Návrh
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov (ďalej len,,Obchodný zákonník)
Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Kontakt:
(ďalej len “Objednávateľ ”)

Obec Zborov
Lesná 10, 086 33 Zborov
Ján Lukáč – starosta obce
00322741
2020624804
054/ 479 83 06, starosta@zborov.sk

a
Poskytovateľ:
Sídlo:
zastúpený:
Zapísaný:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach:
a) zmluvných:
b) technických:
Kontakt:
(ďalej len “Poskytovateľ”)
Zmluvné strany sa dohodli ma uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb (ďalej v texte
len „Zmluva“) za nasledujúcich podmienok:
Článok I.
Preambula
1.

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle § 117 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“). Objednávateľ na
obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania – zákazka s nízkou
hodnotou.

2.

Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na tom, že Poskytovateľ poskytne pre
Objednávateľa služby na predmet zákazky: „Odstránenie čiernej skládky v Zborove“,
v rámci projektu „Dobudovanie systému nakaladania s komunálnym odpadom pre
zlepšené podmienky bývania v obci Zborov“ (ďalej len „projekt“), ktorý je financovaný

pomocou nenávratného finančného príspevku v rámci Operačného programu Ľudské
zdroje a spolufinancovaný Európskym fondom regionálneho rozvoja, kód výzvy: OPLZPO6-SC611-2017-1. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli, že Poskytovateľ vykoná
služby pre Objednávateľa za podmienok upravených touto zmluvou.
3.

Poskytovateľ je povinný počas plnenia tejto zmluvy oboznámiť sa s aktuálne platnou
zmluvou o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (č. zmluvy: ZM_SEP-IMRK22018-001785) uzatvorenou medzi Objednávateľom a Poskytovateľom NFP (ďalej len
„Zmluva o NFP“) zverejnenou v centrálnom registri zmluv.
Článok II.
Predmet zmluvy

1.

Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu,
predmetom ktorej je odstránenie čiernej skládky na parcelách C KN č.784/9, č. 784/10, č.
784/11, č. 784/30, č. 784/31, č. 784/32 k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov.

2.

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť naloženie, prepravu a zneškodnenie odpadov
v zariadení na zneškodňovanie odpadov.

3.

Poskytovateľ je povinný zhotoviť fotografickú dokumentáciu vyčisteného územia a
priebehu prác, súpisy vykonaných prác, a dokladovať objednávateľovi vážne lístky
preukazujúce odovzdanie odpadu do zariadenia na zneškodnenie odpadu.

4.

Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať pre Objednávateľa predmet Zmluvy podľa podmienok
dohodnutých v tejto Zmluve, a to v množstve a cenách uvedených v tejto Zmluve.
Poskytovateľ, ktorý pre Objednávateľa vykonáva činnosti súvisiace s odstraňovaním
nezákonne umiesteného odpadu sa v zmysle zákona o odpadoch stáva držiteľom odpadu.
Povinnosťou držiteľa odpadu je v zmysle zákona o odpadoch okrem iného aj správne
zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov
(podľa § 81 ods. 2 zákona o odpadoch komunálne odpady vrátane oddelene zbieraných
zložiek komunálneho odpadu, ktoré sa podľa Katalógu odpadov zaraďujú do skupiny 20).

5.

Poskytovateľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou
predmetu Zmluvy, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky jeho realizácie
a že disponuje s takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k realizácii Projektu
potrebné.

6.

Uzavretím tejto Zmluvy Zmluvné strany prejavujú svoju vôľu vzájomne spolupracovať
pri realizácii predmetu Zmluvy v súlade s nižšie uvedenými podmienkami pričom sa
zaväzujú poskytnúť si vzájomnú súčinnosť nevyhnutnú pre riadne plnenie tejto Zmluvy.
Článok III.
Cena a platobné podmienky

1.

Zmluvné strany sa dohodli v zmysle § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov na cene za celý predmet Zmluvy:

Spolu bez DPH
DPH ..... %
Spolu s DPH
Slovom s DPH

................................- eur
................................- eur
................................- eur
..........................................................................................

Ceny budú vyčíslené v Eurách a zaokrúhlené na 2 desatinné miesta.
2.

Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi preddavok.

3.

Poskytovateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa
meniť obsah a rozsah poskytovaných služieb, než ako sú uvedené v Prílohe č.1 tejto
Zmluvy.

4.

Poskytovateľ vystaví faktúru až po vykonaní služby. Zmluvné strany sa dohodli, že
Poskytovateľ bude fakturovať cenu za predmet zmluvy na základe súpisu vykonaných
služieb a vážnych listov. Prílohou faktúry budú podrobné súpisy vykonaných služieb
a vážnych lístkov za fakturované obdobie dokumentujúce plnenie Poskytovateľa.
Poskytovateľ zašle Objednávateľovi dva originály príslušnej faktúry a zaväzuje sa na
požiadanie Objednávateľa vystaviť v odôvodnených prípadoch ďalšie originály dotknutej
faktúry.

5.

Faktúra je splatná do 30 dní od ich doručenia Objednávateľovi. Lehota splatnosti začína
plynúť dňom nasledujúcim po dni, v ktorej boli faktúry preukázateľne doručené
Objednávateľovi. Cena bude uhradená na účet Poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto
Zmluvy. Omeškanie splatnosti faktúr spôsobené meškaním úhrad zo strany Poskytovateľa
NFP nebude brané ako omeškanie platby so strany Objednávateľa a Poskytovateľ si nebude
uplatňovať zmluvnú pokutu podľa článku V., ods. 3 tejto Zmluvy.

6.

Faktúra musí byť vystavená v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v platnom znení.
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie
sú uvedené v zákone o DPH, a to:
termín splatnosti faktúry,
forma úhrady,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,
meno, podpis, odtlačok pečiatky vystavovateľa faktúry,
prílohou faktúry bude dodací list – súpis vykonaných služieb za fakturované obdobie
s vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet
jednotiek, celková cena (s DPH a bez DPH)
f) vážny lístok
a)
b)
c)
d)
e)

7.

V prípade, že faktúra (daňový doklad) bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje,
Objednávateľ je oprávnený vrátiť ju na opravu a prepracovanie Poskytovateľovi a ten je
povinný ju podľa požiadaviek Objednávateľa prepracovať. Faktúra sa stáva splatnou aj
doručením riadne doručeného daňového dokladu.

Článok IV.
Čas a miesto plnenia
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť plnenie predmetu Zmluvy za podmienok dojednaných
v tejto Zmluve v nasledovných termínoch:
Začatie:

dňom protokolárneho prevzatia miesta plnenia predmetu Zmluvy
podľa Článku V., ods. 1.

Poskytovateľ je povinný písomne prevziať miesto plnenia predmetu Zmluvy najneskôr do
5 pracovných dní odo dňa písomnej výzvy Objednávateľa na protokolárne prevzatie miesta
plnenia predmetu Zmluvy.
Dokončenie:

do 2 mesiacov od protokolárneho prevzatia miesta plnenia predmetu
Zmluvy.

2.

Tento termín je možné predĺžiť len na základe vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z
dôvodu prípadných zlých poveternostných podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu,
počas ktorej Poskytovateľ nemohol začať alebo pokračovať v plnení predmetu Zmluvy. Za
zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, alebo ak
denná teplota klesne pod bod mrazu.

3.

V prípade, že Poskytovateľ mešká s poskytnutím plnení podľa tejto Zmluvy z dôvodov
nie na strane Objednávateľa, resp. nie z dôvodov vyššej moci, má Objednávateľ právo
žiadať náhradu škody, pričom Zmluva zostáva v platnosti. Objednávateľ určí
Poskytovateľovi primeraný dodatočný čas plnenia Zmluvy a vyhlási, že po prípadnom
bezvýslednom uplynutí tejto lehoty uplatní sankcie a odstúpi od Zmluvy.

4.

Miesto plnenia predmetu zmluvy: parcela registra C KN č. č.784/9, č. 784/10, č. 784/11, č.
784/30, č. 784/31, č. 784/32 k. ú. Zborov, obec Zborov, okres Bardejov.

5.

Poskytovateľ je povinný na žiadosť Objednávateľa informovať ho o stave plnenia
predmetu Zmluvy.

6.

Poskytovateľ vyzve Objednávateľa na prevzatie miesta plnenia predmetu Zmluvy 3 dni
pred dňom ukončenia plnenia predmetu Zmluvy. O odovzdaní a prevzatí miesta plnenia
predmetu Zmluvy spíšu zmluvné strany zápisnicu.
Článok V.
Práva a povinnosti zmluvných strán a zmluvné podmienky

1.

