DOHODA O FINANCOVANÍ PRÁC
uzavretá podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka v platnom znení
medzi zmluvnými stranami (ďalej aj „zmluvné strany“ alebo „účastníci dohody“):

1. účastník dohody
(ďalej “ INVESTOR“)
Obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:
IBAN/SWIFT:
konajúca:
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2. účastník dohody

Obchodné meno:
Sídlo:
Registrácia:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie:
č. účtu:
IBAN/SWIFT:
konajúca:

(ďalej len “ZHOTOVITEĽ“)
ZYRY - Tern, s.r.o.
Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen
Obchodný register Okresného súdu B. Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 9915/S
35 911 727
2021917557
SK2021917557
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
6626941002/1111
SK5811110000006626941002 / UNCRSKBX
Ladislav Zlievsky, konateľ

Článok I
Úvodné ustanovenie
1.1

1.2

1.3

Účastníci tejto dohody (ďalej len „DOHODA“) sa dohodli, na financovaní vybudovania prípojného
vedenia (vrátane vnútorných rozvodov v prípade pripojenia zariadení spoločnosti Slovák Telekom,
a.s. nevyhnutných na poskytovanie Služby do elektrickej siete), v prípade, ak je INVESTOROM po
žadované vybudovanie prípojného vedenia a to vrátane zriadenia elektronických komunikačných slu
žieb v zmysle Zákona o elektronických komunikáciách č.531/2011 Z.z..
V prípade, ak v súvislosti so vstupom do nehnuteľnosti, v ktorej má byť zriadená Služba (vrátane
vybudovania prípojného vedenia), alebo v súvislosti s prístupom do rozvodov nevyhnutných na zria
denie Služby (vrátane vybudovania prípojného vedenia) v rozsahu podľa predchádzajúcej vety
vznikne povinnosť uhradiť tretej strane poplatky súvisiace so sprístupnením nehnuteľnosti alebo roz
vodov (napr. poplatky za zaplombovanie rozvodov a iné), tieto je povinný uhradiť INVESTOR. V prí
pade, že tieto poplatky uhradí ZHOTOVITEĽ, INVESTOR sa zaväzuje ZHOTOVITEĽOVI takéto nákladyj-u^radiť; ako aj náklady súvisiace s vybudovaním prípojného vedenia na adrese
........^TUfQNO. ■{T,
........................ (ďalej len „Dielo“), pre účely poskyto
vania elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Slovák Telekom, a.s.,
IČO: 35 763 469 (ďalej len ST) v objekte INVESTORA, pričom objektom sa okrem stavby, v zmysle
príslušných predpisov stavebného a občianskeho práva, rozumie aj pozemok, na ktorý INVESTOR
žiada vybudovať Prípojku.
Dňa 28.05.2013 uzatvorili ZHOTOVITEĽ a ST Rámcovú zmluvu č.0120130226 (ďalej len „Rámcová
zmluva“) na realizáciu líniových stavieb, podľa ktorej sa ZHOTOVITEĽ zaväzuje uvedené Dielo vykonať/zhotoviť v súlade s legislatívnymi požiadavkami a ostatnými požiadavkami uvedenými
v Rámcovej zmluve.
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1.4

1.5

1.6

Prípojkou sa na účely tejto DOHODY rozumie prípojného vedenia (vrátane vnútorných rozvodov v
prípade pripojenia zariadení spoločnosti Slovák Telekom, a.s. nevyhnutných na poskytovanie Služby
do elektrickej siete) potrebného pre pripojenie INVESTORA do metalickej, alebo optickej siete.
Výkopovými prácami sa na účely tejto DOHODY rozumejú výkopové práce a iné montážne práce a
plnenia potrebné pre vytvorenie podmienok na vybudovanie Prípojky, vrátane drobných pomocných
inštalačných materiálov a inštalačných materiálov vedúcich výhradne k objektu INVESTORA, ktoré
vykoná ZHOTOVITEĽ na náklady INVESTORA za podmienok dohodnutých v tejto DOHODE.
Dielom sa na účely tejto DOHODY rozumie vybudovanie Prípojky, t.j. prípojného vedenia (vrátane
vnútorných rozvodov v prípade pripojenia zariadení spoločnosti Slovák Telekom, a.s. nevyhnutných
na poskytovanie Služby do elektrickej siete) potrebného pre pripojenie INVESTORA do metalickej,
alebo optickej siete a to vrátane Výkopových prác, potrebných pre vybudovanie Prípojky. Dielo ako
celok bude zahŕňať Prípojku a Výkopové práce.
Účastníci sa dohodli, že časť platieb za vybudovanie Diela v rozsahu Výkopových prác, bude
ZHOTOVITEĽOVI uhradená INVESTOROM, za podmienok dohodnutých v tejto DOHODE.

