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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY   
uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov  
          medzi zmluvnými stranami 

 
       Objednávateľ: Obec Čerhov 

Sídlo:  Dlhá 100, 076 81 Čerhov  
Štatutárny orgán:  Ing. Jaroslav Bajužík 
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických:  Ing. Jaroslav Bajužík – starosta obce 
IČO:                                                         00 331 422 
DIČ: 2020773381 
Telefón: 056/679 32 22 
E – mail:  obec2@cerhov.sk 
Web:  www.cerhov.sk 

 
 
        Poskytovateľ:   Bohuslav Mráz  

Obchodné meno:  
Sídlo: Budatínska 3687/12, 851 06 Petržalka  
Štatutárny zástupca: Bohuslav Mráz  
Osoby oprávnené rokovať  
vo veciach technických: Bohuslav Mráz  
Bankové spojenie: Tatra Banka  
IBAN: SK77 1100 0000 0029 1158 6232  
IČO: 52220893  
DIČ: 1124966073 
IČ DPH:     
E – mail: bohusmraz@gmail.com 
  

Preambula 

 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona 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“). 
 
 

Čl. 1 Predmet zmluvy 

 
1.1.     Predmetom tejto zmluvy je nákup, dodanie a následná výsadba listnatých stromov  a súbor  
            realizačných prác a materiálu v zmysle prílohy č. 1 – oceneného výkazu výmer - položkového   
            rozpočtu predloženého v procese VO na zákazku „Revitalizácia  historickej lipovo-gaštanovej 
            aleje  od   intravilánu obce Čerhov po Chotárny mlyn“. 

 
1.2.    Poskytovateľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo riadne a včas vykonať pre  
           objednávateľa službu vymedzenú v tejto zmluve o poskytnutí služby   v dojednanom čase a podľa     
           dohodnutých podmienok . Ďalej sa zaväzuje vykonanú službu odovzdať objednávateľovi riadne,  
           včas, bez vád a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu a v zodpovedajúcej kvalite.  
 



                                                                                                                                                         Príloha č. 5 Výzvy 

 

 

1.3     Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas predmet zmluvy  v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť     
          dohodnutú cenu za jeho vykonanie podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  
 
1.4.   Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou poskytovanej 

služby, sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky potrebné k plneniu poskytovanej 
služby  a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú na kvalitné poskytnutie 
služby  potrebné. 

 
 

Čl. 2 Rozsah a spôsob plnenia a splnenia zmluvy 

 
2.1.    Poskytnutie služby a práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy a sú potrebné pre ich vykonanie   
           podľa článku 1. bod 1.1 budú vykonané na základe :  

a) tejto podpísanej zmluvy o poskytnutí služby 
b) oceneného výkazu výmer - položkového rozpočtu (Príloha č. 1)  

 
2.2.     Ostatné časti plnenia predmetu zmluvy  

2.2.1 Dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa poskytnutej služby a prác a  ich kvality v dvoch 
vyhotoveniach: 
a) pracovné listy, v ktorých bude okrem iného uvedené aké služby a práce boli poskytnuté, resp.  

vykonané, súpis dodaných drevín s uvedením ich druhu a súpis dodaných hnojív. Pracovné listy   
budú opatrené menom, priezviskom a vlastnoručným podpisom zodpovednej osoby za  
objednávateľa a poskytovateľa,  

b) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností (atesty, certifikáty, vyhlásenia 
o zhode , osvedčenia o akosti a kompletnosti  materiálov) v súlade s platnými zákonmi, 
vyhláškami a príslušnými STN, týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy, 

c)  doklady o zákonnej likvidácii odpadov vzniknutých pri plnení tejto zmluvy 
2.2.2  Poskytovateľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu 
uskutočnených služieb a prác počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko 
minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu 
preberacieho konania. 
 

2.3.     Spôsob splnenia predmetu zmluvy  
Povinnosť poskytnúť službu a súbor realizačných prác riadne a včas si poskytovateľ splní:  
- podpísaním preberacieho protokolu, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu a splnením 

prípadných podmienok užívania týkajúcich sa predmetu tejto zmluvy a to v termíne dohodnutom 
v tejto zmluve. 

