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ZMLUVA O DIELO 
 

č. zmluvy zhotoviteľa PD 20052016 
 

(podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka) 
 

 

čl. 1. ZMLUVNÉ STRANY 
 

 
1.1. ZHOTOVITEĽ:   IKF Service, s.r.o. 

Karpatská 15, 058 01  Poprad 
zapísaný    Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka: 16070/P 
 
osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných:  Ing. Dušan Faix, konateľ 
 
banka:    Tatra banka a.s. 
IBAN:    SK79 1100 0000 0026 2479 6675 
IČO:    36504254 

DIČ:    2021985735 
IČ DPH:    SK2021985735 
telefón, fax:   0904 902 901 
e-mail:    ikf@ikf.sk 
 
          (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

1.2. OBJEDNÁVATEĽ:   Obec Spišský Štvrtok 
    Tatranská 4, 053 14 Spišský Štvrtok 

 
osoby oprávnené na rokovanie 
vo veciach zmluvných:  Ing. Ján Greš, starosta obce 
banka:     Prima banka Slovensko a.s. 
IBAN:     SK32 5600 0000 0034 1214 3001 
IČO:    00329631 
DIČ:    2020717897 
telefón, fax:   053 4598532 
mobil. telefón:   0911 633 722 
e-mail:    obec@spisskystvrtok.sk 
 
          (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 

čl. 2. PREDMET ZMLUVY 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje pre objednávateľa diela k akcii s názvom: 

„Rekonštrukcia a zateplenie Materskej školy v Spišskom Štvrtku“ 

 
Spracovanie projektovej dokumentácie v časti elektro pre objekt materskej školy v obci Spišský Štvrtok. 
PD bude spracovaná v členení: 
• audit súčasného stavu v časti elektro s jeho zakreslením 
• návrh nových riešení s dôrazom na úsporu spotrebovanej elektrickej energie 
• prepočty a výpočty potrieb osvetlenia v jednotlivých priestoroch s dôrazom na školské zariadenia  
• rozpočet s výkazom výmer 
 

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí zaň cenu dohodnutú podľa čl. 6 bodu 6.1 
tejto zmluvy, ak bude dielo zodpovedať zmluvne dohodnutým špecifikám. 

mailto:ikf@ikf.sk
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2.3. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať 
všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými 
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných 
strán. 
 
 

čl. 3. ROZSAH A POPIS PROJEKČNÝCH PRÁC 

 
3.1. Rozsah a popis projekčných prác uvedených v čl. 2 bode 2.1 tejto zmluvy je bližšie špecifikovaný príslušnou výzvou, 

na základe obhliadky miesta a predložených podkladov. 
3.2. Počty vyhotovení diela, ktoré zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi v rámci ceny dohodnutej v čl. 6 bode 6.1 tejto 

zmluvy: 

 6 vyhotovení v tlačenej forme a 

 1 vyhotovenie v elektronickej forme (PDF) na CD nosiči 
 
 

čl. 4. PODKLADY A SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA 

 
4.1. Objednávateľ sa zaväzuje, že počas spracovávania dokumentácie poskytne zhotoviteľovi v nevyhnutnom rozsahu 

potrebné spolupôsobenie spočívajúce najmä v odovzdaní doplňujúcich údajov, spresnení podkladov, vyjadrení a 
stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu plnenia tejto zmluvy a z odsúhlasenia konceptu dokumentácie. Toto 
spolupôsobenie poskytne zhotoviteľovi najneskoršie do 7 dní od jeho vyžiadania zhotoviteľom. V osobitných 
prípadoch je možné obojstranne dohodnúť individuálny termín vyjadrenia. K predmetu tejto zmluvy podľa bodu 
2.1, objednávateľ vypracuje a dodá podľa týchto podkladov: 
 poskytne obhliadku objektu 
 zameranie skutkového stavu objektu 

4.2. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady zodpovedajú skutočnosti a sú bez technických a 
právnych chýb. 

4.3. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa 
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v 
omeškaní so splnením záväzku. 
 
 

čl. 5. TERMÍNY PLNENIA 

 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v rozsahu a obsahu dohodnutom v čl. 2 a čl. 3 tejto 

zmluvy v termíne: ako jeden celok do 5 mesiacov od podpisu tejto zmluvy a obdŕžania všetkých východiskových 
podkladov. 

