GEOLOGICKÁ ÚLOHA - SANÁCIA GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA - DEVÍNSKA CESTA - SKALNÝ ODREZ
PZ bez ELT/ PRÁCE

Číslo ZoD :

Zmluva o dielo
č. MAGSP1800012
uzavretá v súlade s § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších
predpisov, zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších
predpisov, vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „MŽP SR“) č.
51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon v znení neskorších predpisov a zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov

(ďalej len „Zmluva“)

Článok I
Zmluvné strany

1.

OBJEDNÁVATEĽ:
Sídlo:

Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava
Primaciálne námestie č. 1, 814 99 Bratislava

Štatutárny zástupca:

JUDr. Ivo Nesrovnal, primátor

Osoby oprávnené konať
−
−

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

riaditeľ sekcie právnych činností,
RNDr. Želmíra Greifová, vedúca oddelenia stratégie a
projektov

IČO:

00 603 481

DIČ:

2020372596

SWIFT/BIC kód:

CEKOSK

IBAN:

SK66 7500 0000 0000 2595 0723

Telefón:

02/ 593 56 646

E-mail:

zelmira.greifova@bratislava.sk, osap@bratislava.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

2.

ZHOTOVITEĽ:
Sídlo:

UNIGEO a.s.
Místecká 329/258, 720 00 Ostrava - Hrabová

Zapísaná:

v Obchodnom registri Krajského súdu v Ostravě,

GEOLOGICKÁ ÚLOHA - SANÁCIA GEOLOGICKÉHO PROSTREDIA - DEVÍNSKA CESTA - SKALNÝ ODREZ
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oddiel B, vložka č. 386, dňa 30.4.1992
Štatutárny orgán:

Ing. Jan Pekař, předseda představenstva
Ing. Irena Valentová, členka představenstva
Jan Veverka, člen představenstva

zastúpený:
Osoby oprávnené konať
−
−

vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:

Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEKO
Ing. Martin Galvánek, zástupce ředitele divize
Ing. Václav Hrachovina, vedoucí stavebního střediska

IČO:

45192260

DIČ:

CZ45192260

IČ DPH:

SK4120057403

BIC:

GIBACZPX

IBAN:

CZ63 0800 0000 0000 0188 7002

Telefón:

+420 96 706 111

E-mail:

bubrin.jan@unigeo.cz

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykonať vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednosť pre Objednávateľa geologickú úlohu sanáciu geologického prostredia „Sanácia
geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“ v Bratislave, mestská časť Karlova Ves,
vrátane vypracovania záverečnej správy zo sanácie geologického prostredia (ďalej len „dielo“).
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok stanovených v tejto zmluve,
Prílohe č. 1 – Opis predmetu zákazky/Špecifikácia diela, projekte geologickej úlohy „Sanácia
geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“ a v súlade so zákonom č. 569/2007
o geologických prácach (geologický zákon) v znení neskorších predpisov a vyhláškou MŽP SR č.
51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon.
3. Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas dokončené dielo alebo jeho časť prevziať a zaplatiť
Zhotoviteľovi vysúťaženú cenu podľa článku VI tejto zmluvy.
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Článok III
Rozsah a obsah diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a obsahu stanovenom v projekte geologickej
úlohy „Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“ vypracovaného
spoločnosťou Geokonzult, s.r.o. (ďalej len „projekt“), ktorý tvorí záväzný východiskový podklad
pre vykonanie diela a ktorý Objednávateľ Zhotoviteľovi odovzdá do 7 dní po podpísaní tejto
zmluvy.
2. Sanácia geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez bude pozostávať z navrhovaného
technického riešenia:
- V zmysle záverečného zhodnotenia inžinierskogeologického prieskumu je hrozba
opakovaných skalných rútení v lokalite reálna a vzhľadom na frekventovanosť dopravy v
dosahu skalných zrútení, je vysoké riziko ohrozenia ľudských životov, dopravných
prostriedkov a komunikácii. Identifikované boli potenciálne nestabilné balvany, bloky, resp.
časti skalných stien. Súčasný stav ochrany tejto časti komunikácie vzhľadom k zisteným
rizikám je považovaný za nedostatočný. Na lokalite je nevyhnutné vykonať sanačné opatrenia,
ktoré minimalizujú riziká a zvýšia bezpečnosť dopravy pri opätovnej reaktivácii svahových
pohybov. V inžinierskogeologickom prieskume boli vykonané analýzy rútenia skalných
blokov. Na základe realizovaných analýz bola určená optimálna výška ochrannej konštrukcie,
bol navrhnutý zárubný gabionový múr. Navrhované riešenie predstavuje realizáciu zárubného
gravitačného gabionového múru za účelom vytvorenia ochrany komunikácie. Dĺžka múra je
155,0 m, so sklonom líca 10:1, odskakované čelo. Múr je jednostupňový, premennej výšky.
- Navrhované konštrukčné riešenie zabezpečenia svahu bude pozostávať z niekoľkých etáp:
1 Zameranie a vytýčenie inžinierskych sietí
2 Prekládka sietí v prípade potreby, ak táto vyplynie z požiadaviek príslušných
správcov
3 Príprava územia
4 Vytýčenie hrany založenia ochrannej konštrukcie
5 Realizácia zhutneného štrkového vankúša
6 Realizácia gabionového múru
7 Realizácia čiastočného spätného zásypu múra
8 Realizácia ochranného plota
9 Odstránenie staveniska
3. Zhotoviteľ odovzdá záverečnú správu zo sanácie geologického prostredia v počte: 3 ks čistopis
v tlačenej forme a 1 ks v digitálnej forme na nosiči CD vo formáte pdf.
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Článok IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ním realizované dielo bude zodpovedať požiadavkám Objednávateľa
a bude vykonávané v súlade s projektom a so zákonom č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach
(geologický zákon), vyhláškou MŽP SR č. 51/2008 Z. z., ktorou sa vykonáva geologický zákon,
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon),
zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, zákonom č.
543/2002 Z. z. ochrane prírody a krajiny a zákonom č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, a ostatnými príslušnými právnymi
predpismi a technickými normami.
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil s povahou a rozsahom diela a že má oprávnenie a odborné
spôsobilosti potrebné pre výkon všetkých činností, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje ohlásiť vykonávanie diela alebo jeho časti príslušným orgánom štátnej
správy a samosprávy. Povolenia vstupov na pozemky, ich trvalý alebo dočasný záber a všetky
strety záujmov a opatrenia na ochranu týchto záujmov, ako aj prípadné ďalšie potrebné povolenia,
stanoviská a pod. zabezpečí Zhotoviteľ.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela bude poskytovať permanentnú súčinnosť
a kooperovať so zhotoviteľom, ktorý pre Objednávateľa zabezpečuje výkon odborného
geologického dohľadu.
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje postupovať podľa pokynov Objednávateľa; tým nie je dotknutá povinnosť
Zhotoviteľa upozorniť Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú povahu pokynov a na
dôsledky vykonania nevhodných pokynov.
6. Objednávateľ je oprávnený vydávať Zhotoviteľovi pokyny týkajúce sa diela a kontrolovať spôsob
vykonávania diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre účely kontroly predložiť Objednávateľovi technickú
dokumentáciu a čiastkové výsledky vykonaného diela. Bez zbytočného odkladu po obdržaní
pokynu Objednávateľa, Zhotoviteľ upozorní Objednávateľa na prípadnú nevhodnosť pokynu a na
dôsledky vykonania tohto pokynu na dielo, jeho vady alebo priebeh jeho zhotovenia. Pokiaľ
napriek upozorneniu Zhotoviteľa na nevhodnosť pokynu, Objednávateľ trvá na jeho použití,
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela spôsobené nevhodnosťou pokynu. Zhotoviteľ však
zodpovedá za vady diela, ktoré vznikli v dôsledku pokynov Objednávateľa, na ktorých
nevhodnosť Zhotoviteľ Objednávateľa neupozornil.
7. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas vykonávania diela poskytne Zhotoviteľovi v nevyhnutnom
rozsahu spolupôsobenie, a to najmä poskytovaním spresňujúcich alebo doplňujúcich údajov alebo
nevyhnutných podkladov potrebných na vykonanie diela v súlade s touto zmluvou. Toto
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 pracovných dní od jeho písomného
vyžiadania doručeného Objednávateľovi. V osobitných prípadoch je možné obojstranne dohodnúť
individuálny termín plnenia spolupôsobenia.

