
I . Zhotovi te!" 

Názov spo ločnosti: 

Sídlo; 
.CO, 
IČ DPH: 
Štatutárny zástupca: 
Zístupca vo veciach 
techn ických: 
Registrovaný: 
oddiel : 
vl. č.: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 

ZMLUV A O DIELO 

I. 
Zmluvné strany 

SOAR, spol. s r.o. 
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 
36 380 041 

Jozef Ďuriš 

Jozef Ďuriš 
Okresný súd Žilina 
Sm 
11 J22/L 

na strane jednej (ďa lej lcn "Zhotoviteľ") 

• 
II. Objednávateľ 

Názov spoločnosti : Meslo Krásno nad Kysucou 

Sídlo: Mestský urad, ul. 1. Mája 1255,023 02 
.CO, 0031 4072 

Štatu tárny zástupca: Ing. Jozef Gra pa - pri máto r mesta 

Bankové spojenie: 
Čislo účtu : 

Krásno nad Kysucou 

Na strane d ruhej (ďa l ej len "Objednávaler") a spol u so Zhotovi teľom (ďa l ej Icn "Zmluvné 
stran " 

uzatvárajú \' lmysle § 336 II nasl. Zákona ~. 513!1991 Zb. Obchodný "lákonnik v .tnl'l1i lll'Skoršict1 prl'tlpisov 
túto 

Zmluvu o d.ielo 
I ďalej len ako "Zmluva" f 

II . 
• Uvodné ustanovenia a definícia pojmov 

I. Zhotovitef 

Názov spoločnosti : 

Sídlo: 
.CO, 
IČ DPH: 
Stalutárny zástupca: 
Zástup<:a vo veciach 
technických: 
Registrovaný: 
oddiel : 
vl. č.: 
Bankové spojenie: 
Čislo účtu : 

ZMLUV A O DIELO 

I. 
Zmluvné strany 

SOA R, spol. s r.o. 
Pri Rajčianke 49, 010 01 Žilina 
36 380 041 

Jozef Ďuriš 

Jozef Ďuriš 
Okresný súd Žilina 
Sm 
11 122fL 

na strane jednej (ďalej ten "Zhotoviteľ") 

• 
II Objednávateľ 

Názov spoločnos ti : Meslo Krásno nad Kysucou 
Sídlo: Mestský úrad, ul. 1. Maja 1255, 02302 
.CO, 00314072 

Štatu tárny zástupca: Ing. Jozef Gra pa ~ primátor mesta 

Bankové spojenie: 
Čislo účtu : 

Krásno nad Kysucou 

N<l strane druhej (ďa lej len "Objednáva le!''') CI spolu so Zhotovi teľom (ďalej Icn "Zmluvné 

stran -"l 

UI.31várajú \' lmysle § 5J6 a nasl. Zákona t. 513/1991 Zb. Obchodný I,<ikonnik v I.nl'l1i m.skoršich pn.od pisov 
t .... to 

Zmluvu o dielo 
I ďalej [en ako "Zmluva" , 

II. 
Úvodné ustanovenia a definícia pojmov 



2.1 Zhotov iteľ je obchodnou spoločnosfou za loženou pod ra právneho poriad ku Slovenskej 
republiky s p red metom činnosti najmä v oblasti vykonávania občianskych a bytových 
stavieb, vykonávania p riemyselných stavieb a vykonávania inžinierskych stavieb. 

2.2 Zhotoviteľ týmto vyh lasuje, že je oprávnený n.l vykonanie všctkých p rác, ktoré suvisia 
s vykonaním Diela ta k, ako je vymedzené v čl. ul tejto Zmluvy a veden ie prác 
zabezpečí osobami odborne spôsobilými. 

2.3 Zmluvne strany 5<1 dohod li túto Zmluvu uzatvoril' podra ustanovení Obchod ného 
zá konn íka v su lade s ustanovením § 262 Obchodného zákonníka a prchlasuju, že v 
tomto bode je obsiahnutá ich dohoda o voľbe zákona v predpísanej písomnej fo rme, v 
sulade s ust'anovcním § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka. Obchodným zákonníkom 
sa bude spravovať celý záväzkový vzfah z.lložený tou to Zmlu vou, vrátane všetkých 
zodpoved nostných vzfahov. 

2.4 Dielom sa rozumie zhotovenie urči tej ved, pok ia ľ nespadá pod ku pnu zmluvu, montáž 
urči tej veci, jej udržba, vykonanie dohod nu tej opravy alebo úpravy urč itej ve<:i alebo 
hmotne í'..achytený výsledok inej činnos t i. Dielom sa rozumie vždy zhotovenie, montáž, 
údržb <l , opr<lv<l <llcbo upr.wa stavby alebo jej časti. 

2.5 Staveniskom sa rozumie priestor, ktorý je počas usku točňov<l n i<l st<lvby u rčený na 
vykonávanie stavebných prác na stavbe, na usk ladňovanie stavebných výrobkov a 
dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovanie stavby a na um iestnenie 
za riadenia staven iska; zahŕňa stavebný pozemok, prípad ne v určcnom rozsahu aj iné 
pozemky alebo ich časti. 

2.6 Za riadením staveniska sa rozumejú stavby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovan ia 

stavby, zmeny stavby alebo ud ržiavacích prác služia prevádzkovým účclom, 

vý robn}' m úče lom, skladovacím úče lom a sociálnym účclom. 

III . 

Predmet Zmluvy 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa vykona!' p re Objednávateľa -

Príprava podložia pre stavbu Bytový dom 8 b.j. č. 7, 8, 9 - PILQTY" 
/ďalej aj "Dielo"l a záväzok Objednávateľa Dielo riadne prevzia t" a zaplatil' zaň 
dohod nu tú odmenu. 
Pod kladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka a položkový rozpočet 

Zhotoviteľa vyhotovené na požiadanie Objednáva teľa a to na pod klade 
Objednávateľom pred loženej dokumentácie, t.j. - výkaz - výmer, ktorý je súčasťou 

tej to Zmluvy. 
3.2 Objednáva teľ vyhlasuje, že pred ložený výkaz - výmer je pre naplnen ie pred metu tejto 

Zmluvy a vyhotoven ie cenovej ponuky il položkového rozpočtu záväzný, vzájo mne 
odsúh lasený, konečný il bez te<:hnických vád, ktoré by bránil i v riad nom vykonaní 
Diela. Objednávateľ vyhlasuje, že sú hlasí s cenovou ponu kou Zhotoviteľa za 
vykon<lnie Diela a s rozsahom Diela pod ľa položkového rozpočtu, ktorý tvori 
neodde l iteľnú prílohu tej to Zmluvy. V prípade, ak dôjde počas rea lizácie Diela 
k zmene rOZ5<lhu Diela oproti odsuh lasenému položkovemu rozpočtu, bude Dielo 
zhotovené v rozsahu požiadaviek Objednávateľa a podTa možnosti a o právnení 
Zhotovitera (č l . VIII Zmluvy). V prípade, ak dôjde počas realizácie Diela k zmene Diela 
oproti odsuhlasenému položkovému rozpočtu z dôvodu nedosta tOČtlC spracovanej 
dokumentácie výkaz - výmer, predloženej Objednávateľom za učclom vypracovania 
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2.1 Zhotoviteľ je obchodnou spoločnosťou za loi.enou podľa právneho poriadku Slovenskej 
republiky s predmetom činnosti najmä v oblasti vykonávania občianskych a bytových 
sta vieb, vyko návania priemyselných stavieb a vykonávani" inžinierskych stavieb. 

2.2 Zhotoviteľ t}'mto vyhlasuje, že je oprávnený na vykonanie všctkých p rác, ktoré suvisia 
s vykonaním Diela tak, ako je vymedzené v čl. ili tejto Zmluvy a veden ie prác 
zabezpečí osobami odborne spôsobilými. 

2.3 Zmluvné strany 5<1 dohodl i túto Zmluvu uzatvoril" podTa ustanoveni Obchodného 
7..á konníka v sulade s ustanoven ím § 262 Obchodného z,ikonníka a prehlasuju, že v 
tomlo bode je obsiahnutá ich d ohoda o voľbe zákona v predpísancj p ísomnej forme, v 
su lade s ustanovením § 262 ods. 2 Obchodného zákonníka. Obchodným zákonníkom 
sa bude spravova!' celý záväzkový vzfah z" ložený touto Zm lu vou, vrátane všct kých 
zodpovednostných vz:fahov. 

2.4 Dielom ~a rozumie zhotoven ie urči tej ved, pokiaľ nespadá pod kú pnu zmluvu, montáž 
určitej vt.'Ci, jej udržba, vy konanie dohodnutej opravy alebo upravy u rč itej veci alebo 
hmotne zachytený výsledok inej činnos t i. Dielom sa rozum ie vždy zhotovenie, montáž, 
údržbil, opraVil illcbo upraVil s tavby alebo jej časti. 

2.5 Staveniskom sa rozumie priestor, kto rý je pOČilS uskutocňovil ni il stilvby určený na 
vyko návilnie s tavebných prác na stavbe, na usk ladňovanie stavebných výrobkov a 
dopravných a iných zariadení potrebných na uskutočňovan ie stavby a nil um iestnenie 
zariaden ia s taven iska; Zilhŕňa stavebný pozemok, prípad ne v u rčenom rozsahu aj iné 
pozemky alebo ich čas t i. 

2.6 Za riaden ím staveniska sa rozumejú sta vby a zariadenia, ktoré počas uskutočňovan ia 

stavby, zmeny stavby alebo ud ržiavacích prác služia prevádzkovým účclom, 

vý robným uče lom, skladovacím úče lom a sociálnym účelom . 

III . 

Predmet Zmluvy 
3.1 Predmetom tejto Zmluvy je záväzok ZhotoviteTa vykonať pre Objednávatera -

Príprava podložia pre stavbu Bytový dom 8 b.j. Č. 7, 8, 9 - PILOTY" 
/ďalej aj "Dielo"/ a zaväzok Objednávateľa Dielo riadne prevziat' a za platiť z,lň 

dohodnu tú odmenu . 
Pod kladom pre uzavretie tejto Zmluvy je cenová ponuka a po[ožkový rozpočel 

Zhotoviteľa vyhotovené na požiadanie Objednáva teľa a to na podklade 
Objednávateľom predloženej dokumentácie, t.j. - výkaz - výmer, ktorý jc súčasťou 

tejto Zmluvy. 
3.2 Objed náva teľ vyhlasuje, že predložený výkaz - výmer je pre naplnenie predmetu tejto 

Zmluvy a vyhotoven ie cenovej ponu ky a položkového rozpočtu záväzný, vzájomne 
odsuhlasený, kOr1ečný a bez technických vád, ktoré by brán ili v riadnom vykonaní 
Diela. Objednávateľ vyhlasuje, že sú hlasí s cenovou ponukou Zhotoviteľa za 
vykonanie Diela a s rozsaho m Diela pod ľa položkového rozpočtu, ktorý tvori 
neoddeliteľnú prílohu tej to Zmluvy. V prípade, ak dôjde počas realizácie Diela 
k zmene ro7.sahu Diela o proti odsuhlasenému položkovému rozpočtu, bude Dielo 
zhotovené v rozsahu požiadaviek Objednávateľa a podľa možností a o právnení 
Zhotovitera (čl . VIII Zmluvy). V prípade, ak dôjde počas realizácie Diela k zmene Diela 
oproti odsúhlasenému položkovému rozpočtu z dôvodu nedosta tOČtlc spracovanej 
dokumentácie výkaz - výmer, predloženej Objednáva terom Z.1 účclom vypracovania 
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cenovej ponuky a položkového rozpočtu , bude Dielo vykonané v r07"sahu prác 
a materiálov potrebných na jeho dokončenie (bod 7.4 a 8.3 Zmluvy). 