Článok II
Spôsob spolupráce

2.1

2.2

2.3
2.4

Zmluvné strany sa dohodli, že v rámci spolupráce podľa tejto DOHODY:
ZHOTOVITEĽ vykoná Dielo v súlade s uzatvorenou Rámcovou zmluvou a objednávkou ST, v ktorej
objednávke ST špecifikuje Dielo, miesto plnenia, a celkovú cenu Diela. Objednávku podľa predchá
dzajúcej vety vystav! ST na základe požiadavky INVESTORA o pripojenie objektu INVESTORA na
metalickú, alebo optickú sieť.
INVESTOR si podpisom tejto DOHODY záväzne objednáva uZHOTOVITEĽA Výkopové práce
a uhradí cenu za Výkopové práce. Cena Výkopových prác je uvedená v prílohe č. 1 tejto DOHODY,
ktorou je cenová ponuka Diela, pričom v cenovej ponuke bude uvedená cena Výkopových prác.
V súvislosti s vykonaním Diela ZHOTOVITEĽ zabezpečí v plnom rozsahu všetok materiál potrebný
na vykonanie Diela.
V prípade, že ZHOTOVITEĽ vykoná Výkopové práce v rozsahu väčšom ako sú tieto uvedené v ob
jednávke ST a v prílohe č. 1, je oprávnený tak urobiť aj bez predchádzajúceho súhlasu INVESTORA.
Cenu takto naviac vykonaných Výkopových prác je INVESTOR povinný uhradiť v lehote splatnosti
uvedenej vo faktúre vystavenej ZHOTOVITEĽOM. ZHOTOVITEĽ sa zaväzuje pri oceňovaní naviac
prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky zahrnu
tej v prílohe č. 1 tejto DOHODY, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak.
Článok III
Finančné záväzky

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

ZHOTOVITEĽ zhotoví Dielo za cenu, ktorá bude uvedená v cenovej ponuke uvedenej v bode 2.2
tejto DOHODY. Cenu Diela v rozsahu Výkopových prác uhradí INVESTOR na základe tejto DOHO
DY.
Cena za Výkopové práce bude fakturovaná INVESTOROVI najneskôr do 30 dní po zrealizovaní Die
la. ZHOTOVITEĽ je oprávnený požadovať od INVESTORA úhradu zálohy na Výkopové práce až do
výšky 100% ceny Výkopových prác (ďalej aj „záloha“). K cene za Výkopové práce sa pripočíta DPH
v zmysle príslušných právnych predpisov o DPH.
V prípade, že ZHOTOVITEĽ bude od INVESTORA požadovať úhradu zálohy podľa predchádzajúce
ho bodu tohto článku DOHODY, je ZHOTOVITEĽ oprávnený pristúpiť k realizácii Diela až po uhra
dení zálohy v požadovanej výške zo strany INVESTORA. Podkladom pre úhradu zálohy je ZHOTOVITEĽOM vystavená faktúra, pričom táto bude splatná v lehote uvedenej vo faktúre.
Cenu za Výkopové práce (v prípade nepožadovania zálohy zo strany ZHOTOVITEĽA) uhradí IN
VESTOR najneskôr v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre vystavenej v zmysle bodu 3.2 tohto člán
ku DOHODY. Zvyšnú cenu za Výkopové práce (v prípade ZHOTOVITEĽOM požadovanej a IN
VESTOROM uhradenej zálohy) uhradí INVESTOR najneskôr v lehote splatnosti uvedenej vo faktúre.
INVESTOR berie na vedomie, že vlastníkom vybudovanej Prípojky sa po jej realizácii stane ST, ktorý
prevezme od ZHOTOVITEĽA vybudovanú prípojku v súlade s Rámcovou zmluvou, pričom INVES
TOR nie je oprávnený žiadať od ST akúkoľvek náhradu alebo kompenzáciu za to, že sa podieľal na
spolufinancovaní realizácie Diela v rozsahu Výkopových prác. Nebezpečenstvo škody na Diele po
čas zhotovenia Diela znáša ZHOTOVITEĽ a prechádza zo ZHOTOVITEĽA na ST prevzatím prísluš
nej súčasti Diela, t.j. Prípojky.
Realizáciu Výkopových prác potvrdí ZHOTOVITEĽOVI INVESTOR podpisom písomného prebera
cieho protokolu o realizácii Prípojky a Výkopových prác. Vlastníkom výsledku Výkopových prác, ak