5.2. Predmet plnenia podľa tejto zmluvy je splnený riadnym vypracovaním a odovzdaním diela objednávateľovi. O 
odovzdaní a prevzatí diela alebo jeho časti sa vyhotoví protokol označený ako „Záznam z prevzatia projektovej 
dokumentácie“ (preberací protokol), ktorý podpíšu obe zmluvné strany. 

5.3. Dodržanie času plnenia zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia Objednávateľa 
dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania Objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je Zhotoviteľ v 
omeškaní so splnením záväzku. 

5.4. Ak má dielo také vážne chyby, pre ktoré nie je možné dielo prevziať, musí Objednávateľ tieto chyby uviesť 
v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela s odôvodnením prečo dielo odmieta prevziať, inak sa má za to, že dielo 
nemalo v čase odovzdania a prevzatia diela žiadnu chybu. 

5.5. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie a odovzdanie diela. V prípade, že Objednávateľ odmietne podpísať 
„Záznam z prevzatia projektovej dokumentácie“ a bez toho, aby v zázname výslovne písomne uviedol dôvod, pre 
ktorý dielo nepreberá alebo sa nedostaví na prevzatie a odovzdanie diela, má sa za to, že dielo bolo riadne 
zhotovené a vykonané a riadne prevzaté Objednávateľom a to dňom, ktorý je uvedeným vo výzve Zhotoviteľa na 
prevzatie a odovzdanie diela ako deň odovzdania diela. 
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čl. 6. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
6.1. Cena za dielo podľa čl. 2 tejto zmluvy v rozsahu a obsahu podľa čl. 3 tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán podľa § 3 zák.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa 
vykonáva Zákon o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje: 
 
 

Celkom bez DPH 575,00 € 

20% DPH 115,00 € 

Celkom s DPH 690,00 € 

 
slovom: šesťstodeväťdesiat eur s DPH. 
 

6.2. V cene je zahrnutý počet vyhotovení dokumentácie podľa čl. 3, ods. 3.2 tejto zmluvy. Prípadné naviac sady 
dokumentácie budú fakturované samostatne, po ich odovzdaní, za osobitnú úhradu. Cena jednej sady bude 
stanovená na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán (podľa rozsahu dokumentácie). V cene nie sú 
zahrnuté správne poplatky príslušných orgánov a organizácii pri vydávaní vyjadrení k stavebnému konaniu. 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli na zaplatení ceny diela podľa bodu 6.1 nasledovným spôsobom: 
Zhotoviteľ vystaví faktúru ceny dohodnutej v bode 6.1 tohto článku vo výške 690,00 € s DPH, po odovzdaní diela 
preberacím protokolom. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru do 7-ich dní od jej 
vystavenia. 

6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zák. č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov, alebo ak prílohu faktúry nebude tvoriť Záznam z prevzatia projektovej dokumentácie 
a nepôjde o výnimku podľa bodu 5.5, je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi do troch pracovných 
dní na doplnenie a Zhotoviteľ je povinný ju doplniť. Ak v stanovenej lehote Objednávateľ faktúru nevráti, považuje 
sa faktúra za vystavenú bez chýb. 

6.5. V prípade doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi lehota jej splatnosti je 15 dní odo dňa jej vystavenia 
objednávateľovi. 

6.6. V prípade nedodania diela v termíne dohodnutom v čl. 5 bode 5.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela dohodnutej v bode 6.1 tohto článku za každý deň omeškania. 

6.7. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou akejkoľvek faktúry v lehote splatnosti má zhotoviteľ právo na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela dohodnutej v bode 6.1 tohto článku za každý deň omeškania. 
 
 

čl. 7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY 

 
7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo podľa tejto zmluvy v čase odovzdania objednávateľovi a ktoré sa 

vyskytnú v záručnej dobe. Za chyby diela, ktoré sa vyskytli po odovzdaní diela objednávateľovi, zodpovedá 
zhotoviteľ vtedy, ak sú spôsobené porušením jeho povinností. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania 
diela objednávateľovi a je dohodnutá v trvaní šesť mesiacov. 