Práva a povinnosti Objednávateľa
a) Objednávateľ je oprávnený kontrolovať plnenie predmetu Zmluvy v každom stupni jeho
plnenia. Ak pri kontrole zistí, že Poskytovateľ porušuje svoje povinnosti, má právo
žiadať, aby Poskytovateľ odstránil vzniknuté nedostatky realizáciou predmetu Zmluvy
a ďalej ho realizoval riadne. V prípade, že Poskytovateľ v primeranej, písomne

Zmluvnými stranami odsúhlasenej dobe, nesplní svoju povinnosť, má Objednávateľ
právo odstúpiť od Zmluvy.
b) Každá zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať druhu zmluvnú stranu
o okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy.
c) Každá zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú zmluvnú stranu s dostatočným
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy
v plánovanom termíne.
d) Objednávateľ je povinný uhradiť cenu dohodnutú v článku III. ods. 1 tejto zmluvy.
2.

Práva a povinnosti Poskytovateľa
a) Ak Poskytovateľ nesplní termíny podľa článku IV., ods. 1 tejto Zmluvy, je povinný
zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej hodnoty
predmetu Zmluvy za každý deň omeškania.
b) Poskytovateľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť činnosť potrebnú na
zabezpečenie predmetu Zmluvy.
c) Poskytovateľ poskytne plnenie predmetu Zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo,
pričom sa zaväzuje rešpektovať technické, špecifické a právne predpisy.
d) Poskytovateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v mieste plnenia predmetu Zmluvy a
vybaví ich ochrannými pracovnými pomôckami.

3.

Ak Objednávateľ neuhradí Poskytovateľovi faktúry v lehote splatnosti uvedenej v článku
III. ods. 5 tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške
0,05 % z hodnoty diela za každý deň omeškania.

4.

Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti
bezodkladne písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne
známe.
Článok VI.
Zodpovednosť za vady, záruka za kvalitu

1.

Poskytovateľ zodpovedá za to, že plnenie predmetu Zmluvy bude poskytnuté v súlade
s ustanovením článku IV. tejto Zmluvy.

2.

Plnenie má nedostatky ak:
a) nie je poskytované podľa požiadaviek uvedených v Prílohe č. 1 tejto Zmluvy,
b) vykazuje nedostatky, t.j. nie je plnené v celom dohodnutom rozsahu.

3.

Pre nároky zo zodpovednosti za nedostatky platia primerane ustanovenia Obchodného
zákonníka.

4.

Objednávateľ je povinný prípadnú reklamáciu predmetu Zmluvy písomne uplatniť
bezodkladne po jej zistení, maximálne do troch pracovných dní. V prípade závažnej
reklamácie, ktorej riešenie si vyžaduje viac času, zmluvné strany spíšu do troch pracovných
dní zápis, ktorý určí podmienky riešenia reklamácie a ktorý obe strany na znak súhlasu
podpíšu. Za písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje aj reklamácia, ktorú Objednávateľ

zašle Poskytovateľovi e-mailom a zároveň doplní do 2 pracovných dní doporučenou
listovou zásielkou, pričom za deň nahlásenia reklamácie e-mailom pre počítanie
a dodržanie lehôt sa považuje deň odoslania e-mailu Objednávateľom Poskytovateľovi.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu
1.

2.
3.
4.

Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád a
nedorobkov. Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a
nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie diela
a neznižujú jeho hodnotu. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, t.j. za
podmienok a v lehotách oznámených objednávateľom, v opačnom prípade má
objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou
osobou na náklady zhotoviteľa.
Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564
Obchodného zákonníka.
Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov
tejto zmluvy.
Nárok na odstránenie vady objednávateľ uplatní písomnou formou u zhotoviteľa. Termín
odstránenia vady sa dohodne písomnou formou a potvrdenie o odstránení vady sa
dokladuje písomnou formou.
Článok VIII.
Osobitné zmluvné podmienky

1.

Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo
ukončenie, sa zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté
v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, zmluvné
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.

2.

Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje
prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle zmluvnej strany a bráni jej v splnení
jej povinnosti, ak nemožno rozumne predpokladať, že by zmluvná strana túto prekážku
alebo jej následky odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto
prekážku predvídala. Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ
trvá prekážka, s ktorou sú tieto účinky spojené. Zodpovednosť zmluvnej strany nevylučuje
prekážka, ktorá nastala až v čase, keď bola zmluvná strana v omeškaní s plnením svojej
povinnosti, alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.

3.

Zmeny a doplnenia tejto Zmluvy je možné realizovať v súlade s § 18 ZVO. Akékoľvek
zmeny alebo doplnenia tejto Zmluvy možno uskutočniť len písomne vo forme dodatku/ov
k Zmluve, podpísaného/podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, inak je
zmena či doplnenie Zmluvy neplatné.
Poskytovateľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s
dodávateľskými službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí

4.

NFP, v rámci ktorej bude poskytovaná služba/dodané dielo financovaná/financované, a to
oprávnenými osobami v zmysle Všeobecných zmluvných podmienok k zmluve o
poskytnutí NFP a poskytnúť im potrebnú súčinnosť.
5.

Zmluva nadobúda platnosť v deň podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po
splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:
a) objednávateľ zverejní zmluvu na svojom webovom sídle,
b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania.
V prípade neschválenia procesu verejného obstarávania Poskytovateľom NFP si
Objednávateľ bez akýchkoľvek sankcií vyhradzuje právo odstúpiť od tejto Zmluvy
v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu Zmluvy medzi Objednávateľom a Poskytovateľom.

6.

Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas doby poskytovania služieb zamestná podľa zákona č.
331/2001 Z.z. (Zákonník práce) minimálne jednu osobu, ktorá bude spĺňať kumulatívne
nasledovné predpoklady:
a) je príslušníkom marginalizovanej rómskej komunity a zároveň
b) je nezamestnaná, pričom uprednostnená bude dlhodobo nezamestnaná osoba.

7.

Pri hľadaní vhodných uchádzačov o zamestnanie spĺňajúcich kumulatívne predpoklady
podľa písmena a) a b) vyššie poskytne Objednávateľ Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

8.

Poskytovateľ sa zaväzuje na preukázanie splnenia povinnosti zamestnať minimálne jednu
osobu počas doby poskytovania služieb spĺňajúcu predpoklady podľa písm. a) a b) vyššie,
a to predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda
o vykonaní práce a podobne, vrátane čestných prehlásení uchádzačov o zamestnanie,
potvrdenia z príslušného úradu práce a súhlasov uchádzačov o zamestnanie so spracovaním
osobných údajov), ktoré je povinný predložiť v deň protokolárneho prevzatia miesta
plnenia predmetu Zmluvy.

9.

V prípade nesplnenia povinnosti podľa ods. 6 tohto článku Zmluvy Poskytovateľom,
Objednávateľ je oprávnený ukončiť zmluvný vzťah podľa Článku IX., ods.4,
písmena f) tejto Zmluvy.

10. Právny základ spracúvania osobných údajov: Pri spracúvaní osobných údajov
Objednávateľ aj Poskytovateľ postupuje v súlade s platným a aktuálnym zákonom č.
18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých predpisov
a Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679.
Článok IX.
Trvanie zmluvy a možnosti jej ukončenia
1.

Táto zmluvy sa uzatvára na dobu určitú a to do dňa protokolárneho odovzdania predmetu
zmluvy Poskytovateľom.

2.

Mimoriadne ukončenie zmluvného vzťahu vyplývajúceho zo Zmluvy nastáva dohodou
zmluvných strán v písomnej forme alebo odstúpením od Zmluvy. V prípade akéhokoľvek
spôsobu skončenia zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Poskytovateľom,
Objednávateľ vysporiada pohľadávky Poskytovateľa podľa ods. 7 tohto článku Zmluvy.

3.

Od Zmluvy môže ktorákoľvek zo zmluvných strán odstúpiť v prípadoch podstatného
porušenia Zmluvy.

4.

