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Zmluva o dielo č. „AF2-43/2021“ 

uzatvorená podľa § 536 a násl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a príslušných ustanovení zák.                   

č. 185/2015 Z. z. Autorského zákona v znení neskorších predpisov (ďalej „Autorský zákon“) 
(ďalej len „zmluva“) 

 
 

I. 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  

Názov:                           Múzeum mesta Bratislavy 
Sídlo:                            Radničná ul. č. 1, 815 18, Bratislava         
Telefón:         +421 2 591 00 812 
email:                               mmba@bratislava.sk 
IČO:                                  00179 744 
DIČ:        2020801761  
IČ DPH:                            SK2020801761    
Bankové spojenie, číslo účtu:   
Číslo účtu IBAN:    
 
Zastúpený:    Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením 

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: 
Obchodné meno:  A B.K.P.Š., spol. s.r.o.  

 Právna forma:   spoločnosť s ručením obmedzeným 
Zapísaný v Obchodnom / 
Živnostenskom registri: Okresný súd Bratislava I. odd. Sro, vložka č. 62540/B 

 Sídlo/miesto podnikania:  Nobelova č. 34, 831 02 Bratislava  
 

Štatutárny orgán:  Ing. arch. Martin Kusý, konateľ 
    Ing. arch. Pavel Paňák, konateľ 
Konanie v mene spoločnosti: každý osobitne 

 IČO:     45 318 131    
 DIČ:     2022967386 
 IČ DPH:    SK2022967386 
 banka:     
 IBAN:     
 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 
  

1.3 Objednávateľ a zhotoviteľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“. 
 

1.4 Objednávateľa vo vzťahu k zhotoviteľovi budú zastupovať tieto osoby: 

 
a) v zmluvných veciach:  Mgr. Zuzana Palicová, poverená vedením  

  
b) v technických veciach:  Radko Schmidt, kustód 
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c) náhradník v technických veciach:  PhDr. Daniel Hupko, PhD. 

d) pri prevzatí diela   Radko Schmidt, kustód 

       

       

 
1.5 Zhotoviteľa vo vzťahu k objednávateľovi budú zastupovať tieto osoby: 

a) v zmluvných veciach:   Ing. arch. Pavel Paňák, konateľ 

      

       

      alebo 

      Ing. Ladislav Jedenástik 

       

        

b)  v technických veciach:   Ing. arch. Martin Kusý 

       

       

 c) náhradník v technických veciach: Ing. arch. Július Vass 

       

       

 d) pri odovzdaní diela:   Ing. arch. Martin Kusý 

      
      

 

II. 
Predmet zmluvy 

 
2.1  Zhotoviteľ predložil ponuku k zákazke s nízkou hodnotou podľa §117 zákona             

 č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO), predmetom ktorej je Vypracovanie 
 projektovej dokumentácie  pre účely výberu dodávateľa regálového systému, ktorá 
 bola vyhodnotená ako úspešná  Predmetom tejto zmluvy je  vytvorenie 
 architektonického diela , poskytnutie licencie k tomuto autorskému dielu a výkon 
 autorského dozoru a dohľadu budúcej dodávky regálového systému podľa 
 architektonického návrhu (ďalej „dielo“) a inžiniering (technický a stavebný dozor) 
 pri montáži diela. 

2.2  Číselné kódy pre predmet obstarávania zo Spoločného slovníka obstarávania (ďalej 
 „CPV”): 
 Dodatočný kód CPV:  71250000-5 Architektonické a inžinierske služby a dozor. 
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2.3  Zhotoviteľ vyhlasuje, že spĺňa nasledujúce požiadavky a bude ich spĺňať po celú dobu 
 trvania zmluvného vzťahu: 

a) spĺňa podmienky týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, písm. e) a f) 
ZVO, 

b) disponuje všetkými potrebnými oprávneniami, kvalifikáciou, odbornými 
skúškami a inými povinnými náležitosťami na to, aby mohol vykonať dielo 
v súlade so zmluvou a právnymi predpismi Slovenskej republiky a Európskej 
únie. 