7.2. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom 
a zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, alebo na nich upozornil 
objednávateľa a ten na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby diela, ktoré boli spôsobené dodržaním 
nevhodných pokynov daných objednávateľom, ak zhotoviteľ na ich nevhodnosť upozornil a objednávateľ na ich 
dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť. 

7.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu chyby diela uplatní u zhotoviteľa bezodkladne po jej zistení, a to, 
faxom alebo e-mailom s tým, že do 3-och pracovných dní bude reklamácia zaslaná zhotoviteľovi písomnou formou. 

7.4. Ak Objednávateľ nereklamoval zjavné chyby a nedorobky bezodkladne zaniká jeho právo zo zodpovednosti za tieto 
chyby a nedorobky. 

7.5. Chybou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených touto zmluvou a obecne 
záväznými technickými normami a predpismi. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca. 

 
 

čl. 8. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
8.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať a odovzdať dielo objednávateľovi riadne, včas a bez chýb v súlade s pokynmi 

objednávateľa, podmienkami a termínmi stanovenými v zmluve. 
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8.2. Zhotoviteľ je povinný pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a zaväzuje sa 
dodržiavať všeobecne záväzne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

8.3. Zhotoviteľ je povinný riadiť sa zápismi a písomnými dohodami zmluvných strán, východiskovými podkladmi a 
pokynmi objednávateľa. 

8.4. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade s príslušnými právnymi 
predpismi a pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom ďalších 
subdodávateľov, v takom prípade jeho zodpovednosť zostáva zachovaná. 

8.5. Zhotoviteľ je bez zbytočného odkladu povinný informovať objednávateľa: 
8.5.1. o požiadavkách na poskytnutie ďalších pokynov, na ich doplnenie alebo upresnenie; 
8.5.2. o všetkých skutočnostiach, ktoré zhotoviteľ zistil pri plnení predmetu zmluvy, a ktoré môžu mať vplyv na 

zmenu pokynov objednávateľa; 
8.5.3. o nedostatočnosti a nevhodnosti dokumentácie, pokynov a podkladov, ktoré obdržal zhotoviteľ zo strany 

objednávateľa, so špecifikáciou nedostatkov a chýb, detailov o nevhodnosti podkladov a pokynov 
a o navrhnutých nápravách. 

8.6. Zhotoviteľ bude objednávateľa informovať o stave rozpracovanosti diela na pravidelných pracovných rokovaniach, 
ktoré budú organizované podľa aktuálnej potreby riešenia dielčích problémov. Ak rokovanie zvoláva zhotoviteľ, má 
povinnosť vopred konzultovať s objednávateľom zoznam účastníkov rokovania. Z rokovania sa vyhotoví zápis, 
ktorého závery prijaté oprávneným zástupcom objednávateľa, sa stanú podkladmi objednávateľa pre zhotoviteľa. 

8.7. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať na žiadosť zhotoviteľa súčinnosť v takej forme a takým spôsobom, ako to 
predpokladá táto zmluva. 

8.8. Objednávateľ je oprávnený dávať počas realizácie diela zhotoviteľovi pokyny, ktoré je zhotoviteľ povinný 
bezodkladne vykonať. 

8.9. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať rozsah, kvalitu a postup prác zhotoviteľa pri spracovávaní diela.  
8.10. Objednávateľ je povinný riadne a včas vykonané dielo od zhotoviteľa protokolárne prevziať a zaplatiť mu za dielo 

odplatu a všetky účelne vynaložené náklady, ktoré súvisia s vykonaním diela. 
 
 

čl. 9. OSTATNÉ DOJEDNANIA 

 
9.1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pristúpia na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia 

východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. 
9.2. V prípade, že dôjde k zastaveniu prác alebo k odstúpeniu od zmluvy z dôvodov na strane Objednávateľa, Zhotoviteľ 

bude práce rozpracované ku dňu zastavenia, alebo odstúpenia od zmluvy fakturovať vo výške vzájomne 
odsúhlaseného rozsahu vykonaných prác a to príslušným podielom z dohodnutej ceny podľa článku 6, ods. 6.1. 
Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi rozpracovanú dokumentáciu v tlačenej forme v lehote do 5 pracovných dní od 
zastavenia prác alebo od odstúpenia od zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľom vystavenú faktúru 
do 14 dní od jej odoslania. 