Na účely Zmluvy sa za podstatné porušenie Zmluvy považuje aj:
a) preukázané porušenie právnych predpisov SR a ES v rámci realizácie predmetu
Zmluvy súvisiacich s činnosťou Zmluvných strán;
b) zastavenie realizácie plnenia predmetu Zmluvy z dôvodov na strane Poskytovateľa,
pričom toto zastavenie realizácie plnenia predmetu Zmluvy nie je z dôvodov na
strane Objednávateľa;
c) vyhlásenie konkurzu alebo reštrukturalizácie na majetok Poskytovateľa alebo
Objednávateľa, resp. zastavenie konkurzného konania pre nedostatok majetku,
alebo vstup Poskytovateľa do likvidácie;
d) neuhradenie faktúry zo strany Objednávateľa po splnení podmienok uvedených
v Článku III., ods. 6 Zmluvy;
e) opakovaná realizácia plnenia predmetu Zmluvy alebo jej časti Poskytovateľom
s vadami (vady v množstve, v akosti, vo vyhotovení, v dodaní iného tovaru ako
určuje Zmluva, vady v dokladoch potrebných k užívaniu) a s právnymi vadami;
f) nesplnenie záväzku Poskytovateľa podľa Článku VIII., ods. 7 tejto Zmluvy;
g) opakované porušenie záväzkov Zmluvných strán vyplývajúcich z tejto Zmluvy;
h) ak nastali okolnosti podľa § 19 ZVO.

4.

V prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená od Zmluvy odstúpiť
bez zbytočného odkladu po tom, ako sa o tomto porušení dozvedela. V prípade
nepodstatného porušenia zmluvy je zmluvná strana oprávnená odstúpiť, ak strana, ktorá je
v omeškaní, nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorá jej na to
bola poskytnutá. Aj v prípade podstatného porušenia Zmluvy je zmluvná strana oprávnená
postupovať ako pri nepodstatnom porušení Zmluvy. V tomto prípade sa takéto porušenie
Zmluvy bude považovať za nepodstatné porušenie Zmluvy.

5.

Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení
od Zmluvy druhej zmluvnej strane.

6.

Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo Zmluvy okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné, resp. zákonné sankcie
a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto Zmluvy a poskytovaní záruky a zodpovednosti
za vady tých častí predmetu Zmluvy, ktoré boli do odstúpenia zrealizované.

7.

Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od Zmluvy:
a) časť realizovaného plnenia predmetu Zmluvy a uhradeného Objednávateľom zostáva
vlastníctvom Objednávateľa,
b) Objednávateľ je ďalej povinný uhradiť Poskytovateľovi cenu tých častí
realizovaného plnenia predmetu Zmluvy, ktoré boli dodané, zhotovené, resp.
poskytnuté a prebraté Objednávateľom do dňa nadobudnutia účinnosti odstúpenia od
Zmluvy,
c) Poskytovateľ vystaví vyúčtovaciu faktúru do 21 dní od nadobudnutia účinnosti
odstúpenia od Zmluvy. Pre splatnosť faktúry sa primerane uplatnia ustanovenia
Článku III. ods. 5 tejto Zmluvy.
Článok X.
Záverečné ustanovenia

1.

Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto Zmluvy, ale ňou výslovne
neupravené sa primerane vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka
a súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov SR a ES.

2.

Neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy tvoria prílohy
a) Príloha č. 1 – Cenová ponuka – Rozpočet (tlačená aj elektronickú verzia rozpočtu
vo formáte MS EXCELL).

3.

Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých tri obdrží Objednávateľ a jeden
Poskytovateľ.

4.

Táto zmluva podlieha podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov povinnému
zverejneniu. Poskytovateľ berie na vedomie povinnosť Objednávateľa na zverejnenie tejto
zmluvy ako aj jednotlivých faktúr vyplývajúcich z tejto Zmluvy a svojim podpisom dáva
súhlas na zverejnenie tejto Zmluvy vrátane prílohy v plnom rozsahu.

5.

V prípade, ak niektoré ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným alebo
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto Zmluvy, ktoré zostávajú platné
a účinné. Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto Zmluve nahradiť
neplatné alebo neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré
čo najlepšie zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo
neúčinného. Do uzavretia takého dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne
záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

6.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto Zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli
jej obsahu a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne
jasné, určité a zrozumiteľné. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto Zmluvy a na
znak slobodného a vážneho súhlasu ju podpísali.

Za Objednávateľa:

Za Poskytovateľa:

V Zborove dňa ..................

V............................ dňa...................

....................................................
Ján Lukáč
starosta obce Zborov

............................................... ........

