
ZMLUVA O DIELO 

 

 

1. Zmluvné strany 

 

1.1. Objednávateľ: 

       Názov:    HENNLICH s. r. o. 

       Sídlo:     Na Bystričku 16, 031 06 Martin 

       V mene ktorej koná:   Ing. Pavel Šumera, konateľ spoločnosti  

 Prokurista:  Mgr. Jana Beňová, oprávnený zastupovať spoločnosť samostatne. 

Prokurista podpisuje tým spôsobom, že k obchodnému menu 

spoločnosti pripojí svoje meno s dodatkom označujúcim prokúru a 

svoj vlastnoručný podpis. 

       IČO:    31 344 500 

       DIČ:           2020317409 

       IČ DPH:      SK2020317409 

       Bankové spojenie:   UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 

       IBAN:    SK2011110000001128050001 

 

1.2. Zhotoviteľ: 

       Názov:     

       Sídlo:      

       V mene ktorej koná:  

       IČO:     

       DIČ:          

       IČ DPH:    

       Bankové spojenie:  

       Číslo účtu:  

 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, 

( ďalej len  „Zmluva“ v príslušnom gramatickom tvare) 

 

 

2. Predmet plnenia 

 

2.1  Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán pri realizácii diela v rozsahu, 

spôsobom a za podmienok uvedených v tejto Zmluve.  

2.2 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmuvy zaväzuje dodať, namontovať a spustiť do riadnej prevádzky 

dielo „Stroj na výrobu inovovaných koľajníc lineárneho vedenia“ ( ďalej len „dielo“), podľa 

Objednávateľom zadanej špecifikácie, ktorá bola súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk na 

zhotovenie a dodanie Stoja na výrobu inovatívnych koľajníc lineárneho vedenia zo dňa 2.2.2017 

a ponuke úspešného uchádzača zo dňa 6.2.2017, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. 

2.3  Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 

známe technické a kvalitatívne podmienky na realizáciu diela a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú na zhotovenie diela potrebné.  

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané a prevádzkyschopné dielo prevziať a zaplatiť zaň 

dohodnutú cenu.  



 

 

3. Rozsah diela a spôsob jeho plnenia 

 

3.1  Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje pre Objednávateľa:  

a) dodať dielo v rozsahu podľa požiadaviek Objednávateľa 

b) vykonať montáž diela, 

c) zaškoliť zamestnacov Objednávateľa na obsluhu diela,  

d) zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu vzniknutého pri dodaní a montáži diela, v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti nakladania s odpadmi, 

e) vyhotoviť návod na použitie diela.  

3.2  Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo  na svoje náklady, na svoje nebezpečenstvo a vo vlastnom 

mene; ak na zhotovenie diela  alebo jeho časti použije Zhotoviteľ aj iné osoby, zodpovedá za 

jeho zhotovenie v celom rozsahu ako by ho zhotovoval sám.  

 

 

4. Miesto a termín realizácie diela  

 

4.1 Miestom dodania zhotoveného diela je prevádzka spoločnosti HENNLICH s.r.o., ktorá sa 

nachádza v Košťanoch nad Turcom č. 416  

4.2 Termín začatia zhotovovania diela je päť (5) dní odo dňa prevzatia staveniska. Za začatie 

zhotovovania diela sa považuje podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí staveniska obidvomi 

zmluvnými stranami.   

4.3 Termín ukončenia diela: do  troch  (3) mesiacov odo dňa oznámenia  objednávateľa o schválení 

zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Zhotoviteľ je povinný, v prípade 

vzniku objektívnych skutočností (napr. klimatických podmienok), prekážok nezávislých od vôle 

Zhotoviteľa (tzv. vyššia moc), bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku 

okolností, ktorú mu znemožňujú alebo bránia dodržať termín ukončenia diela a  zároveň je 

Objednávateľovi povinný písomne zaslať návrh nového termínu ukončenia diela. Po písomnom 

odsúhlasení  nového termínu dokončenia diela Objednávateľom, tento termín považujú zmluvné 

strany za záväzný.   