9.3. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo podľa tejto zmluvy len na účely vyplývajúce zo zmluvy. Jeho iné použitie 
najmä prenechanie tretím osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. 

9.4. Splnením povinností podľa čl. 6 tejto zmluvy, t.j. zaplatením ceny diela a prípadne aj majetkových sankcií, 
prechádza vlastnícke právo k dielu podľa tejto zmluvy na objednávateľa, ktorý súhlasí s tým, aby zhotoviteľ použil 
plnenie predmetu tejto zmluvy ako svoju referenciu a na propagáciu svojej odbornosti. 

9.5. Všetky oznámenia, výzvy a iná korešpondencia podľa tejto zmluvy s výnimkou bodu 7.3 budú medzi zmluvnými 
stranami doručované osobne alebo listami doručenými doporučenou poštou na adresu uvedenú v čl. 1 tejto 
zmluvy. Všetky úkony urobené písomne sú považované za doručené okamihom ich prevzatia druhou zmluvnou 
stranou. Písomnosť sa bude považovať za doručenú aj vtedy, ak nebude prevzatá druhou zmluvnou stranou ktorej 
bola adresovaná, a to dňom, kedy bola uložená na pošte po neúspešnom pokuse pošty o doručenie písomnosti 
určenej zmluvnej strane ako adresátovi. Odosielateľ akejkoľvek písomnej správy môže požadovať písomné 
potvrdenie príjemcu o doručení a prevzatí zásielky. 

9.6. Zmluvné strany sa zaväzujú bezodkladne oznámiť druhej zmluvnej strane akúkoľvek zmenu svojich kontaktných 
údajov. 

9.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vrátiť objednávateľovi podklady poskytnuté k vypracovaniu dokumentácie do 14-ich dní po 
odovzdaní diela. 
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čl. 10. DÔVERNÉ INFORMÁCIE 

 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky technické, cenové a odborné informácie, ktoré sa týkajú diela, prípadne 

niektorej zo zmluvných strán, s ktorými počas plnenia predmetu tejto zmluvy prídu do styku, sú dôverné a sú 
predmetom obchodného tajomstva. 

10.2. Obidve Strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o uvedených informáciách, ibaže by zo zmluvy alebo 
z príslušných právnych predpisov vyplývalo inak. Záväzok strán obsiahnutý v tomto článku nezaniká ani po 
ukončení účinnosti Zmluvy. 

10.3. Strany sa zaväzujú, že dôverné informácie bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej strany nevyužijú pre 
seba a/alebo pre tretie osoby, neposkytnú tretím osobám a ani neumožnia prístup tretích osôb k dôverným 
informáciám. Za tretie osoby sa nepokladajú členovia orgánov Zmluvných strán, audítori alebo právni poradcovia 
strán, ktorí sú ohľadne im sprístupnených informácií viazaní povinnosťou mlčanlivosti na základe všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 

10.4. Za porušenie povinnosti mlčanlivosti vznikne dotknutej Zmluvnej strane voči porušujúcej Zmluvnej strane nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1 000,- EUR bez DPH. 

10.5. Povinnosť zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách sa nevzťahuje na: 
10.5.1. informácie, ktoré už sú v deň podpisu zmluvy verejne známe alebo ktoré je možné už v deň podpisu 

zmluvy získať z bežne dostupných informačných prostriedkov; 
10.5.2. informácie, ktoré sa stanú po podpise zmluvy verejne známymi alebo ktoré možno po tomto dni získať 

z bežne dostupných informačných prostriedkov; 
10.5.3. prípady, kedy na základe všeobecne záväzných právnych predpisov alebo na základe povinnosti  uloženej 

postupom podľa všeobecne záväzných právnych predpisov musí strana poskytnúť dôverné informácie. 
V takom prípade je dotknutá strana povinná informovať druhú stranu o vzniku jej povinnosti poskytnúť 
dôverné informácie s uvedením rozsahu tejto povinnosti bez zbytočného odkladu. 