 
 

Čl. 3  Čas a miesto  plnenia 
 
3.1.  Termíny plnenia predmetu tejto zmluvy sú:  

Začiatok poskytovania služieb : do 5 dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 
                                                                                                                         /miesta výsadby  
Termín ukončenia: do 6 týždňov odo dňa začatia  

 
3.2   Miesto poskytnutia služby: Obec Čerhov, k. ú. obce Čerhov. 

 
3.3. Poskytovateľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku udalosti, ktorá bráni alebo  
        sťažuje realizáciu poskytovanej služby, s dôsledkom omeškania doby plnenia dohodnutej touto  
        zmluvou. V prípade,   že poskytovateľ bude v omeškaní s plnením z dôvodov spočívajúcich na jeho  
        strane viac ako 14 dní, považuje sa toto omeškanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné  
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        porušenie zmluvy.  

 
3.4. Objednávateľ odovzdá poskytovateľovi  stavenisko/miesto   výsadby do 3 dní    odo dňa Výzvy na  
        prevzatie staveniska/miesta    výsadby   poskytovateľom.    Túto skutočnosť oznámi objednávateľ   
        telefonicky, resp.   e- mailom   poskytovateľovi na telefónne číslo, resp. elektronickú adresu uvedenú  
        v tejto zmluve. 

 

Čl. 4 Cena predmetu zmluvy 

 
4.1  Cena za poskytnutie služby  v rozsahu bodu 1.1 tejto zmluvy je určená na základe oceneného   
         výkazu výmer – položkového rozpočtu,  predloženého poskytovateľom v rámci procesu verejného  
         obstarávania a tvorí  Prílohu č.1 tejto zmluvy.  
 
4.2  Cena predmetu zmluvy je:   

Cena bez DPH  EUR 
DPH 20 %   EUR 
Celková cena predmetu zmluvy 47 776,80  EUR  

 
4.3  Cena uvedená v bode 4.2 pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na 

riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie 
s odovzdaným predmetom zmluvy.  

 
 

Čl. 5 Platobné podmienky 
 
5.1  Objednávateľ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.  

 
5.2  Poskytovateľ musí svoju poskytnutú službu vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúra musí byť  
        zostavená prehľadne a pritom musí dodržiavať poradie položiek a označenie, ktoré je v súlade s  
        Prílohou č.1  tejto zmluvy. Súčasťou faktúry musí byť pracovný výkaz -  výkaz skutočne vykonaných  
        služieb a prác s uvedením ich množstva. Výkazy  musia byť opatrené menom,         priezviskom  
        a vlastnoručným podpisom zodpovednej osoby za  objednávateľa a poskytovateľa,         prípadne  
        inými  poverenými osobami objednávateľa a poskytovateľa..  

 
5.3  Poskytovateľ predloží objednávateľovi do 3 pracovných dní po skončení plnenia pred vystavením  
        faktúry na vecnú kontrolu v dvoch vyhotoveniach výkaz vykonaných služieb a prác.     Objednávateľ  
        overí ich správnosť v lehote do troch dní od obdržania podpisom oprávneného pracovníka. Na  
        základe takto overeného výkazu bude poskytovateľ oprávnený vystaviť faktúru.  

 
5.4  Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť predmet zmluvy na základe faktúry – daňového dokladu,      
        v splatnosti do 60 dní odo dňa jej preukázateľného  doručenia objednávateľovi.  

 
5.5  V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je  
        oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie alebo prepracovanie. V tomto prípade začne lehota  
        splatnosti plynúť až dňom doručenia opraveného dokladu.  

 
5.6  Zmluvné strany sa dohodli, že pohľadávky, ktoré vzniknú z tohto zmluvného vzťahu, nie je možné  

        postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky.  

 
5.7  Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ nie je v omeškaní s lehotou splatnosti v zmysle ods. 5.4  
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        tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na  
        strane poskytovateľa. V tomto prípade sa doba uvedená v ods. 5.4 predlžuje o túto dobu.  
 
 

 
Čl. 6 Záručná doba  –  zodpovednosť za vady 

 
6.1  Poskytnutie služby a súboru realizačných prác špecifikované v čl.1  ods. 1.1 zmluvy sa považuje za  
        ukončené jeho odovzdaním a prevzatím, o čom sa spíše písomný protokol – zápisnica o odovzdaní a  
        prevzatí  služby , ktorá musí byť podpísaná zástupcami oboch zmluvných strán. 

 
6.2  Poskytovateľ vyhlasuje, že predmet zmluvy  bude mať požadovanú akosť,   množstvo a vyhotovenie v  
       zmysle dohodnutých podmienok v tejto zmluve, platných právnych predpisov, STN, a ostatných  
       predpisov.  