3.3 Objednávateľ vyhlasuje, že na Dielo bolo vydané: 
Rozhodnutie o umiestneni stavby č.j . ............. zo dňa ............. , vydané 

............................................................................. , ktoré nadobud lo p rávoplatnos!' dňa .......... . 
- Stavebné povolenie č.j .............. zo dňa ..................... , vydané ....................................... , 
ktoré nadobud lo právoplatnosť dňa ............. . 
a teda na zhotovenie ~iela sú splnené všetky právne predpoklady. za škodu 
vzniknutu porušcním tohto ustanovenia zodpovedá v celom r07.$ahu Objednávateľ. 

IV. 

Miesto vykonania ~iela 
4.1 Miestom vy konania Diela je Mesto Krásno nad Kysucou. 
4.2 Objednáva teľ vyhlasuje, že miesto vykonania Diela je bez akýchkoľvek právnych alebo 

fakti ckých vád, ktoré by bránili vykonaniu Diela alebo by mali za následok p redlženie 
terminu dokončenia a odovzdan ia Did a, resp. by spôsobili zvýšcnie nákladov na jeho 
dokončenie (právne nároky tretieh osôb, nespôsobi lý terén, nevhodné zem né 
podložie). V takom prípade Zhotov ite ľ nezodpovedá za om~kanic S dokončen ím 

a odovzdaním Diela. Všetky náklady a škody spojené s miestom nevhodným na 
vykonania Diela znáša Objednávateľ. 

4.3 Ak Zhotoviteľ zistí pri vykonávaní Diela skry té pre kážky miesta, kde sa má Dielo 
vykonal', a tieto prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnutým spôsobom, je 
Zhotoviteľ povinný oznámit' to bez zbytočného odkladu ObjednávateTovi anavrhnúf 
mu zmenu Diela. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela ;e Zhotovi teľ oprávnený 
vykonávanie Diela prerušil'. Ak sa Zmluvné str.lny nedohodnu v lehote ....... dní n.l 
zmene Diela, môže ktorákorvek zo Zmluvných strán od tejto Zmluvyodstúpif. 

v. 
Tennin vykonan ia Di ela 

5.1 Zhotov iteľ sa zaväzuje \'ykonaf Dielo podfa nasledovného odsúhlaseného 
harmonogramu: 
Prevzati e staveniska a zahájen ie stavebných prác: do 14 dní od podpisu ZoO 
Ukončenie stavebných prác a odovzdanie Diela: 12/2011 
Vypratanie staven iska: do 5 dní od podpisu z<i pisnice o odovzd aní a prevzatí Diela 
Nedodržanie dohodnutého termínu jednotlivých et<ip stavebných prác nezakladá 
p rávo Objednávateľa na náhradu škody, resp. zmluvnú poku tu v prípade, že 
Zhotovi teľ dodrží dohod nutý termin na odovzdanie Dida. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotov iteľ nic jc v omť.'Škaní s vykonaním 
a odovzdaním Diela najmä v prípade: 

a) vyššej moci - pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú 
závislé od vôle Zm luvných strán, ani ich Zm luvné strany nemôžu ovplyvnil', najmä 
vojna, mobiliz<icia, povstanie, živelné pohromy, prirodné katastrofy, a rcheologický 
nález a ná lez municie na stavenisku, 

h) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kvalitu realizovaných 
prác, najmä v prípade, že vonkajšia teplota poklesne d va a viac po sebe nasledujúcich 
dní pod mínus 5 0c, alebo teplota dosiahne hodnoty, pri ktorých 5.1 podľa STN 
po:1..adované technológie na stavbe nemôžu uskutočňova ť. Pre určenie tejto skutočnosti 

J 

cenovej ponuky a položkového rozpočtu , bude Dielo vykonané v rozsahu prác 
a materiálov potrebných na jeho dokončen ie (bod 7.4 a 8.3 Zmluvy). 

3.3 Objedmivateľ vyhlasuje, že nil Dielo bolo vydané: 
Rozhodnutie o umiestneni stavby č.j . ............. zo dňa .............. vydane 

............................... ........ ......... ............................. , ktoré nadobud lo právoplatnos!' dňa .......... . 
- Stavebné povo lenie č.j .............. zo dňa ..................... , vydané ....................................... , 
ktore nadobudlo právoplatnosť dňa ............. . 
a teda na zhotovenie Diela sú splnené všetky právne predpoklady. za škodu 
vzniknutú porušením tohto ustanovenia zodpovedá v celom r07.sahu Objednávateľ. 

IV. 
Miesto vykonania Diela 

4.1 Miestom vy konania Diela je Mesto Krasno nad Kysucou. 
4.2 Objednáva teľ vyhlasuje, že miesto vykonania Dielil je bez 11kýchkoľvek pr<i vnych alebo 

fa ktických vád, ktoré by brán ili vy konaniu Diela alebo by mali za nasledok predlženie 
termínu dokončenia a odovzdan ia Dicl11, resp. by spôsobili zvýšcnie nákladov na jeho 
dokončenie (prá\'ne nároky tretieh osôb, nespôsobilý terén, nevhodné zemné 
podložie). V takom pripade Zhotoviteľ nezodpovedá za omeškanie s dokončen ím 

a odovzdaním Diel11. Všetky naklady a škody spojené s miestom nevhodným na 
vykonania Dida znáša ObjedmivateL 

4.3 Ak Zhotovi teľ zistí pri vykonávani Diela skry té prekážky miesta, kde sa má Dielo 
vykonať. a tie to prekážky znemožňujú vykonanie Diela dohodnu tým spôsobom, je 
Zhotoviteľ povinný ozmimiť to bez zbytočného odkladu Objednávateľov i a navrhnúť 
mu zmenu Diela. Do dosiahnutia dohody o zmene Diela ;e Zhotoviteľ oprávnený 
vykonávanie Diela prerušiť. Ak 5.1 Zmluvné strany nedohodnú v lehote ....... dní na 
zmene Diela, môže ktorákoľvek zo Zmluvných strán od tejto Zmluvy odstúpi l'. 

V. 
Tennin vykonania Diela 

5.1 Zhotov iteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa naslL-dovného odsúhlaseného 
harmonogramu : 
Prevzati e staveniska a zaháj enie stavebných prác: do 14 dní od podpisu ZoO 
Ukončenie stavebných prác a odovzdanie Diela: 12/2011 . 
Vypratanie staveniska: do5 dní od podpisu zil pisnice o odovzdani a prevzati Diela 
Nedodržanie dohodnutého termínu jednotlivých etáp stavebných prác neza kl adá 
prilvo Objednávateľa na náhradu škody. resp. zmluvnú poku tu v prípade, že 
Zhotov iteľ dodrži dohodn utý term in na odovzdanie Dida. 
Zm lu vné str11ny sa dohodli, že Zhotov i teľ nic jc v omd kaní s vykon,lnim 
a odovzdaním Diela najmä v prípade: 

a) vyššej moci - pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, kto ré nie sú 
závislé od vôle Zmluvných strán, ani ich Zmluvné strany nemôžu ovplyvnil', najm;i 
vOjn11, mobi lizácia, povstanie, živelné pohromy, prírodné katastrofy, a rchcolOKický 
nález a ná lez munície na stavenisku, 

b) nepriaznivých klimatických podmienok, ktoré by ohrozovali kval itu realizovaných 
prac, najmä v prípade, že vonka jšia teplota poklesne dva a viac po sebe nasledujúcich 
dni pod m(nus 5 0c, alebo teplota dosiahne hodnoty, pri kto rých sa podľa STN 
požadované technológie na stavbe nemôžu usku točňovať. Pre určenie tejto skutočnos t i 
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sú rozhodu júce úda je zapísané v stavebnom denníku. V prípade sporu sa za 
rozhodujúce považujú oficiálne úda je Slovenského hydrometeorologického ústavu, 

c) príkazov, zá kazov a obmedzeni vydaných štátnymi o rgánm i alebo miestnymi 
spravnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním Zhotovilda, 

d) neposkytnutia včasného spolupôsobeni.l Objcdnávaldom alebo v prípade 
omeškania ObjednávaleTa so zaplatením ceny Diela, resp. ;Cho časti, 

e) zmien v povahe a ro .... ..sahu prác na Diele požadovaných Objednavatdom, pokiaľ sú 
takého rozsahu alebo požadovane v takom čaSE', že môžu mať vplyv na termín 
ukončenia a odovzdania Diela, 

f) ak sa Zml uvné strany dohodnú na predižení termínu ukončenia a odoV7.dania Diela, 
g) omeškania Objednávateľa s odovzdaním miesta na vykonanie Diela, resp. v prípade 

jeho sta vebnej nepripravenosti, 
h) ak Zhotoviteľ bude musieť pracoval' s prestávkami pod mienenými t Cť:hnologickými 

postupmi alebo potrebnou koordináciou s inými dodávatermi prác na Diele 
z rozhodnutia Objednávateľa, 

i) nevhodného miesta na vykonanie Diela (bod 4.2 Zm luvy), 
j ) omeškania Objedná va teľa s odovzdaním vecí, na ktorých obstaranie sa zaviazal 

Objednávateľ alebo ich nevhodnosfou alebo nevhodnosfou jeho pokynov. 
5.2 Termín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní. pre ktoré nebolo 

možné z dôvodu prekážok /bod 5.1 písm. a), b), cl, dl, g), hl, i) a ilI v jeho realizácii 
pokračovať, resp. O počet dní potrebných na dokončen ie a odovzdan ie Diela /bod 5.1 
p ísm. e)/, resp. o poče t dní pod ľa dohod y Zmluvných strán (bod 5.1 písm. f)/. 
Zhotoviteľ je oprávnený pokračovať vo vykonávan í Diela prerušenom z dôvodov na 
strane Objednáva teľa /bod 5.1 písm. cl, dl, g), hl, i) a j)/ až po úhrade: 

ceny Diela, resp. jeho časti, s ktorou je Objednávateľ v omeškan í a 
príslušných úrokov z omeškania !bod 5.1 písm. d ll, 

o náhrad y škody spôsobenej Zhotoviteľovi z dôvodu prerušcnia prac. 
5.3 Zhotovi teľ mô7.e vykonať Dielo ešte pred doiednaným termínom a Objed návateľ je 

povinný takto vy kon.mé Dielo prevziat'. 

VI. 

Spôsob vykonania Diela 
6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo 

v dojednanom term ine. Zhotoviteľ Diela môže poveri!" jeho vykonaním aj in ú osobu. 
6.2 Pri vykonávani Diela postu puje Zhotoviteľ samostatne a nic je pri určeni spôsobu 

vykonania Diela viazaný pokynmi Objednávateľa . Zhotovi teľ vykoná Dielo v kvalite 
zodpovedajúcej úče l u Zmlu vy, právnym predpisom, záväzným technickým normám 
a v súlade s dokumentáciou pred lo7.enou Objednávateľom pre vypracovanie cenovej 
ponuk)' a položkového rozpočtu. Zhotov iteľ bud e pri určen í rozsahu Diela 
postupovať pod ľa odsúhlaseneho položkoveho rozpočtu a požiadaviek 
Objednávatera, ako aj rešpektoval' všetky vyjadrenia a rozhodn utia dot knutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ bude rešpektoval' požiadavky uvedené vo 
vyjadreniach, pripadne rozhod nutiach orgánov štá tnej správy alebo iných 
oprávnených organizácií a STN. Pod oprávnenými organizácia mi $.1 myslia 
okrem iného aj výrobcovia, resp. dodava te1ia stavebného materialu. 