10.6. Za porušenie povinnosti zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách podľa tohto článku zmluvy sa nepokladá 
použitie potrebných dôverných informácií v prípadoch súdnych, rozhodcovských, správnych alebo iných konaniach 
vedených za účelom uplatňovania práv podľa zmluvy alebo ich sprístupnenie advokátom a audítorom, ktorí sú pri 
výkone povolania viazaní mlčanlivosťou na základe všeobecne záväzných právnych predpisov 

 
 

čl. 11. PLATNOSŤ A SKONČENIE ZMLUVY 

 
11.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni zverejnenia na webovom sídle obce Spišský Štvrtok. 
11.2. Túto zmluvu nie je možné vypovedať. Túto zmluvu možno skončiť: 

11.2.1. splnením 
11.2.2. dohodou zmluvných strán. Dohoda zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy musí mať písomnú formu. 

Dôvod skončenia nemusí byť uvedený 
11.2.3. odstúpením od zmluvy. Od zmluvy môžu zmluvné strany odstúpiť iba za podmienky, že jedna zo 

zmluvných strán poruší hrubým spôsobom povinnosti dojednané v tejto zmluve. 
11.3. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje, keď 

11.3.1. zhotoviteľ bezdôvodne nepokračuje v prácach na diele alebo je v omeškaní s odovzdaním diela o 60 a viac 
dní, 

11.3.2. zhotoviteľ porušuje pri spracovaní diela podmienky stanovené príslušnými právnymi predpismi a touto 
zmluvou alebo neplní pokyny dané objednávateľom, 

11.3.3. na zhotoviteľa bol vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý z dôvodu 
nemajetnosti zhotoviteľa, alebo sa začala reštrukturalizácia, 

11.3.4. nadobudne právoplatnosť rozhodnutie, ktorým súd uzná zhotoviteľa za vinného z trestného činu 
bezprostredne súvisiaceho s predmetom tejto zmluvy, 

11.3.5. zhotoviteľ stratil oprávnenie na vykonávanie činností podľa tejto zmluvy. 
a zhotoviteľ nezjedná nápravu ani na základe písomnej výzvy objednávateľa, ktorý mu poskytne dodatočnú 30 dňovú 
lehotu na plnenie. 

11.4. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje 
11.4.1. omeškanie s akoukoľvek platbou podľa tejto zmluvy o viac ako 30 dní, toto sa nevzťahuje na dojednanie 

podľa bodu 6.10, ktoré má povahu osobitnej úpravy, 
11.4.2. neposkytnutie požadovanej súčinnosti v dobe dlhšej ako 14 dní, 
11.4.3. ak na objednávateľa bol vyhlásený konkurz, návrh na vyhlásenie konkurzu bol zamietnutý z dôvodu 

nemajetnosti objednávateľa, alebo sa začala reštrukturalizácia. 
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čl. 12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
12.1. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom, prácami a 

službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a poskytnúť 
im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania sú najmä: 

a) Poskytovateľ a ním poverené osoby; 
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby; 
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené  

osoby; 
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby; 
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov; 
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES. 

12.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy je možné len formou číslovaných písomných dodatkov, ktoré budú platné ak 
budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Pre platnosť dodatkov k 
tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom texte dodatku. K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany 
zaväzujú vyjadriť písomne v lehote 7-ich dní od doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto 
návrhom viazaná strana, ktorá ho podala. 

12.3. Pre otázky touto zmluvou neriešené platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne 
záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 

12.4. Ak by niektoré ustanovenia tejto dohody mali byť neplatnými v čase jej uzavretia alebo ak sa stanú neplatnými 
neskôr po uzavretí tejto zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Namiesto 
neplatných ustanovení tejto zmluvy budú použité ustanovenia Obchodného zákonníka   a ostatných platných 
právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu tejto zmluvy. 

12.5. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že každé jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy sú dostatočne jasné, určité 
a zrozumiteľné a že ako prejav vôle s jej uzavretím túto podpisujú. 

12.6. Zmluva má 6 strán. Je vyhotovená v 2 rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu; objednávateľ a zhotoviteľ 
obdržia po jednom vyhotovení. 

 
 
 
 
V Poprade, dňa 20.05.2016 
 
 
Zhotoviteľ: Objednávateľ: 
 
 
 
 
 SIGNED       SIGNED 
 ____________________________________ ____________________________________ 
 IKF Service s.r.o. Obec Spišský Štvrtok 
 Ing. Dušan Faix Ing. Ján Greš 
 konateľ starosta obce 
 