 
6.3  Záručná doba na predmet zmluvy je 60 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania predmetu zmluvy  
        poskytovateľom objednávateľovi.  
 
6.4  Ak poskytovateľ poruší povinnosti ustanovené v ods. 6.2, má predmet zmluvy vady. Za vady predmetu  
        zmluvy sa považuje aj poskytnutie inej služby resp. prác, než určuje zmluva a   vady  v        dokladoch  
        potrebných na užívanie, ako aj právne vady. 

 
6.5  Oznámenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 (reklamácia) musí byť vykonané len  
       písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis, ako  
       sa vada prejavuje.  

Rozoznávajú sa :  
- zjavné vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri 

preberaní predmetu zmluvy špecifikovanom v čl. 1 ods. 1.1 . Musia byť reklamované zapísaním v 
protokole o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy s uvedením dohodnutých termínov ich 
odstránenia,  

- skryté vady, t.j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri prevzatí predmetu zmluvy 
špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.1 a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich 
reklamovať u poskytovateľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Poskytovateľ je povinný 
reklamáciu odstrániť v čo najkratšej dobe po jej obdržaní ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 
 

6.6  Poskytovateľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o náprave, alebo odstránení vady,  opatrený  
        podpismi  oboch zmluvných strán a dátumom odstránenej vady. 
 
6.7  Počas doby od nahlásenia oprávnenej reklamácie až po odstránenie vady neplynie záručná doba.  

 
6.8  Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením zákona č. 513/1991 Zb.  
       Obchodného zákonníka v platnom znení, v takomto prípade objednávateľ môže: 
 a) požadovať odstránenie vád dodaním nových častí predmetu zmluvy za vadnú časť , dodanie 

chýbajúcej časti  a požadovať odstránenie právnych vád,  
 b) požadovať odstránenie vád opravou poskytnutej služby, ak sú vady opraviteľné 

 
6.9.  V prípade, že poskytovateľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej dohodnutej lehote,  
          je   objednávateľ   oprávnený nechať  tieto  vady  odstrániť  treťou  osobou a náklady vyúčtovať  
          Poskytovateľovi. Poskytovateľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 14 kalendárnych dní  
          odo dňa obdržania faktúry. 

 
Čl.7 Podmienky poskytnutia služieb 
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7.1. Službu zrealizuje poskytovateľ v súlade so súťažnými podmienkami objednávateľa danými v súťaži na  

        výber zhotoviteľa diela, ponuky poskytovateľa, podmienok tejto zmluvy, v súlade  s platnými  

        technickými normami, platnými právnymi všeobecne záväznými predpismi ako i s požiarnymi a   

        bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu.   

        Poskytovateľ  pred podpisom tejto zmluvy  vykonal obhliadku miesta plnenia služby a prehlasuje, 

        že nie je potreba naviac prác počas realizácie poskytovania služby  ktoré neboli      zohľadnené  v   

        súťažných podkladoch. 

 

7.2  Poskytovateľ vykoná predmet zmluvy na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce  
        a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení vzťahujúcich sa na splnenie predmetu zmluvy.  
 
7.3  Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov realizujúcich služby, za   
        dodržiavanie predpisov o požiarnej ochrane.  
 
7.4  Poskytovateľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobí svojím konaním vrátane   
       nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu. Nárok na náhradu škody nevylučuje právo objednávateľa   
       uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.  
 
7.5  Ak konanie poskytovateľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok porušenie  
        predpisov v oblasti BOZP, PO a ŽP a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty  
        objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych  
        predpisov, odškodní poskytovateľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.  
 
7.6  Ak konanie poskytovateľa v súvislosti a v čase plnenia predmetu zmluvy má za následok poškodenia  
       zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia oprávnené a preukázateľné nároky voči  
       objednávateľovi, poskytovateľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.  
 
7.7  Objednávateľ môže uplatniť svoje práva na náhradu škody, ak písomne upovedomí poskytovateľa o  
       nároku, ktorý bol vznesený voči objednávateľovi. Objednávateľ umožní poskytovateľovi, ak o to  
       požiada, aby viedol všetky rokovania smerujúce k vybaveniu týchto nárokov, prípadne sa na nich   
       zúčastňoval.  
 
7.8  Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením  
        predmetu tejto zmluvy.  
 