 
2.4  Zhotoviteľ sa v rámci plnenia predmetu zmluvy zaväzuje vypracovať a poskytnúť 

 súvisiace odborné výkony: 
 Na ploche pre  MMB 2110 m2 v objekte KSP, Vajnorská ul. č. 135, 831 04 Bratislava, 
 depozitár MMB. 
2.4.1  Tendrová dokumentácia TD s podrobnosťou realizačného projektu, prispôsobená 
 predmetu zadania - riešenie regálového systému zakladačov (ich typológia, 
 funkcionalita, nosnosť, priestorové a výškové rozmiestnenie , dizajn, požiadavky na 
 povrchovú, farebnú úpravu. Súčasťou plnenia je aj vyhotovenie slepého rozpočtu / 
 položkového výkazu výmer bez uvedenia jednotkových cien a rozpočet.  
 Predmetom plnenia nie sú súvisiace  odborné profesie - statické posúdenie, elektro, 
 požiarna bezpečnosť, geodetické výkony - zameranie skutkového-priestorového stavu. 
 Predpokladom plnenia je dodanie záväzných podkladov z arch. stavebnej časti + 
 zameranie priestoru. 
2.4.2 Technická pomoc poskytnutá zhotoviteľom objednávateľovi pri výbere 
 dodávateľa regálového systému; 
2.4.3 AD - Autorský dohľad projektanta v priebehu realizácie – montáže regálového 
 systému; 
2.4.4 IČ – inžinierska činnosť / Inžiniering - technický a stavebný dozor pri montáži 
 diela; 
 
2.5  Spolupráca zmluvných strán 
2.5.1 V priebehu zhotovovania diela má zhotoviteľ tieto povinnosť priebežne konzultovať 
 a nechávať odsúhlasovať spracovanú dokumentáciu  s objednávateľom na 
 pravidelných kontrolných dňoch v sídle objednávateľa najmenej 1x za 14 (štrnásť) 
 kalendárnych dní, pokiaľ nebude na kontrolných dňoch dohodnuté inak; 
2.5.2 Najmenej 7 (sedem) pracovných dní pred uplynutím termínu na odovzdanie  PD je 
 zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi jedno kontrolné paré vytlačenej PD 
 príslušného stupňa vrátane elektronickej verzie na USB disku a umožniť 
 objednávateľovi kontrolu zhotovovaného diela pred jeho prevzatím. Objednávateľ je 
 povinný odovzdané kontrolné paré prekontrolovať a v prípade, ak v ňom nájde chyby 
 alebo zistí, že ho zhotoviteľ zhotovil v rozpore s požiadavkami objednávateľa (ďalej 
 oboje ako „nezrovnalosti“), je objednávateľ povinný nezrovnalosti oznámiť 
 zhotoviteľovi do 3 (troch) pracovných dní, odkedy mu zhotoviteľ paré odovzdal. 
 Zhotoviteľ je povinný nezrovnalosti odstrániť tak, aby dodržal termín na odovzdanie 
 príslušného stupňa PD a bez toho, aby mu za odstránenie nezrovnalostí vznikol nárok 
 na osobitnú odmenu. V prípade, ak sa objednávateľ do 3 (troch) pracovných dní 
 nevyjadrí, má sa za to, že je príslušná časť PD schválená. Po schválení diela odovzdá 
 zhotoviteľ objednávateľovi PD v celom rozsahu stanovenom v zmluve, resp. naloží 
 s ním príslušným spôsobom na účely obstarania dodávateľa regálového systému. 
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III. 
Čas plnenia zmluvy zhotoviteľom 

 
3.1 Termín vypracovania projektovej dokumentácie  zhotoviteľom je do  4 mesiacov od 
 podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a za podmienok dodania 
 podkladov v zmysle čl. II. ods. 2.4.1. 
3.2 Termín pre výkon technickej pomoci zhotoviteľa pri výbere dodávateľa regálového 
 systému: termín bude spresnený dohodou zmluvných strán. 
3.3 Termín plnenia výkonu AD: v priebehu realizácie montáže regálového systému – 
 termín bude spresnený dohodou zmluvných strán. 
3.4 Termín plnenia výkonu IČ - termín bude spresnený dohodou zmluvných strán. 
 