 

 

5. Cena diela 

 

5.1. Cena diela  je konečná a pokrýva všetky náklady Zhotoviteľa  spojené  so zhotovením diela, 

najmä náklady na materiál, pracovné sily, stroje, dopravu, na zaškolenie zamestnancov, 

zriadenie a vypratanie staveniska, zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, v celom 

rozsahu splnenie povinností vyplývajúcich z ustanovení nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. 

o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, zvýšené náklady 

v prípade uloženia sankcií, pokút, penálov, náklady na  atesty a certifikáty, vykonanie 

príslušných skúšok a deklaráciu ich výsledkov, vyhotovenie revíznych správ.  

5.2. Cena diela je stanovená v súlade § 3 zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov 

a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 

zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z.z. o cenách. Cena  diela  je podložená 

cenovou ponukou Zhotoviteľa. 

5.3. Zmluvné strany sú oprávnené meniť cenu diela jedine vtedy, ak  v priebehu realizácie diela dôjde  

k zmene sadzby dane z pridanej hodnoty. 

5.4. Celková cena diela je:  

    Cena bez DPH    ...............................EUR    

    Sadzba DPH 20 %              ..............................  EUR  

    Cena vrátane DPH            .............................EUR 

    



6. Platobné podmienky 

 

6.1 Na základe dohody zmluvných strán, Objednávateľ zaplatí cenu za dielo  po podpísaní Protokolu 

o odovzdaní a prevzatí diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Lehota splatnosti 

faktúry je  14 dní  odo dňa doručenia faktúry . 

6.2   Faktúra musí mať predpísané náležitosti podľa § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. zákon o dani z pridanej      

hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Náležitosti faktúry :  

a) označenie “faktúra” a jej číslo, 

b) identifikačné údaje Objednávateľa a Zhotoviteľa (IČO, DIČ, IČ DPH, sídlo), 

c) označenie banky a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, v súlade so zmluvou, 

d) číslo zmluvy, 

e) deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti, fakturačné obdobie, 

f) fakturovaná suma, 

g) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

i)  pečiatka a podpis. 

6.3   Všetky sumy na účtovných dokladoch musia byť uvádzané s presnosťou na 2 desatinné  miesta. 

6.4 Ak Zhotoviteľ doručí nesprávne a neúplne vyhotovenú faktúru, alebo nesprávne a neúplne  

dokumenty uvedené v bode 6.2., Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť, a to najneskôr do piatich 

pracovných dní.  V takom prípade sa preruší plynutie lehoty jej  splatnosti. 

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

postúpiť tretej osobe a ani nie je možné zriadiť záložné právo na tieto pohľadávky, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

6.6   Montážne práce, ktoré Zhotoviteľ vykoná bez príkazu Objednávateľa alebo odlišne  od dohodnutého 

rozsahu, nebudú uhradené. Na požiadanie Objednávateľa  je ich Zhotoviteľ povinný odstrániť v 

dohodnutej lehote alebo po tejto lehote môžu byť odstránené na jeho náklady.  

 

 

 7. Podmienky vykonania diela 

 

7.1   Dielo realizuje Zhotoviteľ podľa podmienok tejto Zmluvy, v súlade s ponukou, ktorú predložil 

Zhotoviteľ v postavení úspešného uchádzača v súlade s platnými technickými normami, platnými  

všeobecno-záväznými právnymi predpismi vzťahujúcimi sa na túto oblasť ako i s požiarnymi a 

bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami platiacimi pre danú lokalitu, 

v kvalite a termínoch podľa tejto Zmluvy. 

7.2     Zhotoviteľ je povinný dodržiavať na  montážnom pracovisku poriadok a čistotu, bez zbytočného 

odkladu odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté pri realizácii diela, v súlade so zákonom 

o odpadoch. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť odvoz a likvidáciu odpadu, ktorý 

vznikne v súvislosti s jeho činnosťou.  

7.4   Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky č. 

147/2013 Z. z. - Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 

ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných 

prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 

pracovných činností a nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a 

zdravotných požiadavkách na stavenisko, zabezpečiť plnenie povinností zamestnávateľa na 

zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na montážnom pracovisku v súlade s týmto 

nariadením. 

7.10   Zodpovednou osobou Zhotoviteľa za výkon prác na diele je ..................................................... .  

7.11 Skutočnosť, že Objednávateľ skontroloval výkresy, dodávky, vzorky,  vykonané montážne práce, 

nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zodpovedať za prípadné vady a vykonávanie potrebných kontrol 

tak, aby bolo zaručené riadne splnenie diela.   