6.3 Zhotovileľ je povinný upozornif Objednávateľa bez zbytočného odkladu na nevhodnú 
povahu požiadaviek alebo ved daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak 
Zhotoviter mohol túto nevhodnos!" zis ti!" pri vyna ložení odbornej starostlivosti. Ak 
nevhodné požiadavky alebo veci prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotovi teľ 
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SÚ rozhodujúce údaje zapísané v stavebnom denníku. V prípade sporu sa za 
rozhodujúce považujú oficiálne úda je Slovenského hydrometeorologického ústavu, 

e) príkazov, zákazov a obmedzení vydaných štátnymi orgánmí alebo miestnymi 
sp rávnymi orgánmi, ak neboli spôsobené konaním, resp. nekonaním Zhotoviteľa, 

d) neposkytnutia včasného spolupôsobenia Objednávateľom alebo v prípade 
omeškania Objednávateľa so zaplatením ceny Diela, resp. jeho časti , 

e) zmien v povahe a rOl'--sahu prác na Diele požadovaných Objed návaterom, pokiaľ sú 
takého rozsahu alebo požadované v takom č,lse, že môžu mat" vplyv na term in 
ukončenia a odovzdania Diela, 

f) ak sa Zmluvné strany dohodnú na predižení termínu ukončenia a odovzdania Diela, 
g) omeškania Objednávatera s odovzdaním miesta na vykonanie Diela, resp. v prípade 

jeho sta vebnej nepripravenosti, 
h) ak Zhotovi teľ bude musie!" pracoval" s prestávkami podmienenými technolo,gickými 

postupmi alebo potrebnou koordináciou s inými dodávateľmi prac na Diele 
z rozhodnutia Objednávatda, 

i) nevhodného miesta na vykonanie Diela (bod 4.2 Zmluvy), 
j) omeškania Objednáva teľa s odovzdaním ved, na ktorých obstaranie sa zaviazal 

Objednávatef alebo ich nevhodnosfou alebo nevhodnosl"ou jeho pokynov. 
5.2 Term ín ukončenia a odovzdania Diela sa predlžuje o počet dní, pre ktoré nebolo 

možné z dôvodu prekážok /bod 5.1 písm. a), b), cl, dl, g), hl, i) il ilI v jeho rea lizácii 
pokračovaf, resp. o počet dní potrebných na dokončenie a odovzdanie Diela /bod 5.1 
písm. e)/, resp. o počet dní podľa dohody Zmluvných strán (bod 5.1 písm. f)/. 
Zhotovitd je oprávnený pokračoval' vo vykonávaní Diela prerušcnom z dôvodov na 
strane Objednávateľa /bod 5.1 písm. cl, dl, g), hl, i) a j)1 až po úhrade: 

ceny Diela, resp. jeho ča sti, s ktorou jc Objednávateľ v omeškaní a 
príslušných úrokov z omeškania !bod 5. [ písm. dll, 
náhrad y škody spôsobenej Zhotov iteľovi z dôvodu prerušcnia prác. 

5.3 Zhotoviteľ môže vykonať Dielo ešte pred dojednanym termínom a Objednávate!" je 
povinný takto vykonané Dielo prevziať. 

Vl. 
Spôsob vykonania Diela 

6.1 Zhotoviteľ je povinný vykonaf Dielo na svoje náklady ana svoje nebezpečenstvo 

v dojednanom termíne. Zhotoviteľ Diel<l môže poveril" jeho vykonaním aj inú osobu. 
6.2 Pri vy konávaní Diela postupuje Zhotov iteľ samostatne a nie je p ri určení spôsobu 

vykonania Diela viazaný pokynmi Objednávateľa. Zhotovitcl" vykoná Dielo v kvali te 
zodpovedajúcej účelu Zmluvy, právnym predpisom, záväzným technickým normám 
<l v slllade s dokumentáciou predloženou Objednávateľom pre vypracovanie cenovej 
ponuky a položkového rozpočtu. Zhotoviteľ bude pri určení rozsahu Diela 
postupoval" podľa odsúhlaseného položkového rozpočtu a požiadaviek 
Objednávateľa, ako aj rešpekto vať všetky vyjadrenia a rozhodnutia dotknutých 
orgánov štátnej správy. Zhotoviteľ bude rešpektova ť požiadavky uvedené vo 
vyjadreniach, prípadne rozhodnutiach orgánov štátnej správy alebo iných 
oprávnených organizácií a STN. Pod oprávnenými organizáciami Sól myslia 
okrem iného aj výrobcovia, resp. dodávatelia stavebného materiálu. 

6.3 Zhotoviteľ je povinný upozornil" Objednávatera bez zby točného odkladu na nevhodnú 
povahu požiad aviek alebo veci daných mu Objednávateľom na vykonanie Diela, ak 
Zhotoviteľ mohol túto nevhodnosf zistif pri vynaložení odbornej starost livosti. Ak 
nevhodné požiadavky alebo veci prekážajú v riadnom vykonávaní Diela, je Zhotov iteľ 
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povinný teho vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu preruši t' do doby výmeny ved 
alebo zmeny požiadaviek Objednávateľa alebo písomného oznámenia, že Objednávateľ 

trvá na vykonávaní Diela s použitím daných požiadaviek alebo ved. O dobu, po ktorú 
bolo potrebné vykonávanie Diela prerušiť, sa pred lžuje lehota určená na jeho 
dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spotených s prerušením 
vykonávania Diela. Zhotoviteľ, ktorý splnil uvedenu povinnosť nezodpovedá za 
nemožnost' dokončenia Diela alebo za vady dokončcného Diela spôsobené 
nevhodnými požiadavkami alebo vecami, ak Objednávateľ na ich použití pri 
vykonávaní Diela písomne trval. 

6.4 Objednáva teľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi sta venisko bez nárokov tretích osôb 
v termíne najneskôr ku dňu dohodnutom podľa bodu 5.1 tejto Zm luvy. Prevzatie 
sta veniska potvrdí Zhotoviteľ Objednávate ľovi v deň jeho prevzatia 
Zhotoviteľom písomným preberacím protokolom zapísaným v sta vebnom 
denníku. Objednávateľ sa zaväzuje po dobu vykonávania Diela zabezpečit' 

Zhotovi te ľovi možnost' pripojenia na el. energiu s napätím 400 Wa 230 
V s dostatočným príkonom, vodovodnú prípojku a priestor pre z<lľ iadenie 
stavcn iska. Odber energií počas vykonávania Diela sa v primeranom rozsahu 
poskytuje Objednávateľovi bezplatne. Objednávateľ je povinný zabezpečit' 
Zhotoviteľovi a jeho pracovníkom nerušený prístup a pohyb v mieste výkonu 
Diela. 

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdal' stavenisko zabezpečené proli neoprávnenému 
vstupu tretích osôb. Do priestoru staveniska su oprávnení vstupovať Zhotoviteľ 
a jeho zmluvní dodávatelia, stavebný dozor, autorský dozor, poverení pracovníci 
štátnej správy a 5<lmosprávy a objednáva teľ za prítomnosti osoby poverenej 
Zhotoviteľom za podmienok podľa bodu 6. 11 Zmluvy. Každý vstu p tretích osôb na 
stavenisko musí byť zapísaný v st.webnom denníku s označením osoby a učelu vstu pu. 

6.6 Objednáva teľ pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi zápisom 
v stavcbnom denníku, ktoré podzemné a nadzemné vedenia a inžinierske siete 
okrem zakreslených v projektovej dokumentácii 5.1 na stavenisku nachádzajú. 
Objed návateľ odovzdá Zhotoviteľovi vyjadrenia a podmienky správcov 
podzemných vedení, za ktorých je možne vykonávať stavebné práce. 

6.7 Súčasne s odovzdaním sta veniska Objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd 
na stavenisko. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 
alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách 
v súvislosti s realizáciou stavebných prác obsta rá a uhradí tieto práce Objednávateľ. 
Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky 
obstará a prípadné poplatky za ne znáša Objednávateľ. 

6.8 Objednáva teľ zabezpečí v celom rozsahu plnenie pov inností vyplývajúcich 
z ustanovení nariadenia vlády SR Č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 Z.z. 
Zhotoviteľ zodpovedá za čisto tu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady 
odstráni 
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. 

6.9 Zhotoviteľ je povinný vies t' stavebný denník v sú lade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. 
Stavebný zákon v znení neskorších predpisova § 28 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou 
sa vykonávajú niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zhotovi teľ je povinný v iesť 
sta vebný denník odo dňa začatia stavebných prác na staven isku. Vedenie stavebného 
denníka sa končí dňom odovzdania a prevzatia Diela. Denné záznamy do stavebného 
denníka zapisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a stavebný d07.or Objednávateľa. 
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povinný jeho vykonávanie v nevyhnutnom rozs..1hu prerušil' do doby výmeny ved 
alebo zmeny požiadaviek ObjednávateTa alebo písomného oznámenia, že Objed náva teľ 

trvá na vykonávaní Diela s použitím daných požiadaviek alebo ved. O dobu, po ktoru 
bolo potrebne vykonávanie Diela prerušiť, sa pred lžuje lehota určcná na jeho 
dokončenie. Zhotoviteľ má takisto nárok na úhradu nákladov spojených s prerušením 
vykonávania Diela. Zhotoviteľ, ktorý splnil uvedenu povinnosť nezodpovedá za 
nemožnosť dokončenia Diela alebo za vady dokončmého Diela spôsobené 
nevhodnými požiadavkami ťllebo vecam i, ak Objednávateľ na ich použití pri 
vykonávaní Diela písomne trval. 

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotovi teľovi st<l venisko bez nárokov tretích osôb 
v termíne najneskôr ku dňu dohodnutom podľa bodu 5.1 tejto Zm lu vy. Prevzatie 
sta veniska potvrdí Zhotoviteľ Objednávate ľovi v deň jeho prevzat ia 
Zhotoviteľom písomným prebcracim protokolom zapísaným v stavebnom 
denniku. Objedmlvatef sa zaväzuje po dobu vy konávania Diela zabezpeči l' 

Zhotovi teľovi mOžnost' pripojenia na eJ. energIU s napätím 400 Wa 230 
V s dostatočným príkonom, vodovodnú prípojku a priestor pre Z<l riadenie 
staven iska . Odber ene rgií počas vy konávania Diela sa v primcr<lnom rozsa hu 
poskytuje Objednávateľovi bezplatne. Objednávateľ je povinný z<lbezpeči f 
Zhotoviteľovi a jeho pracovníkom nerušený prístup a pohyb v mieste výkonu 
Diela. 

