dieĺa do uŽívania objednávateľa,

9.6' Zhotovitel' sa zaväzuje urobiť všetky nevyhnutné kroky pre úplnú administratĺvu
spojenú s výstavbou a zhotovenĺm diela, najmä podať Žiadosť na stavebný Úrad
a prĺslušnú distribučnú spoločnosť pre schválenie pripojenia na verejnú sieť;
táto činnosť Zhotoviteľa je zahrnutá v cene za dielo.
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X.
Pľáva a povinnosti objednávateľa

10.1 . Objednávateľ sa zaväzuje poskytovat' Zhotoviteľovi potrebné konzultácie
a súčinnosť, a to podľa potreby v prĺebehu plnenia diela, vrátane podpisovania
riadne zrealizovaných prác, dodaného materiálu, vykonaných prác naviac
a podobne.

10.2. objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby na ňom mohol
Zhotoviteľ začat'práce v súlade s podmienkamitejto zmluvy.

10.3. Objednávateľ je opľávnený vykonávať stavebný dozor.
10.4.objednávateľ sa zavázuje, 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 omeškaní s platenim 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
umoŽní Zhotoviteľovi odber úŽitkovej vody a elektrickej energie počas realizácie
diela a prĺstup k priestorom, kde majú byť práce vykonané' Tieto povinnosti sa
vzťahujú aj na pľípadné servisné zásahy v záľučnej dobe.

K.
Vlastnĺcke práva k dielu

1 1.1. objednávateľ sa stane vlastnĺkom diela aŽ v okamihu Úplneho zaplatenia ceny
diela podľa ustanovenĺ tejto zmluvy v termĺnoch podľa tejto zmluvy - dovtedy je
vlastníkom zhotovovaného diela a všetkých jeho častĺ zhotoviteľ V pomere
uhradenej _ neuhradenej časti. Uplným zaplatením ceny diela sa rozumie
zaplatenie 100% 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 období 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. Vzhl'adom na
skutočnosť, Že vlastníkom diela je Zhotoviteľ, Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo
škody na zhotovovanej veci aŽ do času, kedy sa vlastnĺkom diela stane
Objednávateľ. Ak objednávateľ nezaplatí cenu za dielo z dôvodu vád diela,
ktoré nie sú odstránené do 60 dní odo dňa dokončenia alebo odovzdania diela,
alebo z iného dôvodu na strane Zhotoviteľa, môŽe Objednávateľ voči
Zhotoviteľovi prejaviť vôľu stať sa vlastnikom celého diela a ýmto oznámením
sa objednávateľ stane vlastníkom celého diela.

xil.
Záručné podmienky

12.1.Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku 2 roky od jeho odovzdania
objednávateľovĺ. Samostatné záruky sa vzťahujú na fotovoltické striedače, kde
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sa prenáša 5 ročná záruka výrobcu a panely, kde je 10 ročná záruka výrobcu
(uvedené sú minimálne záruky, viz. dátove listy k jednotliuých komponentom).

12.2.Záručná doba zaÓína plynuť dňom protokoĺárneho odovzdania a prevzatia
predmetu diela objednávateľom' Za chyby podliehajúce záruke sa nemÔŽu
povaŽovať tie, ktoré boli spÔsobené zásahom objednávatel'a, poprĺpade
spÔsobené treťou osobou (nemyslĺ sa tretia osoba, ktorú Zhotoviteľ pouŽĺl na
vykonávanie diela), prírodnou katastrofou, neodvrátiteľnou udalosťou alebo aj
bežným opotrebenĺm.

12.3'objednávatel' je povinný vykonat'pri prevzatí dĺela jeho dôkladnú a odbornÚ
prehliadku s odbornou starostlivosťou. objednávateľ je povinný chyby pĺsomne
reklamovať u Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení' V reklamácii
musĺ byt'uvedené, ako sa chyba prejavuje'

12'4.Zhotoviteľ je povinný najneskÔr do 'l5 pracovných dní po obdržaní písomnej
reklamácie oznámiť objednávateľovi, či reklamáciu uzná alebo neuzná, aký čas
navrhuje pre odstránenie chýb, alebo z akých dôvodov sa reklamácia
neuznáva.