7.12 Zhotoviteľ  môže vykonať  dielo ešte pred dojednaným časom. 

 

http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=18768585&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3253962&Version=2&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=18768585&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3253962&Version=2&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=18768585&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3253962&Version=2&key=
http://www.epi.sk/Main/Default.aspx?Template=~/Main/TArticles.ascx&zzsrlnkid=18768585&phContent=~/ZzSR/ShowRule.ascx&RuleId=3253962&Version=2&key=


 

8. Odovzdanie a prevzatie diela 

  

9.1     Dielo, špecifikované v čl. 2  Zmluvy, sa považuje za ukončené odovzdaním diela Objednávateľovi do 

užívania na základe písomného Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného 

Objednávateľom a Zhotoviteľom.  

9.2     Protokol  o odovzdaní a prevzatí diela bude obsahovať najmä: 

a) identifikačné údaje zmluvných strán, 

b) identifikačné údaje o diele, 

c) súpis uskutočnených zmien a odchýlok od fukčnej technologickej schémy, 

d) technické listy s uvedením záručných dôb a životnosti jednotlivých komponetov diela,  

e) zhodnotenie kvality diela, 

f) prehlásenie Objednávateľa, že dielo preberá 

g) súpis príloh. 

9.3    Pred začatím  preberacieho konania je Zhotoviteľ povinný  pripraviť nevyhnutné doklady, ktoré  

odovzdá Objednávateľovi pri podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela,  a to najmä: 

-      protokoly o overení technických zariadení, Technická správa G – GUT 70 

- kompletnú technickú dokumentáciu diela, 

9.4  Ak Zhotoviteľ uvedené doklady k začatiu preberacieho konania nepredloží, Objednávateľ  

preberacie konanie nezačne.  

9.5 Objednávateľ  je oprávnený odmietnuť začatie preberacieho konania, ak dielo bráni užívaniu 

diela. Zhotoviteľ sa zväzuje odstrániť všetky vady najneskôr do 10 dní od vyzvania Zhotoviteľa 

Objednávateľom. Objednávateľ preberie dielo iba ako celok bez vád a nedorobkov. 

9.6 Zhotoviteľ do 7 dní odo dňa podpísania Protokolu o odovzdaní  a prevzatí diela  zabezpečí 

z montážneho pracoviska odpratanie techniky, likvidáciu  zariadenia  montážneho pracoviska a  

nepotrebného materiálu. 

 

10. Zodpovednosť za vady a záruka za dielo 

 

10.1    Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude realizované včas, riadnym a odborným spôsobom, bude 

mať vlastnosti určené Zmluvou, príslušnými právnymi predpismi, podľa Objednávateľom zadanej 

špecifikácie, ktorá bola súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk na zhotovenie a dodanie zo dňa 

..................... a ponuky úspešného uchádzača v postavení Zhotoviteľa, v súlade s technickými 

normami a kvalitou ktorá zodpovedá účelu zmluvy a obchodným zvyklostiam. 

10.2    Práva z titulu zodpovednosti za vady diela, prislúchajúce Objednávateľovi, sú stanovené Zmluvou 

a Obchodným zákonníkom. 

10.3 Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá výsledku určenému v Zmluve.  

10.4 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela: 

           10.4.1   ktoré má dielo v čase jeho odovzdania Objednávateľovi, 

       10.4.2. vzniknuté po čase uvedenom v bode 10.4.1, ak boli spôsobené porušením povinnosti 

                          Zhotoviteľa. 

 10.5   Zhotoviteľ pri prevzatí diela podľa bodu 9.1 Zmluvy prehlási, že dielo špecifikované v čl. 2  má 

požadovanú kvalitu, množstvo, je vyhotovené v zmysle Zmluvy, podľa požiadaviek Objednávateľa, 

príslušných právnych predpisov, platných technických noriem a ostatných predpisov vzťahujúcimi 

sa na túto oblasť., podľa ES vyhlásenie o zhode CE 

10.6  Zhotoviteľ preberá zodpovednosť za kvalitu diela ( ďalej „záruka“), pričom záručná doba diela  

špecifikovaného v čl. 2 Zmluvy je 6 mesiacov a začína plynúť nasledujúci deň po dni podpísania 

Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami.  