7.9  Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok pri realizácii predmetu zmluvy. Poskytovateľ odstráni  
       na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.  
 
7.10  Objednávateľ sa stáva vlastníkom predmetu zmluvy po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní  
         poskytovateľom bez vád a nedorobkov.  
 

  
Čl. 8 Kvalitatívne parametre drevín 

 
8.1  Stromy musia byť zhodné so stromami špecifikovanými v cenovej ponuke poskytovateľa a musia  
       vykazovať   charakteristické znaky rodu, druhu a kultivaru a spĺňať všetky veľkostné nároky zadané   
       objednávateľom.   
 
8.2.  Akceptovateľné sú stromy so zemným balom, v kontejneroch alebo v alternatívnych obaloch  
         primárne určených pre pestovanie rastlín (ďalej len „kontajner“).  
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8.3 . Alejové stromy do obvodu kmeňa 12 cm musia byť 2x presádzané. Veľkosť obvodu kmeňa je meraná  
         vo výške 1 m nad koreňovým krčkom.  
 
8.4  Prípustné sú stromy so zemným balom zabezpečeným jutovou tkaninou a drôteným košom,  
       zhotoveným z drôtu bez povrchovej úpravy, ktorý musí byť okolo balu pevne stiahnutý. Neprípustné  
       sú výrazné deformácie koreňového balu, rovnako ako rastliny presádzané menej krát vo vzťahu k        
       obvodu kmeňa . Neprípustné sú rozpadajúce sa zemné baly.  
 
8.5  Veľkosť zemného balu stromu musí byť primeraná k celkovej výške stromu alebo obvodu kmeňa vo  
       výške 1 m nad koreňovým krčkom. Zemný bal musí byť dobre prekorenený. Neprípustné sú stromy,   
       pri ktorých vyzdvihnutí boli pre účely bezprostrednej dodávky pre odberateľa prerezané, prerušené   
       korene, vzniknuté pred posledným presádzaním a pokiaľ boli prerezané korene s priemerom väčším  
      ako 3 cm.  
 
8.6  Stromy v kontejneroch nesmú byť pestované v rovnakom kontejneri dlhšie ako dva roky.  
 
8.7  Veľkosť kontajneru musí byť primeraná veľkosti a druhu dreviny. Drevina v kontajneri musí byť dobre  
        prekorenená. Neprípustné je dodávanie stromov prostokorených, vysádzaných do kontajnerov  
        tesne pred dodávkou alebo expedovanie drevín s koreňovým zemným balom vybraným priamo   
        z pôdy. 
 
8.8  Neprípustné sú špirálovite zatočené korene pri rastlinách/drevinách pestovaných v kontajneroch.  
 
8.9 Kmene stromov nesmú vykazovať akékoľvek nezahojené poškodenia súvisiace s bežnými  
      pestovateľskými zásahmi alebo vplyvmi počasia. Neprípustné sú rany v akomkoľvek štádiu zaceľovania,    
      spôsobené nesprávnym alebo neskorým pestovateľským zásahom (napríklad neskorým odstránením  
      alternatívneho terminálu, príliš silných kostrových konárov alebo bočného obrastu kmeňa).     
      Neprípustné sú akékoľvek iné čerstvá poškodenia kmeňa a kostrových konárov. 
 
8.10 Koruna stromu musí tvarom a charakterom vetvenia zodpovedať deklarovanému rodu, druhu alebo  
         kultivaru, veku a veľkosti stromu.  
 
8.11 Koruna stromu nesmie obsahovať viac ako jeden terminálny výhon a ten nesmie byť poškodený.  
        Terminálny výhon musí byť priamym pokračovaním kmeňa. Výnimku tvoria odrody rastúce  
        prirodzene guľovito, rozložito alebo previslo.  
 
8.12  Žiaden z kostrových konárov nesmie mať v mieste zrastu s terminálnym výhonom väčší obvod ako  
          terminálny výhon v tomto mieste.  
 
8.13 Koruna nesmie obsahovať vidlicovité vetvenie (okrem odrôd pri ktorých je to prirodzené – napr.  
        stĺpovité duby alebo stĺpovité hraby a iné stĺpovité druhy), ktoré by vo vyššom veku stromu mohlo  
        spôsobiť rozlomenie koruny stromu.  
 