jeho predmetom bude vec. ktorá môže byť predmetom vlastníctva, bude od počiatku výlučne IN
VESTOR.
Adresy zmluvných strán na doručovanie podľa tejto DOHODY sú nasledovné:
adresa ZHOTOVITEĽA: ZYRY - Tern, s.r.o., Lieskovská cesta 4121, 960 01 Zvolen

adresa INVESTORA:

Článok IV
Ochrana obchodného tajomstva
Účastníci DOHODY považujú všetky informácie, či už obchodného, alebo technického charakteru,
ktoré získajú navzájom v súvislosti s touto DOHODOU za dôverné a nepripustia ich zverejnenie
žiadnej ďalšej strane bez predchádzajúceho súhlasu všetkých účastníkov DOHODY. Tieto informá
cie použijú iba pre účely DOHODY a teda pre činnosť súvisiacu s realizáciou Diela.
Ustanoveniami bodu 4.1 nie sú dotknuté prípady, kedy účastníci DOHODY budú povinný zverejniť
informácie na základe povinnosti uloženej všeobecne záväzným právnym predpisom alebo rozhod
nutím príslušného orgánu verejnej moci. V takýchto prípadoch sú však účastníci DOHODY povinní
zverejniť informácie len v rozsahu uloženom všeobecne záväzným právnym predpisom alebo roz
hodnutím príslušného orgánu verejnej moci.

Článok V
Záverečné ustanovenia
V prípade porušenia ktoréhokoľvek z predchádzajúcich bodov DOHODY je strana, ktorá porušila
DOHODU povinná nahradiť dotknutej strane všetku škodu v zmysle príslušných všeobecne záväz
ných právnych predpisov.
Ustanovenia tejto DOHODY majú prednosť pred ustanoveniami Rámcovej zmluvy.
Táto DOHODA nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania všetkými jej účastníkmi.
DOHODA môže byť ukončená písomnou dohodou zmluvných strán. DOHODA môže byť ukončená
aj odstúpením ktoréhokoľvek účastníka dohody v prípade porušenia povinností druhým účastníkom
dohody, pričom za takéto porušenie DOHODY zo strany ZHOTOVITEĽA sa považuje porušenie jeho
povinnosti podľa čl. II, bod 2.1, a porušenie DOHODY zo strany INVESTORA sa považuje porušenie
povinností podľa čl. III, body 3.2. 3.3 a 3.4.Týmto nie je dotknuté právo ktoréhokoľvek účastníka do
hody odstúpiť od tejto DOHODY v zmysle príslušných právnych predpisov (najmä § 536 a nasl. Ob
chodného zákonníka).
Táto DOHODA je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každý z účastníkov obdrží po jednom
rovnopise.
Všetci účastníci tejto DOHODY vyhlasujú, že si DOHODU riadne prečítali, porozumeli jej obsahu
a na znak súhlasu ju podpisujú.
V prípade, ak je niektoré ustanovenie DOHODY, alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane neplatné,
neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to mať za následok neplatnosť, neú
činnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení DOHODY. Zmluvné strany sú povinné v dobrej
viere, rešpektujúc zásady poctivého obchodného styku a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo ne
platné, neúčinné alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého
vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je nahradzované, pri
čom účel a zmysel DOHODY musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ takáto dohoda nebude uzatvore
ná, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného
alebo nevynútiteľného ustanovenia iné ustanovenia DOHODY a ak také ustanovenia nie sú, potom
sa použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú upravené slovenským
právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajú
cej vety.
Zmluvné strany sa dohodli, že budú vzájomne komunikovať osobne, prostredníctvom štatútárneho
zástupcu, prípadne prostredníctvom splnomocnenca a v prípade, že osobná komunikácie nebude
možná, sa zmluvné strany dohodli, že všetky písomnosti, oznámenia, resp. informácie podľa tejto
DOHODY vyhotovené v písomnej forme, prípadne zachytené na inom hmotnom nosiči (ďalej len „ko
rešpondencia") si budú navzájom doručovať poštou, prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail)
alebo osobne oproti potvrdeniu prevzatia takejto korešpondencie, pričom v prípade doručovania:
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a)