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdal' slilVenisko zabezpečené proti neoprávnenému 
vstupu tretích osôb. Do priestoru staveniska su oprávnení vStUPOV,1ť Zhotoviteľ 

a jeho zmluvní dodávatelia, stavebný dozor, autorský dozor, poverení pracovníci 
štátnej správy a S<1mosprávy il objednávateľ za prítomnosti osoby poverenej 
Zhotoviteľom za podmienok podľa bodu 6. 11 Zmluvy. Každý vstu p tretích osôb na 
stavenisko musi byť zapísaný v stavebnom dennlku s označením osob)' a účelu vstu pu. 

6.6 Objedná va ter pri odovzdaní staveniska oznámi Zhotoviteľovi zápisom 
v stavebnom denníku, ktoré podzemné a nadzemné wdlmia a inžinierske siete 
okrem zakreslených v projektovej dokumentácii So1 na stavenisku nachádzajú. 
Objed návater odovzdá Zhotoviteľovi vyjadrenia a podmienky správcov 
podzemných vedení, za ktorých je možné vykonáva!' stavebné práce. 

6.7 Súč.1sne s odovzdaním sta veniska Objednávateľ určí prístupové cesty pre vjazd 
na stavenisko. Ak v súvislosti so začatím prác na stavenisku bude potrebné umiestniť 
alebo premiestniť dopravné značky podľa predpisov o pozemných komunikáciách 
v súvislosti s realizáciou stavebných prác obsta rá il uhradí tieto práce Objednávateľ. 
Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky 
obstará a prípadné poplatky za ne znáša Objednávateľ. 

6.8 Objedná Vil tel' zabezpečí v celom rozsilhu pl nenie pov inností vyplývaj úcich 
z ustanown í nariadenia vlády SR č. 510/2001 Z.z. o minimálnych bezpcčnostných 
il zdrilvotných požiadavkách na stavenisko v znení nariadenia vlády č. 282/2004 Z.z. 
Zhotoviteľ zodpovedá za čisto tu a poriadok na stavenisku a na vlastné náklady 
odstráni 
odpad, ktorý je výsledkom jeho činnosti. 

6.9 Zhotoviteľ je povinny viesť stavebny denník v su lade s § 46d zákona č. 50/1976 Zb. 
Stavebný zákon v znení neskorších predpisova § 28 vyhlášky č. 45312000 Z.z., ktorou 
sa vykonávaju niektoré ustanovenia Stavebného zákona. Zhotovi teľ je povinný v iesť 
sta vebný denník odo dňa začatia stavebných prác na staven isku. Vedenie stavebného 
denníka sa končí dňom odovzdania ,l prevzatia Diela. Denné 7.áznamy do stavebného 
denníka 7..apisuje oprávnený pracovník Zhotoviteľa a stavebný d07.or Objednávateľa. 
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Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby 
na to u rčené osobitným poverením Zhotoviteľa, projektanta, Objednávateľa a or~ánmi 
štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykorvek na stavbe nahliadať do stavebného 
denníka a rob i ť doň zápisy. 
V prípade, že sa Objednávateľ alebo ním u rčená osoba, resp. stavebný do?.or nevyjad rí 
k denným zápisom v stavebnom denníku najneskôr v lehote do 2 pracovných dní má 
sa za to, že Objednávater so zápisom súhlasí. Zápis v stavebnom denníku je záväzný 
pre obc zmluvné strany. 

6.10 Objednávater je oprávnený kontrolovať vykonávanie Diela. Zl tým úče lom je 
Objednávateľ oprávnený požadovať od Zhotov iteľa umožnenie obhliadky Diela počas 
jeho vykonávania. Obhliadky Diela budú vykonávané v termínoch podľa dohody 
Zmluvných strán za prítomnosti osoby poverenej Zhotoviteľom, a to tak, aby boli 
dodržané príslušne predpis o bezpečnosti a ochra ny zdravia osôb prítomných na 
stavenisku. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnu!' umožnenie obhliadky Diela, ak budú 
na Diele vykonávané také stavebné práce, pri ktorých je zvýšcné ohrozenie bezpečnosti 

a zdrav ia osôb. 
6. 11 V pripade stavebných prác, ktoré majú byl' ďa lším stavebným postupom za kryté alebo 

sa stanú neprístupnými je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednáva teľa na kon trolu 
vykonaných stavebných prác. Výzva sa usku toční zápisom v stavebnom denníku 
vykonanom najneskôr 3 dni pred zakrytím, resp. zneprístupnením stavebných prác, 
klo ré majú byť predmetom kontroly. Ak sa Objednávatd nedostavil na kontrolu, na 
kto rú bol riadne pozvaný, môže Zhotovitcf po fotografickom zadokumentovaní 
pokračovať vo vykonávaní Diela. Ak však účasť na kontrole znemožni la 
Objednávateľovi prekážka, ktorú nemohol od vrá tiť, môže Objednávateľ bez 
zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný 
Zhotovitcfovi nahradil' všetky náklady s tým spojené. 

6.12 Ak Objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore SO svojimi 
povinnos!'ami, je Objednávater oprávnený dožadoval' &1 zápisom v stavebnom 
denniku toho, aby Zhotov iteľ odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním a Dielo 
vykonával riadnym spôsobom. 

6.13 Objednávateľ sa za úče lom riadneho naplnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje 
poskytnúť Zhotovi teľovi počas celej doby výkonu Diela potrebnú súčinnosf a Io 
priamo alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Objedmivatcf je povinný 
poskytnúť potrebnú súčinnos t' najneskôr do 2 dní po tom, čo bol na to zo strany 
Objednávatera zá pisom v stavebnom denníku alebo iným vhod ným spôsobom 

• vyzvany. 
6.14 Objednávater je oprávnený poveri!' vykonanim prác do rozpočtu nezah rnutých aj tretie 

osoby, prípadne ticto práce vykonal' samostatne. Zhotovi teľ jc oprávnený odmietnuť 

dodávku prác do rozpoč tu nezahrnutých, vykonávaných Objednáva teľom, resp. 
tretimi osobami Objednávateľom na to poverenými v prípade nesúladu stavebného 
postupu, resp. ma teriálov Zhotoviteľa s navrhovanými postu pmi, resp. materiálmi 
Objednávatera, resp. tretích osôb na to Objednávateľom poverených. 

6.15 Tretie osoby poverené Objedn,ívateľom na vykonanie prác do rozpočtu nezahrnutých 
sú povinné prevz ia!' stavenisko v príslušnom ro?.sa hu prác písomne od 
Zhotovitera a po ukončeni dohodnu tých prác a ich prevza ti Objednávateľom 
neodkladne sta ven isko pisomne v príslušnom rozsahu odovzdať Zhotovite rovi. 
Tretie osoby sú na stavenisku povinné dodržiaval' pokyny Zhotoviteľa. Tretie osoby 
zodpovedajú za všetky škod y spôsobené na stavenisku a lebo Diele spôsobené 
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Zápisy do stavebného denníka, ako aj jeho kontrolu môžu vykonávať ďalej iba osoby 
na to určene osobitným poveren ím Zhotov iteľa, projektanta, Objednávateľa a or~ánmi 
štátnej správy. Objednávateľ má právo kedykoľvek na stavbe nahliadať do stavebného 
denníka a robi!' doň zápisy. 
V prípade, že sa Objednávateľ alebo ním určcná osoba, resp. stavebný dozor nevyjadrí 
k denným zápisom v stavebnom denníku najneskôr v lehote do 2 pracovných dní má 
sa za to, že Objednávateľ so zápisom súhlasí. Zápis v stavebnom denníku je záväzný 
pre obe zmlu vné strany. 

6,10 Objednávateľ je oprá vnený kontroloval' vykonávanie Diela. Za t)'m účelom je 
Objednáva teľ oprávnený požadovať od Zhotoviteľa umožnenie obhl iadky Diela počas 
jeho vykonávania. Obhliad ky Diela budú vykonávané v termínoch pod ra dohody 
Zmluvných strán za prítomnosti osoby poverenej Zhotoviteľom, a to tak, aby boli 
dodržané príslušne predpis o bezpečnosti a ochrilny zd ravia osôb prítomných na 
stavenisku. Zhotovi teľ je o právnený odmietnuť umožnenie obhliadky Diela, ak budú 
na Diele vykonávané také stavebné pr5ce, pri ktorých je zvýšcné ohrozenie bezpečnosti 
a zdravia osôb. 

6.11 V prípade stavebných prác, ktoré majú byl' ďa lším stavebným postupom za kryté alebo 
sa stanú neprístupnými je Zhotoviteľ povinný vyzvať Objednávateľa na kontrolu 
vykonaných stavebných prác. V}'zva Sol uskutoční zápisom v stavebnom denníku 
vykonanom najneskôr 3 dni pred za krytím, resp. zneprístupnenim st.w ebných prác, 
ktoré majú byl' predmetom kontroly. Ak sa Objednávateľ nedosta vil na konl'rolu, na 
ktoru bol riadne pozvaný, môže Zhotoviteľ po fotografickom zadokumentovani 
pokračovať vo vykonávani Diela. Ak však účasť na kontrole znemožnila 
Objednávateľovi prek<ižka, ktorú nemoho l odvrátiť, môže Objednávate!' bez 
zbytočného odkladu požadovať vykonanie dodatočnej kontroly, je však povinný 
Zhotov iteľov i n"hradit' všetky náklady s tým spojene. 

6.12 Ak Objednávateľ zisti, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore so svoj imi 
povinnosťami, je Objednávateľ oprávnen}' dožadovať sa úpisom v sta vebnom 
denníku toho, aby Zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vad ným vykonávaním a Dielo 
vykonával riadnym spôsobom. 

6.13 Objednávateľ sa za účelom riadneho naplnenia predmetu tejto Zmluvy zaväzuje 
poskytnúť Zhotoviteľovi počas cclej doby výkonu Diela potrebnú súčinnost' a to 
priamo alebo prostredníctvom splnomocnenej osoby. Objednávateľ jc povinný 
poskytnut' potrebnú súčinnost' najneskôr do 2 dní po tom, čo bol na to zo strany 
Objednávateľa zápisom v stavebnom denniku alebo in}'m vhodným spôsobom 

• vy7.vany. 
6.1 4 Objedná vateľ je oprávnený poveril' vykonaním prác do rozpočtu nezahrnutých aj tretie 

osoby, prípadne tieto práce vykonal' samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený odmietnu\' 
dodávku prilc do rozpočtu nezahrnutých, vyko návaných Objednáva teľom, resp. 
tretími osobami Objednil va teľom na to poveren}'mi v prípade nesúladu stavebného 
postupu, resp. materiálov Zhotoviteľa s navrhovanými postupmí, resp. materiálmi 
Objednávateľa, resp. tretích osôb na to Objednáva teľom poverených. 

6, 15 Tretie osoby poverené Objednávaterom na vykonanie prác do rozpočtu nezahrnutých 
sú povinné prevz iať stavenisko v príslušnom rozsahu p rác p ísomne od 
Zhotoviteľa il po ukončeni dohodnutých prác a ich prevzati Objednávateľom 
neodkladne stavenis ko písomne v príslušnom rozsah u odovzdal' Zhotov iteľovi. 

Tretie osoby sú na sta venisku povinné dodržiaval' pokyny Zhotoviteľa. Tretie osoby 
zodpovedajú za všetky škod y spôsobene na sta venisku alebo Diele spôsobené 
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ich zavinením. Tretie osoby sú povinné dod ržiaval' o rg.mizáciu p rác riadenú 
ZhotovitcCom. Tretie osoby zodpovedaj ú za svoje práce v zmysle platných 
právnych, bezpečnostných a technických nonem. 