8.14 Neprípustné je akékoľvek napadnutie dreín chorobami alebo škodcami.  
 
8.15 Objednávateľ si vyhradzuje právo prehliadky a rezervácie ponúkaných stromov u poskytovateľa pred  
         zrealizovaním dodávky, prípadne vyžiadanie fotografií rastlín od subdodávateľa.  
 
8.16  Objednávateľ si vyhradzuje, v prípade oprávnených pochybností, právo pri preberaní dodávky  
          námatkovo podrobiť 1 % stromov (najmenej jeden kus) kontrole kvality koreňového systému i v  
          prípade, že to bude znamenať zničenie rastliny (napr. úmyselné odstránenie všetkej zeminy z  
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          koreňov stromu so zemným balom alebo v kontejneri). Objednávateľ nie je povinný za takto   
          znehodnotený strom dodávateľovi zaplatiť.  

 
 
 

Čl. 9 Zmluvné pokuty 
 

9.1  V prípade omeškania poskytovateľa s plnením tejto zmluvy v termíne určenom v čl. 3 ods. 3.1  
       môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania z celkovej ceny  
       predmetu zmluvy uvedenej v ods. 4.2. tejto zmluvy. 
 
9.2  V prípade omeškania objednávateľa s úhradou poskytovateľom vystavených faktúr v lehote    
        splatnosti, môže poskytovateľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý      deň omeškania  
        z nezaplatenej ceny. 
 
9.3  V prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením zjavných a skrytých vád v termínoch špecifikovaných  
        touto zmluvou, môže objednávateľ uplatniť zmluvnú pokutu vo výške 33,00 € za každý deň  
        omeškania. 
 
9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom 
 splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným prevodom na 
 účet objednávateľa, resp. poskytovateľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú 
 pokutu. 
 
8.5  Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu 
 škody.   

 
 

Čl. 10 Ostatné ustanovenia 

 
10.1  Poskytovateľ bude pri realizácii predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.  
          Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy.  

 
10.2  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok  
         nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto okolnosť  
         bráni v plnení povinností podľa tejto zmluvy poskytovateľovi alebo objednávateľovi, bude povinná  
         strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa zmluvy   
         zmluvnými   stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

 
10.3  Zmluvné strany majú právo ukončiť platnosť zmluvy z dôvodov závažného porušenia ustanovení  
          zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán   výpoveďou s 1-mesačnou výpovednou lehotou alebo  
          odstúpením od zmluvy, pri závažnom porušení zmluvy. 

 
10.4  Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej     
           zmluvnej strane. 
 
10.5  Za závažné porušenie sa považuje: 

-     prekročenie lehoty splatnosti faktúr objednávateľom o viac ako 30 dní, 
- prekročenie termínu poskytnutia služby uvedeného v čl.3.1 tejto zmluvy o viac ako 15 dní, 
- neprevzatie staveniska/miesta výsadby poskytovateľom v dohodnutom termíne, 
- porušenie podmienok a podkladov verejnej súťaže, nedodržanie kvality prác a materiálov. 
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10.6  V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác pri poskytovaní služby  
          z dôvodov   na strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ poskytovateľovi skutočne vynaložené  
          a zmluvnými  stranami odsúhlasené náklady. 

 
10.7 Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/kontroly na mieste súvisiaceho s dodávaným        
        tovarom, stavebnými prácami a službami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí   
        NFP, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú  
        súčinnosť. 
 
10.8. Objednávateľ môže bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s poskytovateľom v prípade, kedy    
         ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi žiadateľom/prijímateľom a poskytovateľom služby a výsledky  
         kontroly  poskytovateľa finančných prostriedkov neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z     
         tohto obstarávania. 
 

 
 
Čl. 11 Záverečné ustanovenia 

 
11.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť schválením 

procesu VO a  dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 
 
11.2  Akékoľvek zmeny a doplnky zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených  
          obidvoma zmluvnými stranami v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.  
 
11.3  Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj  
          právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného  
         zákonníka v platnom znení. 
 
11.4  Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.  
 
11.5 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých štyri (4) vyhotovenia obdrží  
         objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží poskytovateľ.  
 
11.6  Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá v tiesni,  
          alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 
 
11.7  Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1 ocenený výkaz výmer - položkový rozpočet. 
 
 
Čerhov                                                           V ....................................  

dňa ....................     dňa ....................  

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa:  

 

___________________________           _________________________________ 

          Ing. Jaroslav Bajužík 
                starosta obce   
 