IV. Zmluvná cena 
 

4.1  Cena za vykonanie predmetu zmluvy podľa článku II zmluvy a odmeny za udelenie 
 licencie na použitie diela podľa článku IX. zmluvy)  je stanovená dohodou zmluvných 
 strán a je: 
 14 800,00Eur (slovom: štrnásťtisíc osemsto eur) bez dane z pridanej hodnoty 

(ďalej len „DPH“), 
 17 760,00 Eur (slovom: sedemnásťtisíc sedemstošesťdesiat eur) s DPH.  

  
4.2 Cena zahrňuje výkony: 
4.2.1 oboznámenie sa so zadaním, projektovými podkladmi; 
4.2.2 obhliadka priestorov; 
4.2.3 výber regálového systému; 
4.2.4 návrh priestorového riešenia rozmiestnenia regálového systému; 
4.2.5 riešenie stavebných detailov; 
4.2.6 riešenie dizajnu, materialita, povrchová úprava, farebne riešenie; 
4.2.7 podrobný popis jednotlivých prvkov; 
4.2.8 dodávku TD v počte 6 ks +1 x CD vo formáte PDF; 
4.2.9  vytvorenie architektonického diela , poskytnutie licencie k tomuto 

 autorskému dielu; 
4.2.10  a výkon autorského dozoru a dohľadu nad budúcou dodávkou regálového 

 systému podľa architektonického návrhu (ďalej „dielo“); 
4.2.11   a inžiniering (technický a stavebný dozor) pri montáži diela; 

 
4.3 Rozpis zmluvnej ceny podľa čiastkových plnení: 
 

Pol. č. Predmet plnenia Cena v € bez DPH Cena v € s DPH 
4.3.1 PD 11 150,00 13 380,00 
4.3.2 Technická pomoc pri 

výbere dodávateľa 
400,00 480,00 

4.3.3 Autorský dohľad 
projektanta v priebehu 
realizácie 

450,00 540,00 

Spolu projektová činnosť 12 000,00 14 400,00 
4.3.4 IČ / inžiniering 2 800,00 3 360,00 
Zmluvná cena celkom 14 800,00 17 760,00 
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4.4 Cena za vykonanie predmetu zmluvy stanovená v bode 4.1, resp. 4.3 zmluvy je cenou 
 pevnou a konečnou. 
4.5 K zmene ceny za vykonanie predmetu zmluvy stanovenej v bode 4.1 a 4.3 zmluvy 
 môže  dôjsť pri rozšírení alebo zúžení rozsahu diela. 
4.6 Preukázané a zmarené práce z dôvodu dodatočných zmien vyvolaných 
 objednávateľom budú posudzované individuálne a ich cena bude stanovená dohodou 
 zmluvných strán v dodatku k zmluve v listinnej forme v súlade so Zákonom 
 o verejnom obstarávaní. 
4.7 Súčasťou ceny sú všetky výdavky a náklady zhotoviteľa potrebné na zhotovenie diela, 
 vrátane dopravy a všetkých materiálov. 
4.8 Vyhotovenia akýchkoľvek dokumentov, ktoré bude objednávateľ požadovať a ktoré 
 presiahnu ich v zmluve dohodnutý počet, budú účtované zhotoviteľom vo výške 
 nepresahujúcej obvyklé náklady na reprografické práce a súvisiace náklady.  
 Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa tieto vyhotovenia poskytnúť. 
 