Článok V
Čas a miesto plnenia
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná sanačné práce podľa harmonogramu, ktorý je súčasťou projektu
od účinnosti tejto zmluvy do 30.11.2018. Záverečnú správu zo sanácie geologického prostredia sa
Zhotoviteľ zaväzuje vyhotoviť a odovzdať Objednávateľovi v lehote do 30.11.2018, na základe
ROZHODNUTIA MINISTRA ŽP SR Číslo: 128231/F1-01/18/ (viď. Článok VI /bod 8).
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2. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok majúcich vplyv na vykonávanie sanačných prác
sa termín plnenia predĺži o počet dní, počas ktorých boli sanačné práce prerušené dodatkom k tejto
zmluve. O uvedenej skutočnosti je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa informovať bez zbytočného
odkladu, najneskôr v lehote do 7 dní.
3. Záväzok Zhotoviteľa dodať dielo podľa tejto zmluvy je splnený v celom rozsahu vypracovaním
a odovzdaním záverečnej správy o sanácii geologického prostredia, ktorá podlieha posúdeniu
odborným geologickým dohľadom, ktorý k nej vypracuje oponentský posudok. Zhotoviteľ sa
zaväzuje zapracovať požadované zmeny, ktoré vyplynú z oponentského posudku do 30 dní od
prerokovania záverečnej správy a oponentského posudku s objednávateľom.
4. Záväzok Zhotoviteľa dodať dielo alebo jeho časť podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený
riadnym dodaním diela alebo jeho časti a prevzatím odovzdaného diela alebo jeho časti
Objednávateľom podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti.
5. Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie diela alebo jeho časti pre vady alebo nedostatky
diela alebo jeho časti. V takomto prípade je Zhotoviteľ povinný vady alebo nedostatky odstrániť
v lehote určenej Objednávateľom.
6. Dielo alebo jeho časť sa považuje za riadne zhotovené, ak bolo Zhotoviteľom zhotovené v súlade s
touto zmluvou, východiskovými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na
dielo alebo jeho časť a po odovzdaní všetkých príslušných písomnosti, dokladov a dokumentácie
vzťahujúcich sa k dielu alebo jeho častiam, a zároveň dielo alebo jeho časť nemá žiadne vady a
nedostatky.
7. Miestom plnenia je lokalita Devínska cesta v Bratislave, mestská časť Karlova Ves. Miesto plnenia
pre dodanie záverečnej správy je sídlo Objednávateľa uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

Článok VI
Cena a platobné podmienky
1. Cena za dielo podľa článku II a článku III tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky Ministerstva
financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení
neskorších predpisov a v súlade s cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť
tejto zmluvy ako Príloha č. 2, predstavuje:
Cena bez DPH:

280 883,20 Eur

DPH 20%

56 176,64 Eur

Cena s DPH:

337 059,84 Eur

/slovom: tristotridsaťsedemtisícpäťdesiatdeväť Eur osemdesiatštyri centov/ s DPH

2. Takto stanovená cena je konečná a nemenná a sú v nej zahrnuté všetky náklady a výdavky
Zhotoviteľa, ktoré súvisia so zhotovením diela.
3. Objednávateľ neposkytuje preddavky, ani zálohové platby na predmet zmluvy.
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4. Cena za dielo bude Zhotoviteľovi uhrádzaná postupne na základe faktúr vystavených Zhotoviteľom
v troch (3) vyhotoveniach, ktoré sa Zhotoviteľ zaväzuje vystaviť a doručiť Objednávateľovi po
vykonaní diela, resp. jeho jednotlivých častí do siedmich (7) kalendárnych dní od ukončenia
príslušného kalendárneho mesiaca vykonávania sanačných prác.
5. Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú
v záhlaví tejto zmluvy.
6. Faktúra musí obsahovať náležitosti stanovené zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
v znení neskorších predpisov, vrátane označenia čísla zmluvy podľa evidencie Zhotoviteľa a
Objednávateľa. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude súpis vykonaných prác, ktorý bude
podpísaný osobou oprávnenou za Zhotoviteľa a Objednávateľa a kópia protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela alebo jeho časti. Zhotoviteľ dodá faktúru, vrátane súpisu vykonaných prác a kópie
preberacieho protokolu v 3 vyhotoveniach.
7. V prípade, že faktúra vystavená Zhotoviteľom nebude spĺňať náležitosti podľa predchádzajúceho
odseku tohto článku zmluvy, je Objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru bez jej úhrady
Zhotoviteľovi na prepracovanie a Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry. V takomto
prípade sa lehota splatnosti faktúry prerušuje a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia
opravenej (novej) faktúry Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenú v záhlaví tejto zmluvy.
8. Predmet zmluvy spočívajúci vo výkone sanačných prác vrátane vypracovania záverečnej správy zo
sanácie bude financovaný z rozpočtu Objednávateľa a z podpory Environmentálneho fondu formou
dotácie na rok 2018 vo výške 200.000,00 EUR /v zmysle ROZHODNUTIA MINISTRA ŽP SR zo
dňa 13.03.2018 Číslo: 128231/F1-01/18/ doručenej Oznámením..(číslo listu ID:9883..) do
Podateľne Magistrátu dňa 26/03/2018 (Podacie č:105765).