VII. 

Cena Die la a platobné podmienky 
7.1 Cena Diela bola stanovená d ohodou Zmluvných strán v súlade S cenovou ponukou 

Zhotoviteľa v rozsahu podľa položkového rozpočtu a predstavuje: 
Cena Diela bez DPH: 88143,00,· € 
DPH ku dňu podpisu Zmluvy: 17628,60,· € 
Cena Diela vrátane DPH: 105 771,60,· € 

DPH bude úč tovaná vo výške určenej podľa platných právnych predpisov v čase 
zd aniterného plnenia . V prípade zmeny sadzby DPH počas platnosti a úč i nnos ti tej to 
Zmlu vy túto zmenu Zmluvné strany akceptujú a upr.wia v zmysle tejto zmeny cenu 
Diela. 
Objednávateľ je oprávnený zaplatil' cenu Diela naraz a Zhotovi teľ je povinný takúto 
platbu prijat'. 

7.2 Cena Diela neobsahuje cenu za prípadné zmeny dokumentácie, práce do rozpočtu 
nezahmuté a cenu za vyhotovenie a dodanie podkladov podľa bodu 10.8 tejto Zmluvy. 

73 Zhotoviteľ uplatňuje nárok na úhradu ceny Diela čias t kový mi a konečnou faktúrou . 
Zhotoviteľovi vzniká právo na vystavenie zálohovej faktúry dňom podpisu te jto 
Zmluvy Platby za vy kona ne prace v priebehu vý konu Diela sa budú uhrád zať na 
základe čiastkových faktúr vystavených podľa Zmluvy spolu s p ríslušnou DPH, 
pripadajúcou na fakturované vykonané práce v mesačných intervaloch. Objednávateľ 
za platí Zhotoviterovi cenu za čiastočne vykonané Dielo na 7.á klade súpisov skutočne 
vykonaných prác - dodá vok, doručených Objednávateľovi. Objednávateľ je povinný 
sa vyjad riť k súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok písomne najneskôr v lehote 
5 pracovných dní po ich doručení, pričom je povinný v tejto lehote zá roveň uplatniť aj 
všetky pripomienky s ich odôvodnením. V prípade, že 5<1 O bjednávatcC v ustanovenej 
lehote nevyjadri k sú písu skutočne vykonaných pr.'ic a dodávok, má 5<1 za to, že s ich 
rozsahom a kvalitou vyhotovenia súhlasi. Zhotoviteľovi vzniká právo vysta viť 

faktúru a právo na zaplatenie ceny Diela a/alebo Č.1 St! ceny Diela po uplynutí lehoty 
na vyjad renie 5<1 Objednávateľa k súpisu skutočne vykonaných prác. 

7.4 Cena za dodi1vky a práce do rozpočtu nezahrnu té /naviac prácel budú účtované . 

osobitne, nad rámec uvedený v bode 7.1 tejto Zmluvy, faktúrou vystavenou po 
vyjadrení sa k sú pisu skutočne vykonaných prác a dodi1vok /bod 7.3 Zmluvy/. 
Konečné vyúč tovanie naviac prác bude vykonané v kont.'čnej faktúre. Cena za 
vyhotovenie a dodanie podkladov podľa bodu 10.8 tejto Zmluvy bude vyúčtovaná 
Objednávateľovi v konečnej faktúre v rozs.lhu úh rad uplatnených voč i Zhotovi teľovi. 

Z1 naviac práce sa považujú aj práce a materiály do položkového rozpočtu nezahrnutí!, 
ktoré je potrebné vykonať na dokončenie a odovzdanie Diela z dôvodu nedostatočne 

spracovaného dokladu výkaz - výmer, predloženého Objednávateľom za účelom 

vypracovania cenovej ponuky a položkového rozpočtu. 
7.5 Právo zhoto\l itera vysta vil' konečnú faktúru vzniká po podpísaní protokolu 

o odovzdaní a prevzatí Diela. 
7.6 Zhotov iteľ musí svoje prace vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry budú 

o bsahoval' ná ležitosti u vedené v § 71 ods. 2 zákona Č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodno ty v znení neskorších predpiso\'. 
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ich zavinen ím. Tretie osoby sú povinné dodržiava l' o rganizáciu prác riadenu 
Zhotovitcfom. Tret ie osoby zodpovedafu za svoje práce v zmysle platných 
právnych, bezpečnos tných a technických nOriem. 

VII. 

Cena Die la a platobné podmienky 
7.1 Cena Diela bola stanovená dohodou Zmluvných str.in v súlade s cenovou ponukou 

Zhotovitera v r07_'i<lhu podľa položkového rozpočtu a predstavuje: 
Cena Diela bez DPH: 88 143,00,- f 
DPH ku dňu podpisu Zmluvy: 17628,60,- f 
Cena Diela vrátane DPH: 105 771,60,- € 

DPH bude úč tovaná vo výške určenej pod ľa platných pr.ivnych predpisov v čase 
zda niterného plnen ia. V prípade zmeny sadzby DPH počas platnosti a účinnosti tej to 
Zmluvy túto zmenu Zmluvné strany akceptujú a up ravia v zmysle tejto zmeny cenu 
Diela. 
Objednávateľ je oprávnený zapla til' cenu Diela naraz a Zhotovi ter je povinný takulo 
pliltbu prijat'. 

7.2 Cena Diela neobsahuje cenu za prípadné zmeny dokumentácie, práce do rozpočtu 
nezahmuté a cenu za vyhotovenie a dodanie podkladov podfa bodu 10.8 tejto Zmluvy. 

7.3 Zhotoviteľ uplatňuje n.irok na úhradu ceny Diela čias t kový mi a konečnou faktúrou. 
Zhotoviteľovi vzniká pr.ivo na vystavenie zálohovej faktúry dňom podpisu te jto 
Zmluvy Plat by za vy konané pr,ke v priebehu vý kon u Diel a sa budú uhrádzal' na 
zák lade čias tkových faktúr vystavených podľa Zmluvy spolu s príslušnou DPH, 
pripildajúcou na fakturO\'ané vykonané práce v mesačných intervaloch. Objednávateľ 

za platí ZhotoviteTovi cenu za čiastočne vykonané Dielo na ?.á kladC! súpisov sku točne 

vykonaných prác - dodá vok, doručených Objednáva teľovi. Objednávateľ je povinný 
sa vyjadriť k súpisu sku točne vykonaných prác a dodávok písomne najneskôr v lehote 
5 pracovných dní po ich doručeni, pričom je povinný v tejto lehote zá roveň uplatnil' aj 
všetky pripomienky s ich odôvodnením. V prípade, zC! sa Objednávateľ v ustanovenej 
lehote nevyjadrí k súpisu skutočne vykonaných prác a dodávok, má sa za to, že s ich 
rozsahom a kvalitou vyhotovenia súhlasí. Zhotoviteľovi vzniká právo vysta vi l' 
faktúru a pravo na zaplatenie ceny Diela a/alebo Č.1 stí ceny Diela po uplynutí lehoty 
na vyjadrenie sa Objednávateľa k súpisu skutočne vykonaných prác. 

7.4 Cena za dodiÍvky a práce do rozpočtu nezahrnute /naviac prácel budú účtované . 

osobitne, nad ramec uvedený v bode 7.1 tt!jto Zmluvy, fak túrou vystavenou po 
vyjadreni sa k sú pisu skutočne vykonaných prác il dodiÍ vok /bod 7.3 Zmluvy/o 
Konečné vyúčtovan ie naviac prác bude vykonané v konečnej fakt úre. Cena za 
vyhotovenie a dodanie podkladov podľa bodu 10.8 tej to Zmluvy bude vyúčtova n .i 

Objedn.ivatefovi v konečnej faktúre v rozsahu úh rJd uplatnených voč i Zhotovitefovi. 
Z1 naviac práce 5<1 POV,1ZUjú aj práce a materiály do položkového rozpočtu nezahrnute, 
ktoré je potrebné vykonať na dokončenie a odovzdanie Diela z dôvodu nedostatočne 

spracovaného dokladu v};kaz - výmer, predloženého Objednávatefom za účelom 

vypracovania cenovej ponu ky a položkového rozpočtu. 

7.5 Právo zhotoviteľa vysta v iť konečnú faktúru vznik.i po podpísaní protokolu 
o odovzdaní a pre"zatí Diela. 

7.6 Zhotov iteľ musi svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Faktúry budú 
obsahovať ná ležitosti u \'edené v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení nes korších predpiso". 
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7.7 
7.8 

7.9 

7.10 

Lehota spliltnosti fa ktúr je 14 kalendárnych dní po jej doručení ObjcdnávillcTovi. 
Zmluvné s trany sa dohodli, že Zhotovi teľ je oprávnený upraviť cenu Diela v 
nasledovných prípadoch: 
- v prípade, že nastane taká zmena legislatívy, v dôsledku ktorej 
daňové povinnosti alebo vzniknú Zhotoviteľovi nové daňové povinnosti, 

• • • 
5<1 ZVySIa 

- v prípade zvýšcn ia cien stavebných prác, materiálov il výrobkov ku dňu koncčnej 
fakturácie o viac ako 5% o proti cenám aktuálnym il platným \' deň podpís-lnja tejto 
Zmluvy. Cena nez.lplatených časti Diela bude upravená o rozdiel týchto indexov cien 
stavebných prác, materiálov il výrobkov spotrebovávaných v s tavebníctve Slovenskej 
republiky il publikov.lných Štatistickým úradom Slovenskej republiky. 
Zho toviteľ ie povinný vopred písomne informovať Objednávateľa o potrebe, dôvode 
il výške úpr.wy ceny Diela. Objednávateľ môže bez zbytočného odkladu odstúpil' od 
Zmluvy, ak Zhotov iteľ pož.1duje zv}'šenie ceny Diela o sumu, ktorá pres ahuje o viac 
ako 10% cen u určenú podľa tejto Zmluvy pri rozsahu Diela podľa schváleného 
položkovcho rozpočtu. V tomto prípade je Objednávateľ povinný nahradiť 
Zhotoviteľovi čas l" ceny zodpovedajúcu rozsahu čiastočného vykonania Diela podľa 
rozpočt u. Ak Objednávateľ bez zbytočného odkladu po oznámení novourčenej ceny od 
zm luvy neodstú pi, je ]X)vinný zaplatiť Zhotoviteľov novourčenú cenu . To neplatí 
v prípade naviac prác. 
V prípade prác nezah rnu tých do rozpočtu vykoná vaných tretím i osobami z poverenia 
Objednávateľa prináleží Zhotov iteľovi za koordináciu prác provízia vo výške 3% 
z hodnoty takto dodaných prác. Provízia bude vyúčtovaná podľa podmieno k v bode 
7.3 Zmluvy. 

VIII. 
Rozsah Diela 

8. 1 Zhotovite ľ sa zaväzuje vykonal" Dielo v r07..sahu ZhotoviteTom vyhotoveného 
a Objednáva teľom písomne odsúhlaseného položkového rozpočtu predloženého 
Zhotoviteľom. ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmluvy. 