12'5. objednávateľ je povinný umoŽnĺt' Zhotoviteľovi odstránenie chýb a nedorobkov.
12.6.Objednávateľ je oprávnený odstránit' chyby alebovady na diele na náklady

Zhotoviteľa bez ujmy svojich práv zo záruky, ak dá Zhotoviteľ objednávateľovi
k takému odstráneniu pĺsomný súhlas, v opačnom pripade objednávateľovi
záruka 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 Zhotoviteľa bez ujmy svojich práv zo záruky tieŽ vtedy, ak je
potrebne odstrániť chybu alebo vadu, ktorej neodstránením hrozĺ škoda
veľkeho rozsahu alebo ohrozenie zdravia či Života osôb.

xlil.
Zmluvné pokuty, úroky z omeškania a náhrada škody

13.1.Pokiaľ Zhotoviteľ nesplni termin dokončenia a odovzdania diela pri plnenĺ
všetkých povinnostÍ 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
pokuty Zhotoviteľom v prípade, Že k omeškaniu dôjde z dôvodov na strane
objednávateľa, v prĺpade omeškania dodania vyjadrenĺ zo strany ĺnštitÚciĺ
(napr. stavebného úradu alebo SSE-D, a.s.) nevyhnutne potrebných k realizácii
dieIa, v prĺpade zlých poveternostných a klimatických podmienok.

13.2.Pokial' objednávateľ mešká s platenĺm ceny diela alebo jej časti, je Zhotoviteľ
oprávnený poŽadovať od Objednávateľa zákonný Úrok z omeškania.

13.3.Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na omeškanie vzniknuté pôsobenĺm vyššej
moci.

14.1

xlv.
Doručovanie

Akékoľvek oznámenie či komunikácia podľa tejto zmluvy mÔŽu byt'doručené
osobne, kuriérom alebo doporučenou poštou na adresy zmluvných strán
uvedených v čl. l tejto zmluvy. V prípade uvedenia iných spÔsobov komunikácie
v jednotlivých článkoch a odsekoch tejto zmluvy' je moŽné komunikovať aj
týmito uvedenými spÔsobmi v danej veci týkajúcej sa predmetného zmluvného
ustanovenia.
Akekoľvek oznámenie či komunikácia podľa tejto zmĺuvy bude povaŽovaná za
doručenú:

14.2
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14,2.1' Dňom fyzickeho odovzdania oznámenia (komunikácie), ak ide o
doručovanie prostrednĺctvom kuriéra alebo osobne, alebo

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

14,2'3' v prĺpade, Že doručenie vyššie uvedeným spÔsobom nebude
z akéhokol'vek dÔvodu Úspešné, desiatym dňom nasledujúcim po dni, kedy
bude oznámenie (komunikácia) zaslané doporučenou poštou na príslušnÚ
adresu druhej zmluvnej strane.

xv.
ostatné dojednania

15.1'Zhotoviteľ je oprávnený od zmluvy písomne odstúpiť s účinnosťou ku dňu
doručenia písomného oznámenia o odstÚpenĺ objednávateľovi v prípade, Že
objednávateľ porušuje povinnosti uvedené v čl. Vl., X. a Xl. tejto zmluvy, a to aj
po tom, ako bol písomnou formou na porušenie týchto povinnostĺ a moŽnosť
odstúpenia 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 odstúpení Zhotovitel'ovi v prĺpade, že
Zhotoviteľ porušuje povinnosti uvedené v čl. Vll., Vlll' a lX. tejto zmluvy.
V takých prĺpadoch má objednávatel' voči Zhotoviteľovi nárok na uhradenie
všetkých nevyhnutných nákladov, ktoré mu do tejto doby vznikli s plnenĺm tejto
zmluvy.

l5.3'Zmluvné strany sa dohodli' Že počas trvania zmluvy sa budÚ vzájomne
informovať o všetkých zmenách týkajúcich sa obchodného mena, sídla 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 prĺslušných
odborných kruhoch beŽne dostupné, majÚ byť podľa vôle jednej zo zmluvných
strán utajené a táto zmluvná strana ich utajenie zodpovedajúcim spôsobom
zabezpečuje.