Článok VII
Sankcie
1. V prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením svojho záväzku vykonať dielo alebo jeho časť v
termínoch stanovených v článku V tejto zmluvy, je Objednávateľ oprávnený uplatniť voči
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z ceny diela, resp. jeho časti, s vykonaním ktorej
je Zhotoviteľ v omeškaní, a to za každý začatý deň omeškania.
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zmluvnú pokutu uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej
výzvy Objednávateľa k úhrade zmluvnej pokuty s uvedením potrebných údajov k vykonaniu
úhrady.
3. Vznikom nároku na zmluvnú pokutu, alebo jej zaplatením, nie je dotknuté právo Objednávateľa na
náhradu škody v plnom rozsahu a tiež nie je dotknutá povinnosť Zhotoviteľa splniť si svoje
záväzky z tejto zmluvy, ktorých splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou.
4. V prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní so zaplatením ceny za dielo alebo jeho časti podľa
článku VI tejto zmluvy, je Zhotoviteľ oprávnený uplatniť si voči Objednávateľovi úrok z
omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej sumy, a to za každý začatý deň omeškania.
5. Objednávateľ sa zaväzuje úrok z omeškania uhradiť do štrnástich (14) dní od doručenia písomnej
výzvy Zhotoviteľa k úhrade úroku z omeškania s uvedením potrebných údajov k vykonaniu
úhrady.
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Článok VIII
Zodpovednosť za vady, zmluvná záruka a zodpovednosť za škodu
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela alebo jeho časti, ktoré má v čase odovzdania diela alebo jeho
časti, ako aj za vady, ktoré vzniknú počas záručnej doby. Záručná doba je zmluvnými stranami
dohodnutá v trvaní dvadsaťštyri (24) mesiacov a začína plynúť odo dňa podpisu protokolu o
odovzdaní a prevzatí sanačných prác. Záručná doba sa automaticky predlžuje o dobu odstraňovania
vady v záručnej dobe.
2. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady bez zbytočného odkladu po ich oznámení Objednávateľom,
najneskôr v lehote 30 dní, a to výmenou vadnej časti diela za novú alebo dodaním chýbajúcej časti
diela v súlade s pokynmi Objednávateľa. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, je Objednávateľ
oprávnený uplatňovať primeranú zľavu z ceny za dielo, a ak v dôsledku zhotovenia vadného diela
bola táto zmluva porušená podstatným spôsobom, je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
Pre účely tohto odseku je porušenie zmluvy podstatné, ak sú splnené podmienky uvedené v § 345
ods. 2 Obchodného zákonníka. Všetky náklady v súvislosti s odstraňovaním vád diela alebo jeho
časti znáša Zhotoviteľ. V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni vady v lehote určenej Objednávateľom
a podľa jeho pokynov, má Objednávateľ právo odstrániť vady sám alebo prostredníctvom tretej
osoby, a to na náklady Zhotoviteľa.
3. Zmluvná strana, ktorá poruší zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť celú škodu tým spôsobenú
druhej zmluvnej strane, ibaže sa preukáže, že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami
vylučujúcimi zodpovednosť v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. Náhrada škody sa bude riadiť
§ 373 a nasl. Obchodného zákonníka.
4. Zhotoviteľ pri podpise zmluvy predloží k nahliadnutiu originál poistnej zmluvy preukazujúci, že
má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené tretím osobám v súvislosti
s činnosťou vo výške hodnoty stavby. Úradne osvedčená kópia uvedenej poistnej zmluvy tvorí
Prílohu č. 4 zmluvy.