V. 
Platobné podmienky 

 
5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonanie predmetu zmluvy stanovenej v bode 4.1, 
 resp. 4.3 zmluvy bude faktúra – daňový doklad - vystavená zhotoviteľom. Fakturácia 
 je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. 
 5.1.1 Zmluvné strany sa dohodli  na fakturácii jednotlivých čiastkových  plnení  
  podľa členenia predmetu zmluvy. 
5.2 Právo vystaviť faktúru vzniká zhotoviteľovi odovzdaním predmetu tejto zmluvy bez 
 vád a nedorobkov a jej prevzatia objednávateľom. Odovzdanie a prebratie predmetu 
 zmluvy sa realizuje formou písomného preberacieho protokolu podpísaného 
 oprávnenými zástupcami zmluvných strán- 
5.3  Lehota splatnosti je 30 (tridsať) kalendárnych dní od doručenia faktúry 

 objednávateľovi. 
5.4 V prípade, ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa príslušných právnych 
 predpisov, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie. 
 V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne 
 plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 
5.5  Objednávateľ nebude poskytovať zhotoviteľovi preddavok (zálohu) na cenu diela. 
5.6 Všetky platby podľa zmluvy sa vykonávajú podľa platobných údajov uvedených          
 v čl.  I. zmluvy. Zmenu platobných údajov je zmluvná strana povinná včas oznámiť 
 druhej  zmluvnej strane, inak sa platby vykonané podľa pôvodných platobných údajov 
 považujú za vykonané riadne. Platba sa považuje za vykonanú dňom odpísania 
 finančnej čiastky z účtu platiteľa. 
 

VI. 
Spôsob zhotovenia diela 

 
6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní diela bude postupovať s odbornou 
 starostlivosťou, bude dodržiavať všeobecne záväzné právne a iné predpisy, technické 
 normy a dojednania zmluvy. Pri zhotovovaní diela bude vychádzať z už spracovaných 
 a objednávateľom schválených podkladov.  
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6.2 Zhotoviteľ môže zhotoviť dielo alebo jeho časť prostredníctvom tretích osôb, ktoré 
 budú voči zhotoviteľovi v dodávateľskom alebo obdobnom vzťahu (ďalej 
 „subdodávateľ“), pričom účasť každého subdodávateľa podlieha predchádzajúcemu 
 písomnému schváleniu objednávateľom. Každý subdodávateľ musí po celú dobu 
 spĺňať požiadavky uvedené v bode 2.3 zmluvy v rovnakom rozsahu, ako zhotoviteľ. 
 Ak zhotoviteľ zhotovuje dielo prostredníctvom subdodávateľa, zhotoviteľ voči 
 objednávateľovi zodpovedá, akoby dielo zhotovoval sám. 
 

VII. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

 
7.1 Odovzdanie akéhokoľvek dokumentu alebo iného materiálu, ktoré predstavuje plnenie 
 podľa zmluvy (najmä PD) možno uskutočniť jedine listinným protokolom 
 o odovzdaní a prevzatí veci, ktorý podpíšu zástupcovia obidvoch zmluvných strán. Pre 
 doručovanie uvedených materiálov nemožno použiť fikciu doručenia upravenú       
 v čl.  XII. zmluvy. Miesto odovzdania je sídlo objednávateľa alebo iné miesto, ktoré 
 si zmluvné strany písomne dohodnú. 
7.2 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo vykazujúce akékoľvek vady 
 alebo nedorobky. V prípade, ak objednávateľ prevezme dielo vykazujúce vady alebo 
 nedorobky, zhotoviteľ sa ich zaväzuje odstrániť v lehote uvedenej v protokole 
 o odovzdaní a prevzatí danej veci, a pokiaľ v ňom nebude takáto lehota uvedená, 
 v lehote 14 (štrnásť) kalendárnych dní.  
7.3  Zhotoviteľom odovzdávané dielo, ktoré nevykazuje žiadne vady ani nedorobky, je 

 objednávateľ povinný prevziať bez zbytočného zdržania a prevzatie potvrdiť 
 podpisom na protokole o odovzdaní a prevzatí veci. V prípade, ak takéto dielo 
 neprevezme ani po opakovanej písomnej výzve zhotoviteľa, dielo sa doručí tak ako 
 listinná korešpondencia podľa bodu 12.6 zmluvy. 