8.2 Objednáva teľ je opravnený menil" rol'..sah Diela. Zhotoviteľ vykona Dielo podľa 

požiadaviek Objednávateľa uplatnených a písomne oznamených po podpise tejto 
Zmluvy pokiaľ je na to oprávnený a umožňuje to stav rozostavanosti Diela. 
Objednávateľ 5<1 zaväzuje na jneskôr do 7 dní od uplatnenia písomnej ]X)žiada " ky na 
zmenu Diela predložil' Zhotoviteľovi projektovú dokumentáciu po vyznačení všetkých 
zmien, potvrdenú a odsúh lasenú oprávneným projektantom. Nesplnenie tejto ' 
podmienky sa považu je za neposkytnutie súčinnost i zo s trany Objednavateľa 
s dôsledkami podľa č l. V tejto Zmluvy. Objednávateľ je o právnený požiada!" o zmeny 
v rozsahu Diela oproti dokumentácii predloženej Objednávateľom ku dňu podpisu 
tej to Zmluvy, pokiaľ tie to zmeny nebudu zasahovať do stavebných postupov 
Zhotoviteľa . Zmluvné st rany sa dohodli, že všetky zmeny DieJa požadované 
Obj<.>dmívateľom nad r07..sah tej to Zmluvy, t.j . naviac práce nad rámCi: štandardného 
s tavebno-technického ricšcnia Diela podľa položkového rozpočtu , musia byť písomne 
oznámené Zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku alebo inou vhod nou p ísomnou 
formou. Na základe písomného oznámenia Zhotoviteľ vykoná za podmienok vyššie 
u vedených zmenu Diela a takto dodané naviac práce ocení a Objednávateľov i vyúčtuje 

podľa aktuálneho software-u C ENKROS PLUS databázou CEN EKON. Položky, ktoré 
nie sú zahrnu té v systéme CENKROS PLUS budú ocenené prostredníctvom všeobecne 
platného kalku lačného vzorca. Naviac práce budú Objednávaterovi fak turované na 
základe zápisu v s tavebnom denníku il po vyjadrení sa k súpisu skutočne vykonaných 
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7.7 
7.8 

7.9 

7.10 

Lehota splatnosti fil ktú r jc 14 kalend árnych d n í po jcj doručení Objednáv<ltcTovi. 
Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotoviteľ je oprávnený upraviť cenu Diela v 
nasledovných prípadoch: 
- v prípade, že nastane taká zmena legislatívy, v dôsledku ktorej 
daňové povinnosti alebo vzniknú Zhotovi teľov i nové daňové povinnosti, 

•• • s., ZVySJa 

- v prípade zvýšcnia cien stavebných p rác, materiálov a v)'robkov ku dňu koncčnej 
fakluräcie o viac ako 5% o proti cenám aktuálnym il platným v deň podpísania tej to 
Zmluvy. Cena nezaplatených časti Diela bude upravená o rozdiel týchto indexov cien 
stavebných prác, materiálov 11 výrobkov spotrebovávaných \I stavebníctve Slovenskej 
republik)' a publikovaných Št.,tis tickým úradom Slovenskej republiky. 
Zhotoviteľ ic povi nný vopred p ísomne informovať Objedná va teľa o potrebe, dôvode 
a výške úpravy ceny Diela. Objedn.lva tef môže bez zbytočného odkladu odstúpil" od 
Zmluvy, ak Zhotov i teľ pož.lduje zv}'šenie ceny Diela o sumu, ktorá presahuje o viac 
ako 10% Cl..'T1U určenú podľa tejto Zmluvy pri rozsahu Diela podľa sch váleného 
položkového rozpočtu . V tomto prípade je Objednávateľ povinný nahradiť 

Zhotov i teľovi čas f ceny zodpovedajúcu roz..,ahu č i astočného vykonania Diela podľa 
rozpočtu . Ak Objednáv" te]" bez zbytočného odkladu po oznámeni novou rčenej ceny od 
zmluvy neodstúpi, je povinný zaplatif Zhotoviteľov novourčenú cenu . To neplatí 
v prípade naviac prác. 
V prípade p rác nezahrnu t}'ch do rozpočtu vykoná vaných tretími osobami z poverenia 
Objednávateľa prináleží Zhotoviteľovi za koordináci u prác provízia vo výške 3% 
z hodnoty takto dodaných prác. Provízia bude vyúč tovaná pod ľa podmieno k v bode 
7.3 Zmluvy. 

VIII. 
Rozsah Diela 

8. 1 Zhotoviteľ sa za väzuje vykonať Dielo v rozsahu Zhotoviteľom vyhotoveného 
a Objednáva teľom p ísomne odsú hlaseného položkového rozpočtu predloženého 
Zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto Zmlu vy. 

8.2 Objedná vateľ je oprávnený meniť rol'..sah Diela. Zhotov iteľ vykoná Dielo podľa 

požiadaviek Objednávateľa uplatnených a písomne oznámených po podpise tejto 
Zmluvy pokiaľ je na to oprávnený a umožňuje to stav rozostavanosti Diela. 
Objednávateľ sa zaväzuje na jneskôr do 7 dní od uplatnenia písomnej požiadavky na 
zmenu Diela predloži!' Zhotov iteľovi pro jektovú dokumentáci u po vyznačení všetkých 
zmien, potvrdenú a odsúh lasenú oprávnený m projektantom. Nl..'Splncnie tejto ' 
podmienky sa považuje za neposkytnutie súčinnosti zo s trany Objednáv,lteľa 

s d ôsledkami podľa č l. V tejto Zmluvy. Objednáva teľ je o právnený požiadal' o zmeny 
v rozsahu Diela oproti dokumen táci i predloženej Objednáva teľom ku dňu podpisu 
te jto Z mluvy, pokiaľ ticto zmeny nebudú t:asahovar' do s tavebných postupov 
Zhotoviteľa. Zmluvne strany sa dohodli, že všctky zmeny Diela požadované 
Objedná vateľom nad rozsah tej lo Zmlu vy, tj. naviac práce nad rámc< štanda rdného 
s tavebno-tc<hnického ricšcnia Diela podľa položkového rozpOCtu, musia byf písomne 
oznámené Zhotoviteľovi zápisom v stavebnom denníku alebo inou vhod nou písomnou 
formou . Na základe písomného oznámenia Zhotoviteľ vykoná 2<1 podmienok vyššie 
uvedených zmenu Diela a takto dodané naviac práce oceni il Objed návateľovi vyúčtu je 

podľa aktuálneho soft ware-u CENKROS PLUS databázou C E lEKON. Položky, ktoré 
n ie sú zahrnu té v systéme CENKROS PLUS budú ocenené prostredníctvom všeobecne 
plalného kalkulačného vzorca . Naviac práce budú Objed návateľovi fakturované na 
základe zá pisu v s tavebnom denníku .1 po vyjadreni sa k súpisu skutočne vykonaných 

, 



prác a dodávok /bod 7.3 Zmluvy/. 
S.3 Zhoto\' i te ľ je oprávnený jednostranne doplniť dokumentáciu výkaz - výmer oproti 

odsúhlasenému položkovemu rozpočtu len v prípade, ak dôjde počas realizácie Diela 
k potrebe zmeny z dôvod u nedostatočne spracovanej dokumentácie výkaz - výmer, 
prcdlo7..cnej Objednávateľom za účelom vypracovania cenovej ponuky a položkového 
rozpočtu. Zhotoviteľ je povinný písomne u pozorniť Objednávateľa na potrebu 
vykonania zmeny a výšku jej ceny určenej podľa podmienok v bode 8.2. tejto Zmluvy. 
V takom prípade bude Dielo vykonané v rozsahu prác a ma teriálov potrebných na jeho 
dokončenie. Objed návateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu Diela zvýšenú o rozsah 
potrebných naviac prac. 

S.4 Ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný 
zaplati ť cenu primerane zníženú; ak sa týmto spôsobom dohodnú na r07.ší rení Diela, je 
Objednávateľ povinný zap latiť cenu primerane zvýšenú. V prípade obmedzenia 
rozsahu Díela je vša k Objed náva teľ povinný u hradiť Zhotovi teľovi škod u, ktorá 
Zhotovi teľov i vzni kla z dôvodu nedodania materiálu už obstaraného na vykonanie 
Diela . Škodou sa rozumie najmä dovozné, skladné a cena materi<ilu v prípade, že ho 
Objednáva teľ nebude môcl" využit" p ri svojej ďalšej činnosti . 

IX. 
Nebezpečenstvo škody a vlastnícke právo 

Veci určene na vykonan ie Diela 
9.1 Vlastníkom Diela až do jeho odovzdan ia il prevzatia il úhrade celej ceny Diela je 

Zhotoviteľ. 

9.2 Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody a zostáva vlastníkom vcd, ktoré obstaral na 
vykonanie Diela až do doby, keď sa spracovaním stanú súčasťou Diela. 

9.3 Veci, ktore má Objednávateľ obstarať na vykonanie Diela, je povinný odovzdal" 
Zhotoviteľovi najneskôr do začatia prác zhotoviteľom Ak veci neobstará 
Objednavateľ včas, poskytne mu Zhotovi teľ lehotu 14 dní a po jej márnom uplynutí 
môže sám po predchádzajúcom upozornení zápisom v st.wcbnom denníku obsta ra!" 
veci na účet Objed návateľa. Objedn.ívateľ je povinný u hradiť ich cenu a učelné náklady 
s tým spojené. O počet dní omeškania Objed náva teľa s dodan ím vecí, ktoré má 
obstarať, sa pred lžuje termín ukončen ia a odovzdania Diela. 

9.4 Počas celej doby vykonávania Diela znáša nebezpečenstvo škody na Diele Zhotoviteľ. . 
Nebezpečenstvo škody na Diele prechád za zo Zhotoviteľa na Objed náva teľa 

okamihom prevzatia a odovzdanie celého Diela. 

x. 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

10. 1 Zhotovi teľ splní svoju povinnosť vykona!" Dielo jeho riadnym u končením a 
odovzdaním Objednavateľovi v mieste výkonu Diela. 

102 Zhotov iteľ vyzve Objednávateľa na prevzatie Diela po uskutočnen í všetkých 
dodávok v sú lade spredJoženou dokumentaciou a požiadav kam i Objed návateľa 
za písaným i v stavebnom denníku písomne zápisom v stavebnom denníku, najmenej 
3 pracovné dni vopred predo dňom jeho odovzdan ia a prevzatia. Na odovzdaní a 
prevzati Diela 5<1 zučastní stavebný dozor, ktorého prítomnost' zabezpečí 
Objcdnavatcľ. Ak sa Objednávateľ nedostaví na odovzdanie a prevzatie Diela 
bez náležitého ospraved lnenia, je Dielo za Objednávatera oprávnený prevzia!" 
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prác a dodávok /bod 7.3 Zmluvy!. 
8.3 Zhotovi te ľ je oprávnený jednostranne doplniť dokumentáciu výkaz - výmer oproti 

odsúhlasenému položkovému rozpočtu len v prípilde, ak dôjde počas realizácie Diela 
k potrebe zmeny z dôvodu nedostatočne spracovanej dokumen tácie výkaz - výmer, 
predloženej Objed návateľom za účelom vypr.lcovan ia cenovej ponuky a položkového 
rozpočtu. Zhotovi te!' je povinný písomne upozornit' Objednávateľil na potrebu 
vykonania zmeny a výšku jej ceny určenej PO(lI'il podmienok v bode 8.2. tej to Zml uvy. 
V lilkom prípade bude Dielo vykonané v rozsahu prác a materiálov potrebných nil jeho 
dokončenie. Objednáva teľ sa zaväzuje za platiť cenu Diela zvýšenú o rozsah 
potrebných naviac prác. 