Článok IX
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo vzniku škody na diele
1. Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo vzniku škody na diele prechádza na Objednávateľa
momentom odovzdania sanačných prác po ich úplnom dokončení v zmysle harmonogramu, ktorý
je súčasťou projektu, tzn. momentom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.

Článok X
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že pred riadnym vykonaním diela môže zmluva zaniknúť písomnou
dohodou zmluvných strán alebo písomným odstúpením od zmluvy niektorou zmluvnou stranou,
prípadne odstúpenie v súlade s ustanovením § 19 zákona o verejnom obstarávaní.
2. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomne oznámené druhej zmluvnej strane, s uvedením dôvodu,
pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú ku dňu doručenia
oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane.
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3. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou
ceny za dielo v zmysle článku VI tejto zmluvy o viac ako stopäťdesiat (150) dní, pričom
Objednávateľ neuhradil cenu za dielo ani v dodatočnej lehote tridsať (30) dní od doručenia
písomnej výzvy Zhotoviteľa k úhrade.
4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Zhotoviteľ nepostupuje v súlade s
východiskovými podkladmi, príslušnými právnymi predpismi, technickými alebo inými normami
vzťahujúcimi sa na dielo alebo nesplní pokyny dané Objednávateľom a nápravu nevykoná ani v
dodatočnej primeranej lehote určenej Objednávateľom.
5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade, ak je Zhotoviteľ v omeškaní so
zhotovením diela v zmysle termínov uvedených v článku V tejto zmluvy o viac ako tridsať (30)
dní, a ani v dodatočnej lehote tridsať (30) dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa nedošlo
k náprave.
6. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v ktoromkoľvek z nasledujúcich dôvodov:
- z dôvodov uvedených v § 15 ods. 1 zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného
sektora v znení neskorších predpisov,
- ak subdodávatelia poskytovateľa, ktorým vznikla povinnosť zápisu v registri partnerov
verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora
v znení neskorších predpisov, nie sú zapísaní v registri partnerov verejného sektora, resp. boli
z tohto registra vymazaní.
7. Odstúpením od zmluvy podľa predchádzajúceho bodu tohto článku nie je dotknutý nárok
Objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty a úroku z omeškania podľa tejto zmluvy a nároku na
náhradu škody.
8. Dielo, resp. plnenie realizované ku dňu odstúpenia od zmluvy sa vyúčtuje podľa zmluvných cien v
preukázateľnom rozsahu zhotovenia k tomuto dňu.