7.4  Vlastnícke právo k časti diela prechádza na objednávateľa prevzatím časti diela. 
 

VIII. 
Zodpovednosť za vady diela 

 
8.1  Na zodpovednosť zhotoviteľa za vady diela sa primerane použijú ustanovenia 

 Obchodného zákonníka, pričom platí, že objednávateľ môže u zhotoviteľa uplatniť 
 nároky z vád diela v lehote 5 (päť) rokov od písomného prevzatie predmetu zmluvy 
 objednávateľom.  

8.2  Objednávateľ môže uplatniť právo podľa bodu 8.1 zmluvy len písomne. Vady a 
 nedorobky diela zistené počas realizácie regálového systému, ktoré budú brániť 
 plynulému postupu prác, bude zhotoviteľ riešiť aj na základe ústneho alebo 
 telefonického oznámenia okamžite (v pracovných dňoch), najneskôr v nasledujúci 
 pracovný deň po tom, ako mu ich objednávateľ oznámil. 

8.3  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť si poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí v 
 súvislosti s vykonávaním svojej činnosti. 

8.4  Zhotoviteľ splní povinnosť podľa bodu 8.3 zmluvy uzavretím poistnej zmluvy na 
 poistenie zodpovednosti za škodu, ktorú spôsobí v súvislosti s vykonávaním svojej 
 činnosti, s výškou poistného plnenia až do výšky zmluvnej ceny za zhotovenie 
 predmetu zmluvy a udržiavaním uvedenej poistnej zmluvy v účinnosti po celú dobu 
 trvania zmluvy, pričom: 
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a) uvedené poistenie zahŕňa aj zodpovednosť za škodu spôsobenú činnosťou 
všetkých subdodávateľov; alebo 

b) zabezpečí, aby všetci subdodávatelia mali uzavreté a po celú dobu trvania 
zmluvy účinné poistenia v rovnakom rozsahu. 

 
8.5  Splnenie povinnosti podľa bodu 8.4 zmluvy je zhotoviteľ povinný preukázať 

 predložením vlastnej poistnej zmluvy v zmysle bodu 8.3 zmluvy a bodu 8.4 písm. a) 
 zmluvy alebo vlastnej poistnej zmluvy v zmysle bodu 8.3 zmluvy a poistných zmlúv 
 všetkých subdodávateľov v zmysle bodu 8.4 písm. b) zmluvy. Uvedené poistné 
 zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi pred uzavretím zmluvy 
 a tieto sa stanú neoddeliteľnou súčasťou zmluvy. V prípade, ak so subdodávateľom 
 zhotoviteľ začne spoluprácu neskôr ako pri uzatváraní zmluvy, je súhlas 
 objednávateľa so zhotovením diela prostredníctvom tohto subdodávateľa podmienený 
 predložením príslušnej poistnej zmluvy. 

 
IX. 

Autorské právo 
 

9.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v súlade s Autorským zákonom a že 
 používaním diela objednávateľ neporuší žiadne právo tretej osoby. 