5.9

5.10

5.11

INVESTOROVI je adresou pre doručovanie poštou adresa uvedená v záhlaví tejto dohody a em ail:............................ ;
b) ZHOTOVITEĽOVI je adresou pre doručovanie poštou adresa uvedená v záhlaví tejto dohody
a e-mail: zyry@zyry.sk
Doručovaním prostredníctvom pošty sa rozumie doručenie korešpondencie doporučene poštou na
adresu určenú podľa ods. 6.1 tejto dohody, ibaže by jedna zmluvná strana oznámila inú adresu na
doručovanie písomností. V prípade akejkoľvek zmeny adresy na doručovanie písomností na základe
tejto dohody alebo v súvislosti s touto dohodou sa zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezod
kladne písomne informovať druhú zmluvnú stranu. V takomto prípade je pre doručovanie rozhodujú
ca nová adresa riadne oznámená druhej zmluvnej strane pred odoslaním korešpondencie. Za deň
doručenia korešpondencie sa považuje aj deň, v ktorý strana, ktorá je adresátom, odoprie doručova
nú korešpondenciu prevziať, alebo v ktorý márne uplynie najmenej týždňová úložná doba pre vy
zdvihnutie zásielky na pošte, alebo v ktorý je na zásielke doručovanej poštou druhej zmluvnej strane,
preukázateľne zamestnancom pošty vyznačená poznámka „adresát neznámy" alebo iná poznámka
podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka zakladá na pravde.
Korešpondencia doručovaná prostredníctvom elektronických prostriedkov (e-mail) sa považuje za
doručenú momentom, keď účastník dohody - odosielateľ obdrží správu o tom, že takáto korešpon
dencia bola riadne odoslaná druhému účastníkovi - príjemcovi. Zmluvná strana nenesie zodpoved
nosť za prípadné nedoručenie korešpondencie, ak jej druhá zmluvná strana neoznámila zmenu svo
jej adresy, prípadne e-mailu.
Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia v príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných
v Slovenskej republike.
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Ladislav Zliévsky, konateľ

Príloha č. 1 - cenová ponuka k dohode o financovaní prác.

Spôsob pripojenia/rozsah prác
Kalkulácia

Typ a rozsah pripojenia
D ĺž k a tra s y -

Spôsob pripojenia

výkopu
c e lk o v o
Z e m n á p ríp o jk a

D ĺž k a tra s y
spevnená
p lo c h a (z c e lk o v e j

Suma za práce bez
DPH

In é p o p la tk y

Suma spolu s
DPH

Suma za práce bez
DPH

In é p o p la tk y

Suma spolu s
DPH

tra s y )

□

M e ta lic k á
p r íp o jk a
O p tic k á

P o č e t p o lí
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k á b la

s tĺp o v

□
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□
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