Článok XI
Osobitné dojednania
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomná komunikácia podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto
zmluvou sa bude realizovať doporučene poštou, kuriérom alebo osobne. Za deň doručenia sa
považuje deň prevzatia písomnosti osobou oprávnenou prijímať písomnosti za zmluvnú stranu,
ktorá je adresátom. V prípade, ak adresát bezdôvodne odmietne písomnosť prevziať, za deň
doručenia sa považuje deň odmietnutia prevzatia písomnosti. V prípade, ak si adresát neprevezme
písomnosť v úložnej lehote na pošte, za deň doručenia sa považuje posledný deň úložnej lehoty na
pošte. V prípade, ak sa písomnosť vráti odosielateľovi s poznámkou pošty „adresát neznámy“ alebo
s inou poznámkou podobného významu, za deň doručenia sa považuje deň vrátenia zásielky
odosielateľovi. Uvedené platí aj v tom prípade, ak sa zmluvná strana uvedená ako adresát o tejto
skutočností nedozvie. V prípade písomností doručovaných prostredníctvom faxu alebo
elektronickou poštou, písomnosť sa považuje za doručenú prijatím potvrdenia druhej zmluvnej
strany o doručení písomnosti, najneskôr však uplynutím troch (3) pracovných dní od odoslania
faxovej alebo elektronickej správy za predpokladu, že v uvedenej lehote bude písomnosť doručená
aj inou formou podľa tohto odseku.
2. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ibaže vy
z ustanovení tejto zmluvy alebo z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak, pričom záväzok
zmluvných strán týkajúci sa mlčanlivosti o dôverných informáciách trvá aj po ukončení tejto
zmluvy.
3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu
druhej zmluvnej strany nevyužijú pre seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani
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neumožnia prístup tretích osôb k dôverným informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia
orgánov zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia zmluvných strán, ktorí sú ohľadne im
sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe príslušných právnych
predpisov.
Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na:
a) informácie, ktoré už sú v deň podpisu tejto zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v
deň podpisu tejto zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
b) informácie, ktoré sa stanú po podpise tejto zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po
tomto dni získať z bežne dostupných informačných prostriedkov,
c) prípady, kedy na základe príslušných právnych predpisov alebo na základe povinnosti
uloženej postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí zmluvná strana
poskytnúť dôverné informácie. V takom prípade je dotknutá zmluvná strana povinná
informovať druhú zmluvnú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť dôverné informácie s
uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu,
d) použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych
alebo iných konaniach vedených za účelom uplatňovania práv podľa tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že úkony spojené s plnením tejto zmluvy sú okrem štatutárnych
orgánov oprávnené vykonávať nasledovné osoby:
za Objednávateľa: RNDr. Želmíra Greifová
za Zhotoviteľa: Ing. Ján Bubrín, ředitel divize SANEKO
Úkony, ktoré sa dotýkajú platnosti, účinnosti a/alebo obsahu tejto zmluvy, a úkony v súdnom,
správnom, rozhodcovskom alebo inom konaní pred orgánmi verejnej moci, sú oprávnené
vykonávať výlučné štatutárne orgány zmluvných strán.
Každá zmluvná strana je povinná bez zbytočného odkladu informovať druhú zmluvnú stranu o
rozsahu oprávnenia oprávnených osôb uvedených v ods. 5 tohto článku zmluvy, o obmedzeniach
a/alebo zmenách ich oprávnenia. Každá zmluvná strana je oprávnená zmeniť oprávnené osoby
podľa ods. 5 tohto článku zmluvy, a to písomným oznámením adresovaným druhej zmluvnej strane
na adresu jej sídla uvedenom v záhlaví tejto zmluvy. Dňom doručenia oznámenia je zmena účinná.

Článok XII
Záverečné ustanovenia
1. Ustanovenia tejto zmluvy možno meniť a/alebo dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Všetky vykonané zmeny zmluvy musia byť v súlade s ustanovením § 18 zákona o verejnom
obstarávaní
2. Táto zmluva sa spravuje právnym poriadkom Slovenskej republiky. Práva a povinnosti zmluvných
strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky.
3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo
nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných
ustanovení zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle príslušných právnych predpisov samotná
povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako
zistia, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť
dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať
vôli zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto zmluvy.
4. Prípadný spor, ktorý vznikne medzi zmluvnými stranami v súvislosti s touto zmluvou a jej
plnením, sa zmluvné strany zaväzujú riešiť dohodou. Pokiaľ zmluvné strany nedospejú k dohode
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ohľadom riešeného sporu, tento bude riešený s konečnou platnosťou príslušným súdom
Slovenskej republiky.
Táto zmluva je vyhotovená v šiestich (6) rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ obdrží štyri (4)
rovnopisy a dva (2) rovnopisy obdrží Zhotoviteľ.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa v zmysle § 47a
Občianskeho zákonníka v platnom znení.
Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva obsahuje ich skutočnú, vážnu a slobodnú vôľu, že
nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, že si zmluvu prečítali, jej
obsahu porozumeli a na znak toho ju vlastnoručne podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky/Špecifikácia diela, projekt geologickej úlohy „Sanácia
geologického prostredia-Devínska cesta-Skalný odrez“
Príloha č. 2 – Cenová ponuka
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov
Príloha č. 4 – Poistná zmluva zhotoviteľa

V Bratislave .......21.08.2018.........................

V Bratislave ........16.08.2018..............................

Za Objednávateľa:

Za Zhotoviteľa:

Hlavné mesto SR Bratislava

UNIGEO a.s.

.........................................................
JUDr. Ivo Nesrovnal, v.r.
primátor

...............................................................
Ing. Jan Pekař, v.r.
generální ředitel
a předseda představenstva
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