9.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je nositeľom autorských práv a udeľuje objednávateľovi 
 výhradnú licenciu na celú dobu trvania majetkových práv k dielu i jeho častiam na 
 používanie diela i jeho častí všetkými v súčasnosti známymi spôsobmi (najmä, ale 
 nielen, vyhotovenie rozmnoženín diela, spracovanie diela, dokončenie diela, spojenie 
 diela s iným dielom,) vzhľadom na charakter diela, a to bez územného a vecného 
 obmedzenia.  Pre vyvrátenie akýchkoľvek pochybností platí, že objednávateľ je 
 v rámci spracovania diela oprávnený toto dielo upraviť, doplniť, či zmeniť tak, aby aj 
 v budúcnosti vyhovovalo jeho požiadavkám, pričom takéto spracovanie diel aj 
 oprávnený zadať aj inému subjektu ako je zhotoviteľ. Uvedené vyhlásenie smeruje 
 k vylúčeniu vzniku tzv. „vendor lock-in“ vzťahu so zhotoviteľom. 
8.6 Odmena za poskytnutie licencie je dohodou zmluvných strán uvedená v bode 4.1 
 zmluvy a bude účtovaná v zmysle príslušných právnych predpisov v čase fakturácie.  
9.3  Objednávateľ nie je povinný výhradnú licenciu využiť. 
9.4 Zhotoviteľ je povinný zdržať sa použitia diela, okrem jeho použitia za účelom 
 prezentovania svojej činnosti. 

 
X. 

Zmluvná pokuta, úroky z omeškania 
 

10.1 Ak sa zhotoviteľ omešká s dodaním riadne zhotoveného diela v termíne uvedenom 
 v zmluve, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% 
 z celkovej ceny omeškanej diela bez DPH za každý deň omeškania. 

10.2 Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu na účet objednávateľa do 14 (štrnástich) 
 kalendárnych dní od doručenia vyúčtovania zmluvnej pokuty. 

10.3 Objednávateľ má nárok na náhradu škody, spôsobenej porušením povinnosti 
 zhotoviteľa, v rozsahu, v ktorom sa na toto porušenie povinnosti nevzťahuje zmluvná 
 pokuta, alebo v ktorom výška spôsobenej škody presahuje výšku zmluvnej pokuty. 
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10.4 Ak sa objednávateľ omešká so zaplatením ceny diela zhotoviteľovi v termíne 

 splatnosti dojednanom v súlade so zmluvou, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi 
 zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny omeškanej fázy diela bez DPH za každý deň 
 omeškania. 

 
XI. 

Ukončenie zmluvy 
 

11.1 Zmluva zanikne splnením záväzkov zmluvných strán zo zmluvy. 
11.2 Zmluva môže zaniknúť: 

a) dohodou zmluvných strán, 
b) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu; 
c) odstúpením od zmluvy. 

 
11.3 Zmluvu nie je možné ukončiť výpoveďou. 
11.4 Dohoda o ukončení zmluvy musí byť uzavretá písomne. 
11.5 Objednávateľ i zhotoviteľ sú oprávnení od zmluvy odstúpiť v prípade, ak: 

a) bol na druhú zmluvnú stranu vyhlásený konkurz; 
b) bol návrh na vyhlásenie konkurzu na druhú zmluvnú stranu zamietnutý pre 

nedostatok majetku; 
c) bola druhej zmluvnej strane povolená reštrukturalizácia; 
d) druhá zmluvná strana vstúpila do likvidácie; 
e) sa plnenie zmluvy stane nemožným v dôsledku zásahu vyššej moci. 
 

11.6 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: 
a) sa zhotoviteľ dostane do omeškania s riadnym zhotovením akejkoľvek časti 

diela o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní; 
b) sa zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením vád a nedorobkov časti diela 

o viac ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní; 
c) sa ukáže, že vyhlásenie alebo jedno z vyhlásení zhotoviteľa v bode 2.3 zmluvy 

nebolo v čase uzavretia zmluvy pravdivé; 
d) zhotoviteľ poruší jednu alebo viac povinností podľa bodu 2.3 zmluvy alebo bodu 

8.5 zmluvy; 
e) sa ukáže, že subdodávateľ nespĺňa alebo v čase, kedy prostredníctvom neho 

zhotoviteľ začal zhotovovať dielo alebo jeho časť, nespĺňal, jednu alebo viac 
povinností podľa bodu 2.3 zmluvy alebo bodu 8.5 zmluvy; 

f) dôjde k porušeniu inej povinnosti zhotoviteľa, ak nedôjde k vykonaniu nápravy 
ani v primeranej lehote, ktorú na tento účel objednávateľ zhotoviteľovi poskytne. 