8.4 Ak sa Zmluvné strany dohodnú na obmedzení rozsahu Diela, je Objednávateľ povinný 
zapl atiť cenu primerane zníženú; ak Sil týmto spôsobom dohodnú na rozšírení Diela, je 
Objednávateľ povinný zaplati!' cenu primerane zvýšenú. V pripade obmedzenia 
rozsahu Diela je však Objednáva teľ povinný uhradiť Zhotoviteľovi škodu, ktorá 
Zhotovi teľov i vzni klil z dôvodu nedodania materiálu už obstaraného nil vykonanie 
Diela. Škodou sa rozumie najmä dovozné, skladné a cena materiálu v prípade, že ho 
Objcdnávil tcľ nebude môcť využit' pri svojej ďalše, činnosti . 

IX. 
Nebezpečenstvo škody a vlastn ícke právo 

Veci určené na vykonanie Diela 
9.1 Vlastn íkom Diela až do jeho odovzdan ia a prevzatia a úhrade celej ceny Diel a je 

Zhotoviteľ. 

9.2 Zhotoviteľ znáša nebezpcčenstvo škody a zostáva vlastníkom vecí, ktoré obstilTill nil 
vykonanie Diela až do dohy, keď sa spracovaním stil nú súčast'ou Diela. 

9.3 Veci, ktoré má Objednávateľ obstarať na vykonanie Diela, je povinný odovzdilf 
Zhotovite!'ovi najneskôr do začatia prác zhotoviteľom Ak veci neobstará 
Objednávateľ včas, poskytne mu Zhotov ite!' lehotu 14 dní a po jej márnom uplynutí 
môže sám po predchádzajúcom upozornení zápisom v stavebnom denní ku obstarať 

ved nil úče l Objednáva teľa. Objednávateľ je povinný uh radil' ich cenu a účelné náklady 
s tým spojené. O počet dni omeškan ia Objednávateľa s dodaním vecí, ktoré má 
obstilril ť, Sil p redlžuje termín ukončenia a odovzdania Dielil. 

9.4 Počas celej doby vykonávania Diela znáša nebezpečenstvo škody na Diele Zhotovite ľ. 

Nebezpečenstvo škody na Diele prechádzil zo Zhotoviteľa na Objednáva teľa 

okamihom prevza tia a odovzdanie celého Diela. 

X. 
Odovzdanie a prevzatie Diela 

10.1 Zhotovi teľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym u končením a 
odovzdaním Objednávil teľovi v mieste výkonu Diela. 

102 Zhotoviteľ vyzve Objednávatel'a na prevzatie Diela po uskutočnen í všetkých 
dodávok v súlade s predloženou dokumentáciou il požiildavkami Objednáva teľa 

za písanými v sta vebnom denníku písomne zápisom v stavebnom denníku, najmenej 
3 pracovn é dni vopred predo dňom jeho odovzdania a prevzatia. Na odovzdaní a 
prevzatí Diela sa zúčastní stavebný dozor, ktorého prítomnost' zabezpeči 
Objednávateľ. Ak Sil Objednávate!' nedostaví na odovzdanie a pre vzatie Diela 
bez náležitého ospravedlneniil, je Dielo za Objednávateľa o právnený prevzia !' 

9 



sta vebný dozor, k torý podpíše za Objednávatera aj zápis o odovzdaní a prevzatí 
Dida, s čím Objednava ter výslovne súhlasi. 

10.3 Stavebný dozor prevzatim Diela bez prítomnosti Objednávateľa potvrdí, č i Dielo 
je k termínu preberacieho konania ukončené a pripravené na prevzatie 
Objednavateľom. Od tohto termínu sa bude Dielo považovať za riadne ukončené 
a odovzdané. Od uvedeného termínu Zhotovi teľ nic je v omeškaní s odovzdaním 
Diela a Objednávateľ si nemôže uplatniť sankcie za oneskorené odovzdanie Dida. 

10.4 O odovzdaní a prevza ti Diela sa spíše zapisnica, z ktorej bude zrejmý stav Diela v 
okamžiku jeho prevzatia Objednávateľom , ktorú na znak svojho súhlasu Zmluvné 
strany podpíšu. Spoločný z.ípis potvrdí svojim podpisom aj stavebný dozor. 

105 Objednávateľ je oprávnený odmietnu!' prevzatie Diela v prípade zja vných vád 
Diela, ktoré svojím charakterom a rozsahom budú bráni l' Objednávaterovi 
v riadnom a ne rušcnom užívaní Diela, potvrdených sta vebným dozorom v zápisnici 
o odovzdaní a prevzati Diela. 

10.6 V prí pade drobných vá d Die la, ktoré svo jím cha rakterom a rozsa hom nebu dú 
brániť Objednávateľovi v riadnom a nerušenom užívan í Diel,l, sa Objednávateľ 
zaväzu je Dielo riad ne prevziat'. 

10.7 Zjavné vady Diela môže Objednáva teľ uplatnil' písomne pri za pise o odovzdaní a 
prevzati Diela. Ak Zhotovi teľ bezplatne neodstráni uplatnené zjavné vad y 
v primeranej lehote určenej dohodou Zmlu vných strán zápisom v z,' pisnici 
o odovzdaní a p revzatí Diela podľa charakte ru vád Diela, má Objednáva teľ prá vo 
odst ránenie prípadných zja vných v.íd Diela zabezpečiť na náklady Zhotovitera. 
V prípade, ak Objed návateľ neuplatní zjavné vady písomne pri z.ipise o odovzdaní 
a prevzatí Diela, zaniká jeho právo na ich bezplatné odstrá nenie. 

lOB K odovzd an iu a prevzat iu Diela Zhotovi ter potvrdí skutočné vyhotoven ie Diela 
pod ra Objednávateľom pred loženého projektu Diela a pripraví a odovzdá: 
• certifikáty použ itých materiá lov, 

atesty, 
doklady o vykonaných skúškach, 

• • • revlzne spro1 vy, 
iné doklady potrebné k povoleniu užívania Die la, resp. k užívaniu Diela. 

10.9 V prípade, ak Objednávateľ, resp. v jeho mene stavebný dozor, odmietne bez 
uvedenia dôvodu prevziať riadne dokončené Dielo napriek tomu, že bol na jeho 
prevzatie riadne vyzvaný, odmietnutie za zapíšc do zá pisnice o odovzdaní a prevza tí 
Diela. Týmto dňom So1 Dielo považuje za odovzdané a prevzaté so všctkými 
dôsledkami z toho vyplývajúcimi . 

10.10 Preberan ia prác do rozpočtu nezah rnut ých vykonaných tretim i osobami 
poverenými Objed náva teľom sa po ich ukončení zúčast ní Objednáva teľ aj 
Zhotoviteľ, pr i čom zodpovednosť za vykonané práce je v plnom rozsa hu na stra ne 
tretích osôb, ktore práce vy konávali. Tretie osoby, ktore práce vykonávali sú 
povinné odovzdať Objednáva teľovi aj príslušnú dodávateľskú dokument,kiu. 
Zhotoviteľ takto dodané práce od tret ich osôb prevezme na zá kl ade, 
samostatného píso mného pro tokolu, Zhotoviter je oprávnen ý takto dodané práce 
odmietnuť prevziat' v prípade ich nedostatkov brániacich v pokračova ní vo 
vykonáva ní Diela. 

XI. 
Záručná doba a zodpovednosť za vady Diela 

IO 

sta vebný dozor, k torý podpíše za Objednávateľa aj zápis o odovzdaní a prevzatí 
Dida, s čím Objedná va teľ výslovne súhlasi. 

10.3 Sta vebný dozor prevzat ím Diela bez prítomnosti Objednávateľa potv rd í, či Dielo 
je k termínu preberacieho konania ukončené il pri pravené na prevza tie 
Ob jed návateľom. Od toh to termínu sa bude Dielo považovať za riadne ukončené 
a odovzdane. Od uved eného termínu Zhotovi teľ nic je v omeškaní s odovzdaním 
Die la a Objed ná vateľ si nemôže upla tn i!' sankcie za oneskorené odovzdanie Diela. 

10.4 O odovzda ní il prevza ti Diela sa sp iŠť' zápisnica, z ktorej bude zrejmý stav Diela v 
okamžiku jeho prevzat ia Objednávateľom, ktorú na znak svojho súhlasu Zmluvné 
strany podpíšu. Spoločný z.ípis potvrdí svojim podpisom aj stavebný dozor. 

105 Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela v prípade zjav ných vád 
Diela, ktoré svojí m charakterom a rozsahom budú bráni l' Objednávateľovi 
v riad nom a nerušcnom užívaní Diela, potvrdených stavebným dozorom v zápisnici 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 

10.6 V prí pade drobných vá d Dida, ktoré svo jim cha rak terom a rozsahom nebudú 
braniť Objednáva teľovi v riadnom il nerušenom užívan í Diela, sa Objednávateľ 

zaväzuje Dielo riadne prevz i ať. 

10.7 Zjavné vady Diela môže Objednáva teľ uplatni!' písomne pri zá pise o odovzdaní a 
p revzati Diela. Ak Zhotovi teľ bezplatne neodstrán i uplatnené zja vné vady 
v primeranej lehote u rčenej dohodou Zmlu vných strán zápisom v zá pisnici 
o odovzdaní a prevzatí Diela podľa charakteru vád Dida, má Objednáva teľ právo 
odstránenie prípadných zja vných v,íd Diel., z"lbczpečif na náklady Zhotovi teľa. 

V prípade, ak Objed návatd neuplatní zjavné vady písomne pri zápise o odovzdaní 
a prevzati Diela, zaniká jeho právo na ich bezplatné odstránenie. 

108 K odovzdan iu a prevzatiu Diela Zhotovite r potvrdí skutočné vyhotoven ie Diela 
podra Objednávateľom pr(>(\ ložcného projektu Diela a pripraví a odovzdá : 
• certifikiity použ itých materiálov, 

atesty, 
doklady o vykonaných skuškach, 

, , 
• rev lzne spravy, 

iné doklady potrebné k povoleniu užívania Diela, resp. k užívaniu Dida. 
10.9 V prípade, ak Objednávateľ, resp. v jeho mene stavebný dozor, odmietne bez 

uvedenia dôvod u prevziať riadne dokončenc Dielo napriek tomu, že bol na jeho 
prev7.a tie riadne vyzva ný, odm ietnutie za zapíše- do zá pisn ice o odovzdaní a prevzati 
Diela. Týmto dňom sa Dielo považuje za odovzdane ., p revzaté so všetkými 
dôsledkami z toho vy plývajúcimi . 

10.10 Preberan ia prác do rozpočtu nezahrnutých vykonaných tretími osobami 
povereným i Objed niiva teľom sa po ich ukončení zúčast ní Objed návateľ aj 
Zhotov ite ľ, p ričom zodpovednosť za vy konané práce je v plnom rozsa hu na stnme 
tretieh osôb, ktore priice vy konáva li. Tretie osoby, ktoré práce vy konávali sú 
povi.nné odovzdať Objednáva teľovi aj prísluš nú dodávateľskú dokumentáciu. 
Zhotovi teľ takto dodané práce od tre tieh osôb prevezme na zá kl ade, 
samostatného píso mného protokolu. Zhotoviter je oprávnený takto dodané práce 
odmietnuť prevziat' v prípade ich nedostatkov brániacich v pokračova ní "O 

vykonávaní Diela. 