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

xvt.
Vyššia moc

16'1 Zmluvná strana postihnutá udalosťou vyššej moci je povinná okamŽite oznámiť
túto skutočnosť druhej strane. Zmluvné strany sa oslobodzujú od zodpovednosti
za čiastočné alebo úplne nesplnenie zmluvných záväzkov, pokiaľ ich
nesplnenie bolo ovplyvnené vyššou mocou. V tomto prípade sa predlŽuje lehota
plnenia zmluvných povinnostĺ o dobu, počas ktorej budú následky vyššej mocĺ
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trvať' Prípadmi vyššej moci sú naprĺklad: vojnový stav, prĺrodné katastrofy,
nedostatok materiálu na svetovom trhu, neŽiaduce klimatické podmienky.

xvll.
Zánik 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'Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy, ak sa

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

17.3.odstÚpenĺm 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 meniť bez súhlasu druhej strany.

xvilt.
Záverečné ustanovenia

18.1.V prĺpade, Že ktorékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je, alebo sa stane
neplatným, neúčinným alebo nevykonateľným, potom neplatnosť, neúčinnosť či
nevykonateľnosť takeho ustanovenia nemá a nebude mať vplyv na platnosť,
účinnosť a vykonateľnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Bez zbytočneho
odkladu potom, čo o ktoromkol'vek ustanovení tejto zmluvy bude zmluvnými
stranami uznané, alebo právoplatne rozhodnuté, Že je neplatné, neúčinné'
alebo nevykonatel'né, zmluvné strany sa zaväzuiú nahradiť formou dodatku
k tejto zmluve taketo neplatné, neúčinné, alebo nevykonateľné ustanovenia
novým ustanovenĺm, ktoľé bude platné, Účinné, alebo vykonateľne a bude
najlepšĺe vyhovovať úcelu tejto zmluvy.

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

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

1B.4.Táto Zmluva je vyhotovená vštyroch obsahovo zhodných rovnopisoch, po tri
pre objednávateľa a jedna pre Zhotovitel'a.

18'5.Táto zmluva je platná dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a Účinná
po splnení všetkých nasledovných odkladacĺch podmienok:
- predloženie žiadosti objednávateľom na príslušnú inštitúciu v rámci výzvy

č. oPKzP-Po4-sc411-2a22-79 - operačný program Kvalita životného
prostredĺa,

- uzatvorenie Zmluvy o poskýnutĺ nenávratného finančného prĺspevku
z fondov EL! medzi objednávateľom a Poskýovateľom pomoci (naprĺktad
Ministerstvo životneho prostredia sR alebo Slovenská inovačná a
energetická agentúra) v rámci výzvy č' oPKzP-Po4-sC411-2022-79 -

operačný program Kvalita živatného prostredĺa - na predmet tejto zmluvy,
- vystavenie objednávky v zmysle tejto zmluvy pre Zhotoviteľa.

Táto zmluva nadobudne účinnosť po predtožení ŽoNFP najneskôr ku dňu
nadobudnutia učinnosti Z,mluvy o poskytnutĺ NFP uzatvorenej medzĺ
objednavateľom a Poskýovateľom pomoci na predmet zmluvy'

18,6.Zmluvné strany vyhlasujú, Že si znenie zmluvy prečĺtali, rozumejú jej obsahu,
a na znak súhlasu s ustanoveniamĺ tejto zmluvy pripájajú vlastnoručné podpisy,
ako vyjadrenie ich slobodnej a váŽnej vôle.
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V Žĺine 66g Z3 ' Z

objednávateľ:

?4?3

ffi-"ľľ'ltrľ,l#ľ'
PÍsdíĺosl'tá 7l, 01o 83 bina

ry.",Un,sr(202044u77

V Martine, dňa 23.02

Zhotoviteľ: 'íľlldt s.ľ.o.
cka 19 6 01 Martin

2A?.258A4.28

Jandačka - lng. Filip konateľ
predstavenstva MARTEL Trade s.r.o.

Jú
RNDľ. Miriam DrÍgel'ová'
podpĺedsedníčka predstavenstva

Neoddeliteľné prĺlohy zmluvy:
1. Rozpočet
2' Zoznam subd ďávateľov
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PrÍloha č. ?: Zoznam subdodávatelov - prcd4ladá len úspešný uchádzač k podpisu zmluvy, ak sa
jedná o subdodávateÍa ktorý má povĺnnosť zápisu do Regĺsťra paftnerov verejného sektora

Zhotoviteľ prehlasuje, Že pri plnenl tejto zmluvy bude vyuŽĺvaľ kapaciý, resp' zdroje nasledujúcich
subdodávatelov (min. údaje o všetkých známych subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať
za subdodävateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia) ak ide o
subdodávateľa, ktoý má povlnnosť zápisu do RPVS:

Za zhotovitela:

'ĺi{íje 
r,.Í"0

01 Martin
580428,)a

';i::,:t2
7

J
iJ.

4406

/ľ'ľľ

Obáodný,n&ov, a 6ĺdlo
subdodávetoľa

Osoba

'Mgho a
oĺ|ezvlsko Adr€sa Dátum

nalodeňia
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