 
11.7 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak: 

a) sa objednávateľ dostane do omeškania so zaplatením ceny diela zhotoviteľovi 
o viac ako 30 (tridsať) kalendárnych dní; 

b) mu objednávateľ ani po opakovanej výzve neposkytne potrebnú súčinnosť po 
dobu dlhšiu ako 15 (pätnásť) kalendárnych dní. 

 
11.8 Odstúpiť od zmluvy možno iba písomne. Odstúpenie je účinné dňom doručenia 

 druhej zmluvnej strane. 
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11.9 V prípade, ak od zmluvy odstúpi objednávateľ, odstúpením od zmluvy nie je dotknuté 

 vlastnícke právo objednávateľa k tým častiam diela, ku ktorým v súlade s touto 
 zmluvou už nadobudol vlastnícke právo a je oprávnený ich užívať a zhotoviteľ má 
 nárok na zaplatenie ceny diela, na ktorú mu do doby zániku zmluvy odstúpením 
 vznikol nárok. Ďalej, objednávateľovi zostávajú zachované všetky práva z licencie na 
 dielo, vrátane všetkých práv potrebných na dokončenie diela a zhotovenie stavby 
 podľa PD predstavujúcej dielo. Uvedené platí za predpokladu, že sa objednávateľ 
 nerozhodne inak a svoje odchylné rozhodnutie nedoručí zhotoviteľovi do 14 
 (štrnástich) kalendárnych dní od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ je v lehote 
 podľa predchádzajúcej vety oprávnený oznámiť zhotoviteľovi, že o dodané plnenie 
 nemá naďalej záujem. V takom prípade objednávateľ vráti do 45 (štyridsiatich piatich) 
 kalendárnych dní od odo dňa zániku zmluvy odstúpením všetko plnenie, ktoré obdržal 
 a ku ktorému už nadobudol vlastnícke právo, ak je možné ho vrátiť, zhotoviteľovi 
 a zhotoviteľ vráti v rovnakej lehote objednávateľovi už zaplatenú časť ceny diela. 

11.10 V prípade, ak od zmluvy odstúpi zhotoviteľ, zmluvné strany sú povinné vzájomne si 
 vrátiť všetky od samého začiatku poskytnuté plnenia, ibaže sa dohodnú inak. 

11.11 V prípade, ak ktorákoľvek zmluvná strana odstúpi od zmluvy podľa bodu 11.5 písm. 
 e) zmluvy, zmluvné strany sú povinné vzájomne si vrátiť všetky od samého začiatku 
 poskytnuté plnenia, ibaže sa dohodnú inak. 

 
XII. 

Komunikácia a doručovanie 
 

12.1 Pri plnení povinností zo zmluvy komunikujú zmluvné strany prostredníctvom osôb, 
 ktoré na tento účel ustanovili v čl. I zmluvy a to na kontaktné telefónne čísla a e-
 maily, ktoré sú uvedené v čl. I. zmluvy. Zmenu týchto osôb možno vykonať iba 
 písomným oznámením druhej zmluvnej strane. 

12.2 V prípade, ak zákon alebo zmluva pre úkon vyžaduje písomnú formu, považuje sa za 
 písomnú formu aj úkon vykonaný elektronickou poštou (e-mail), pokiaľ zmluva alebo 
 zákon neustanovuje inak. 

12.3 Pre doručovanie formou elektronickej pošty (e-mail) platí, že správa sa považuje za 
 doručenú v najbližší pracovný deň od jej odoslania. Odosielateľ správy je povinný 
 vyžiadať si pri doručovaní elektronickej pošty potvrdenie o doručení správy. 