10.7   Záruka sa nevzťahuje  na vady a škody na diele , spôsobené  Objednávateľom alebo tretími osobami 

a okolnosťami spočívajúcimi vo vyššej moci. 

10.8  Objednávateľ má nárok na bezplatné odstránenie vád, s výnimkou vád v bode 10.7,  počas trvania 

záručnej doby.  

10.9   Oznámenie vád diela (reklamácia) musí byť urobené v písomnej forme alebo formou elektronickej   



         pošty (e-mailom), inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza 

a popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznávajú sa : 

a) zjavné vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou 

prehliadkou pri kontrole alebo preberaní diela; Zhotoviteľ je povinný odstrániť zjavné 

vady bez zbytočného odkladu po ich nahlásení 

b) skryté vady, t.j. vady, ktoré Objednávateľ nemohol zistiť pri  preberaní diela a vyskytnú sa 

v záručnej dobe.  

10.10  Objednávateľ je povinný  u Zhotoviteľa reklamovať  vady bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

10.11   Zhotoviteľ sa zaväzuje začať odstraňovať vady uvedené v bode 10.9 b) do dvoch pracovných  dní odo  

dňa  ich reklamácie.         

10.12  Zmluvné strany si písomne  dohodnú primeraný termín na odstránenie vady; v opačnom prípade sa za 

primeraný termín odstránenia vady budú považovať dva pracovné dni odo dňa začatia jej  

odstraňovania, ak nejde o vadu, ktorá ohrozuje život alebo zdravie osôb. 

10.13  Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, u ktorých nepovažuje reklamáciu 

uplatnenú Objednávateľom za oprávnenú. V prípade, že reklamácia nebola uznaná Zhotoviteľom ako 

oprávnená, má Zhotoviteľ nárok na úhradu nákladou spojených s jej odstránením.  

10.14 Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku na odstránenie vady až do odstránenia 

príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný vydať  Objednávateľovi písomné potvrdenie o odstránení vady 

diela alebo jeho časti. Ak dôjde k výmene časti diela, pre túto časť začne plynúť nová záručná doba. 

10.15  Zhotoviteľ sa zaväzuje zaškoliť zamestnancov Objednáveľa na údržbu a opravu diela. 

 

11. Zmluvné pokuty 

 

11.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dokončením diela špecifikovaného v čl. 2 Zmluvy v termíne 

podľa čl. 4 Zmluvy  je Objednávateľ  oprávnený uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 %  z hodnoty diela za každý začatý deň omeškania. 

11.2    Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade  neodstránenia vady v dohodnutom termíne podľa bodu 10. 

11  Zmluvy má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty diela za každý 

začatý deň omeškania. 

11.3   Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezačatia odstraňovania vady v dohodnutom termíne podľa 

bodu 10.11 Zmluvy, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty diela  za 

každý začatý deň omeškania.   

11.4 V prípade, ak Zhotoviteľ nevyprace montážne pracovisko riadne a včas do doby uvedenej v čl. 9 bod 

9.6 Zmluvy,  Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške  0,05% z hodnoty diela za každýc 

začatý deň omeškania.  

11.5 V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou ceny diela špecifikovanej v čl. 5 ods. 5.4, v termíne 

špecifikovanom v čl. 6 ods. 6.1, si môže  Zhotoviteľ uplatniť úrok z omeškania vo výške 0,05 % za 

každý začatý deň omeškania.   

11.6    Uplatnenie zmluvných pokút uvedených v bode 11.1,11.2,11.3. 11.4 z dôvodu omeškania Zhotoviteľa 

sa nevzťahuje na okolnosti, spočívajúce vo vyššej moci, uvedenejú v čl. 14 bod 14.1 alebo ak bolo 

spôsobené klimatickými podmienkami. 

11.7 Objednávateľ má právo rozhodnúť, či zmluvná pokuta uplatňovaná Objednávateľom 

v jednotlivom prípade, sa započíta s pohľadávkou Zhotoviteľa voči Objednávateľovi, najmä na 

zaplatenie ceny diela alebo ju vyúčtuje samostatnou faktúrou. 