12.4  Listové zásielky sa vždy doručujú na adresu sídla alebo miesta podnikania zmluvnej 
 strany, ktoré je uvedené v čl. I. zmluvy. V prípade, ak dôjde k zmene sídla alebo 
 miesta podnikania zmluvnej strany, je zmluvná strana povinná bez odkladu túto 
 skutočnosť písomne oznámiť druhej zmluvnej strane. Kým tak neurobí, zásielky 
 odoslané na adresu jej pôvodného sídla alebo miesta podnikania sa budú považovať za 
 doručené v súlade s týmto článkom. 

12.5 Listinnú korešpondenciu možno doručovať aj osobne do rúk osoby oprávnenej za 
 zmluvnú stranu prijímať korešpondenciu. Za osobu oprávnenú prijímať 
 korešpondenciu sa na účely zmluvy považuje štatutárny orgán zmluvnej strany 
 a osoby ustanovené zmluvnými stranami na zastupovanie uvedené v čl. I. zmluvy. 
 Štatutárny orgán zmluvnej strany je oprávnený prijímať všetku korešpondenciu. 
 Osoby ustanovené zmluvnými stranami na zastupovanie uvedené v čl. I. zmluvy sú 
 oprávnené prijímať korešpondenciu každá podľa svojho určenia a charakteru 
 korešpondencie; v pochybnostiach sa korešpondencia považuje za „technickú vec“. 
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 V prípade osobného doručovania sa korešpondencia považuje za doručenú písomným 
 potvrdením jej prevzatia na kópii zásielky alebo odmietnutím jej prevzatia určenou 
 osobou. 
 

XIII. 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1 Zmluvné strany si zvolili, že zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej 

 republiky, najmä Obchodným zákonníkom. Uvedené sa považuje za voľbu 
 rozhodného práva podľa čl. 3 ods. 1 Nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 593/2008 zo 17. 
 júna 2008 o rozhodnom práve pre zmluvné záväzky v znení neskorších zmien a 
 doplnení.  

13.2 Zmluvné strany sa dohodli, že súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na 
 riešenie všetkých sporov, ktoré vzniknú v súvislosti s právnym vzťahom založeným 
 zmluvou. Uvedené sa považuje za voľbu právomoci podľa čl. 25 ods. 1 Nariadenia EP 
 a Rady (EÚ) č. 1215/2012 z 12. decembra 2012 o právomoci a o uznávaní a výkone 
 rozsudkov v občianskych a obchodných veciach v znení neskorších zmien a doplnení. 

13.3 Zhotoviteľ nie je oprávnený bez písomného súhlasu objednávateľa započítať 
 akékoľvek svoje pohľadávky a nároky voči objednávateľovi proti pohľadávkam a 
 nárokom objednávateľa, ani bez písomného súhlasu objednávateľa previesť akékoľvek 
 práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu. 

13.4 Zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 
 dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 

13.5 Zmluvu možno meniť iba formou číslovaného, listinného dodatku podpísaného 
 zmluvnými stranami. 

13.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dostane každá zmluvná 
 strana dva. Zmluva má bez prílohy 10 strán. 

13.7 Neoddeliteľnú súčasť zmluvy predstavuje jej príloha - Poistná zmluva zhotoviteľa. 
13.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu pred jej podpísaním pozorne prečítali, 

 odstránili akékoľvek nejasnosti, neuzatvárajú ju v tiesni ani za nápadne nevýhodných 
 podmienok, porozumeli jej a na znak toho, že táto zmluva je jasným, určitým a 
 verným vyjadrením ich slobodnej, vážnej a ničím neobmedzenej vôle, pripojili svoje 
 vlastnoručné podpisy. 

 
Bratislava, dňa 16.8. 2021         Bratislava, dňa 11.08.2021 
 
Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
......................................................... 

Mgr. Zuzana Palicová 
poverená vedením Múzea  

mesta Bratislavy 
 

/podpis a odtlačok pečiatky/ 
 

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

Ing. arch. Pavel Paňák 
konateľ 

 
 

/podpis a odtlačok pečiatky/ 
 

 