 

12. Vlastníctvo a nebezpečenstvo škody, poistenie zhotoviteľa 

 

12.1     Zhotoviteľ je až do úplného zaplatenie ceny za dielo vlastníkom diela. Nebezpečenstvo škody na 

diele počas jeho realizácie až do odovzdania riadne vykonaného diela Objednávateľovi znáša 

Zhotoviteľ.  

12.2    Nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele a zodpovednosť za škody na  diele prechádza na 

Objednávateľa až dňom podpísania Protokolu o odovzdaní a prevzatí diela obidvomi zmluvnými 

stranami. 



 

13. Odstúpenie od zmluvy 

 

13.1      Objednávateľ je oprávnený odstúpiť  od zmluvy z nasledovných dôvodov: 

           13.1.1  v  prípade, ak je na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz, alebo ak je návrh na  

vyhlásenie konkurzu Zhotoviteľa zamietnutý pre nedostatok majetku alebo bude voči 

Zhotoviteľovi zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo bude 

povolený  návrh na reštrukturalizačné konanie alebo vedené reštrukturalizačné konanie. 

13.1.2  v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností Zhotoviteľa. Za podstatné 

porušenie povinností Zhotoviteľa sa považuje najmä: i) omeškanie Zhotoviteľa so 

začatím alebo skončením diela o viac ako 14 dní, ii) ak na montážnom pracovisku nie sú 

dostatočné kapacity strojov a/ alebo pracovníkov potrebných na plynulú realizáciu diela. 

13.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane, pričom účinky 

odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia druhej strane. Následky odstúpenia od zmluvy 

sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

13.3 Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť Objednávateľa na všetky opatrenia, ktoré je  

potrebné  vykonať,  v záujme odvrátenia akejkoľvek hroziacej škody na nedokončenom diele. 

13.4 Zhotoviteľ je po odstúpení od zmluvy povinný vypratať montážne pracovisko do 7 dní odo dňa 

doručenia odstúpenia od zmluvy a odovzdať príslušnú dokumentáciu a doklady viažuce sa 

k neukončenému dielu. 

 

14. Záverečné ustanovenia 

 

14.1  Pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí zmluvy ako výsledok 

nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok. V prípade, že takáto 

okolnosť bráni v plnení povinností podľa Zmluvy Zhotoviteľovi alebo Objednávateľovi, bude 

povinná strana zbavená zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie záväzkov podľa 

zmluvy zmluvnými stranami primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti. 

14.2    Pokiaľ nebolo v  Zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 

právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v platnom znení. 

14.3    Zmeny a doplnky v tejto zmluve  je možné vykonať len písomnou dohodou zmluvných strán, 

formou písomných dodatkov k tejto zmluve. 

14.4    Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 

riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade  nedosiahnutia vzájomnej dohody si uplatnia 

zmluvné strany nároky na príslušnom súde. 

14.5 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s predmetom 

zmluvy kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy oprávnenými osobami a je povinný im 

poskytnúť všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu/overovania 

na mieste sú najmä: poskytovateľ finančných prostriedkov a ním poverené osoby. 

14.6   Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, tri rovnopisy pre Objednávateľa a jeden rovnopis 

pre Zhotoviteľa.  

14.7   Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola uzavretá 

v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

14.8 Táto zmluva je uzavretá podpisom obidvomi zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť po splnení 

odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom, že dôjde k uzatvoreniu platnej a účinnej zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným poskytovateľom štátnej pomoci, 

v ktorého zastúpení koná Slovenská inovačná a energetická agentúra a príjemcom štátnej pomoci, 

ktorým je  spoločnosť HENNLICH s.r.o., a to na základe jeho žiadosti o poskytnutie nenávratného 

finančného príspevku predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný 

príspevok z Ministerstva hospodárstva SR ako sprostredkovateľského orgánu v rámci operačného 

programu Výskum a inovácie, (kód OPVaI-MH/DP/2016/3.3.1-04) a úspešnom vykonaní kontroly 

verejného obstarávania zo strany poskytovateľa štátnej pomoci. 



 

 

 

     

V Martine, dňa ................   V .............................., dňa .................. 

 

 

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

Objednávateľ       

HENNLICH s.r.o     Zhotoviteľ  

Mgr. Jana Beňová       

prokuristka              

        

 