XL 
Záručná doba a zodpovednost' za vady Diela 

IO 
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11.1 Zhotovitd zodpovooá za to, že Dielo ie zhotovené v sú lade s podmien kami tejto 
Zmlu vy a v súlade so všeobecne zaväznými právnymi predpismi platnými v SR. 
techn ick)' mi normami p latnými v SR a rozhodnutiam i or~ánov štá tnej správy 
a ú zemnej samosprávy, viažucich sa k p red metu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpoved á 
za to, že rOCas zjručnej doby bude mal' vykonané Dielo vlastnosti pod ľa príslušných 
STN. 

11.2 Zhotovi teľ zod povedá za vad y, ktoré má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednávateľov i. za vad y, ktoré sa prejavili po odond aní Diela zodpovedá Zhotovi teľ 

vted y, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
11.3 Zhotovi teľ ne7..odpovedá za vad y Diela, ktoré boli spôsobené použitim podkladov 

a ved poskytnu tých Objed návateľom a Zhotov iteľ ani p ri vynaložen í všetkej 
s tarostl ivosti nemoho l zis t i ť ich ne\'hodnosf alebo na ňu upozornil Objednávateľa a ten 
na ich použití trval. Zhotoviteľ nezodpovedá za vad y Diela pri prácach a dodávkach 
vykonaných Objed návateľom. resp. tretím i osobami poverenými na ich vy konan ie 
Objednáva teľom . 

11.4 Záručná doba je 40 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdan ia a prevzatia Diela 
Objednáva teľovi. Pri vadách, na ktoré sa vzfahuje záruka výrobcu, S,l vzfahuje záru čná 

lehota poskytovaná výrobcom. 
11.5 Objednávateľ je povin ný oznámiť zhotoviteľov i vady Diela, na kto ré sa vzfah uje 

zaru ka, písomnou formou. a to bezodkladne po ich zistení. O bjednavatef te v oznámen í 
povinný uviesť o aké vady Diela ide a opísať spôsob, ako sa prejavujú. 

11.6 Pred odstránením vád vykoná Zhotoviteľ najneskôr d o 30 p racovnych dn í od 
písomného oznámen ia vady Diela, za príto mnosti Objed ná vateľa, obh liadku Diela za 
úče lom zistenia oprávnenosti reklamácie Objedná vateľa , o čom Zmlu vné strany 
vyhotovia písomný záznam. K záznam u sa písomne vyjadria obidve strany a záznam 
podpíšu. V prípade oprávnenosti reklamácie sa v zázname zá roveň u vedie dohod nutý 
termín odstránen ia vád. 

11 .7 Objednáva teľ je povinný umožniť Zhotoviteľov i vykonanie obhliad ky podľa 

predchadzajúceho bodu a odstránenie vád Diela . za tým účelom sa zaväzute umožniť 
Zhotov iteľovi vstup do Diela a to na za kladc predchádzajúcej písomnej výzvy 
Zhotov i teľa , ktorá obsa huje aj oznámenie termínu obhliadky alebo odstránenia vád . Ak 
Objednávateľ neumožní Zhotovite ľovi vstup najneskôr do 14 dn i odo dňa písomného 
vyzvania, zaväzuje sa nahrad il" Zhotovi teľov i, prípadne tretím osobam škod u, ktorú . 
t}'m spôsobí. Zhotov i teľ v takom prípade nemôže byť sankcionovaný za nedodržanie 
dohodnutých termínov. 

11.8 Zhotov i t eľ jc povinný začať s odstraňovaním oprávnene reklamovaných vád Diela 
v lehote podľa bod u 10.6, najneskôr vš.lk do 10 pracovn ých dní od p ísomného 
oznámenia vady Diela Zhotov i teľov i, za predpokladu dodržania povinností 
Objednávateľa pod ľa bod u 10.7 tejto Zmluvy. Zhotovite ľ sa zaväzuje vynaložil' 
maxi málne úsilie na čo najrýchlejšie odstránenie vady Diela. 

11.9 Následky vad Diela, kto rých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré zja vne 
zodpovedá Zhotoviter, sa zaväzuje Zhotoviter odstrániť bezodklad ne po ich oznámení 
a sprís tupneni Diela '. V ta kom pripade je možné vady Diela nah lás iť aj 
telefonicky na t. . ohlásená vada Diela musí byt" Objed návateľom 

písomne potvrdená najneskôr do 1 dňa od jej telefonického nahlásenia. 
11.1 0 Po od strá nen í vád Diela vyhotovia Zmluvné strany písomný záznam, v ktorom 

Objl..>dnávateľ potvrdí Zhotov i teľovi od stranen ie vád Diela. 

11 

11.1 Zhotoviteľ zodpovooá za Io, že Dielo je zhotovené v su lade s podmienkami tejto 
Zmluvy a v súlade so všeobecne zaväznými prá\'nymi predpismi platnými v SR. 
technick)' mi normami platnými v SR a rozhodnutiam i or~anov štatncj správy 
a uzemnej sa mosprávy, viažucich sa k predmetu tejto Zmluvy. Zhotoviteľ zodpoveda 
za Io, že počas z,ÍTučnej doby bude mat' vykonané Dielo vlastnosti podľa príslušných 
STN. 

11.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktore má Dielo v čase jeho odovzdania 
Objednavateľovi. za vady, ktore sa prejavili po odovzdaní Diela zodpovedá Zhotovitd 
vtedy, .lk boli spôsobené porušením jeho povinností. 

11 .3 Zhotovi teľ nezodpovedá za vad y Diela, ktoré boli spôsobené použitim podkladov 
:il veci poskytnutých O bjed návatdom :il Zhotoviteľ ani p ri vynalo7.ení všetkej 
s tarostl ivosti nemohol zis t i ť ich m!\'hodnosf alebo na ňu upozornil Objednavateľa a ten 
na ich použiti trval. ZhotovitcJ nezodpovedá za vady Diela pri p rácach a dodávkach 
vy konaných Objednávaterom, resp. tretími osobilmi poverenými na ich vykonanie 
Objednávateľom. 

11.4 Záručná doba je 40 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdan ia a prevzatia Diela 
Objednáva teľovi. Pri vadách, na ktoré sa vz!"ahuje záruka výrobcu, sa vzt"ahuje zá ru čná 
lehota poskytovaná výrobcom. 

11.5 Objednávateľ je povinný oznámif zhotoviteľovi vady Dida, na kto ré sa v:r.!"ahuje 
záruka, písomnou formou, a to bezodkladne po ich zisteni. O bjednávater je v oznámení 
povinný uv iesť o aké vad y Diela ide a opísa!" spôsob, ako 5.1 prej.lVuju. 

11.6 Pred odstránením vád vykoná Zhotoviteľ najneskôr d o 30 p racovnych dní od 
písomného oznámenia vady Diela, za prítomnosti Objed návateľa, obhliadku Diela za 
úče lom zisteni .. oprávnenosti reklamácie Objedn<Ív .. teTa, o čom Zmluvné stmny 
vyhotovi .. písomný zázn .. m. K záznamu sa písomne vyjadria obidve stmny a zaznam 
podpíšu. V prip .. de oprávnenosti reklamácie sa v zázname zároveň u vedie dohodnutý 
termin odstránenia vád . 

11.7 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľov i vykonan ie obhliadky podľa 

predchádzajuceho bodu a odstránenie vád Diela. za tý m účelom sa zaväzuje umožni l' 
Zhotoviteľovi vstup do Diela a to n.l zä kl.ldc predchád zajúcej písomnej výzvy 
Zhotov i teľa, ktorá ObS.lhuj(' aj oznámenie te rm ínu obhliadky alebo odstránenia vád. Ak 
Objednáv.lteľ neumožní Zhotovi teľovi vstu p niljncskôr do 14 dn i odo dňa písomného 
vyzvania, zaväzuje sa nah radi!" ZhotovileTovi, prípadne tretim osobám škodu, ktorú 
tým spôsobí. Zhotovi teľ v t .. kom prípade nemôže byť s .. nkcionovaný za nedod rŽ .. nie 
dohodnutých termínov. 

11.8 Zhotov i teľ je pov inný zač .. ť s odstraňov .. ním oprávnene rekl .. movaných vad Diela 
v lehote podľa bod u 10.6, najneskôr však d o 10 pracovn ych dní od p isomného 
oznámeni.1 v .. dy Diela Zhotoviteľovi, za predpokladu d odr7..ania pov inností 
O bjednávateTa podľa bodu 10.7 tejto Zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vynaložif 
maximálne úsilie n .. čo n<lj rýchlejšie odstránen ie vady Diela. 

11.9 Následky vad Diela, kto rých odstránenie neznesie odklad, a za ktoré zjavne 
zodpovedá Zhotoviteľ, sa zaväzuje Zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich oznámeni 
a sprís tupneni Diela '. V takom pr1pade je možné vady Diela nahlás il" <lj 
telefonicky na I. . ohlásená vada Diel .. musí byť O bjed návaterom 
písomne potv rdená n .. jneskôr do 1 dňa od jej telefonického nahláseni ... 

11.1 0 Po odstrá není vád Diela vyhotovia Zmluvné str .. ny písomný zaznam, v ktorom 
Objednávateľ potvrdí Zhotovi teľov; odstránenie vád Diela. 

" 
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I l.1 I V prípade, že ZhotovitcT riadne oznámené vady Diela neodstráni v dohodnutej lehote, 
napriek tomu, že ich uznal, má Objednávateľ právo po predchád zajúcom písomnom 
upozornení dar vady Diela odstránil' tretej osobe na náklady Zhotovi teľa. 

XII . 
Odstúpenie od Zmluvy 

Sankcie 
12.1 Ktorákoľvek zo Zmluvných str,ln je oprávnená od tejto Zmluvy odstú piť z dôvodov 

podstatného porušenie zmluvnej povinnosti druhej zmluvnej strany, ak to písomne 
formou doporučenej zásielky oznámi druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu 
po tom, čo sa o tomto porušcní dozvedela. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodl i, že za podstatné porušenie Zmluvy $.1 považuje najmä: 
_ ak je Zhotov iteľ v omeškaní s termínom dokončenia a odovzdania Diela o viac ako 

30 dní a nejde o prípady podľa bodu 5.1 písm. al ažjl tejto Zmluvy, 
- ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie, 

ak Objed návateľ napriek písomnej výzve ani dodatočne neposkytne potrebnú 
súčinnost' a jeho nečinnosl" bráni v pokračovaní vo vykonávaní Diela, 

_ ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou splatného peňažného záväzku o viac ako 
30 dní po lehote splatnosti, 

_ ak Zhotov ite ľ bude požadovať zvýšenie ceny Diela o sumu, ktorá prevyšuje o viac 
ako 10% cenu určenú v bode 7.1 tejto Zmluvy. To neplatí v prípade naviac prác 
Objednávateľom riadne objednaných a prevzatých, 
v prípade podra bodu 4.3 Zmluvy. 

12.3 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, ked' prejav vôle oprávnenej strany odstúpil" 
od Zmlu vy je doručený druhej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikaju všctky práva a 
povinnosti strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmluvy sa nedotýka nároku na náhradu 
škody vzniknutej porušením Zmluvy. 

124 V prípade odstúpenia od Zmluvy je Objednáva teľ povinn ý zap latil' 
Zhotoviteľovi cenu Diela v rozsahu už vy konaných prác a dodávok materiálu a 
technológií a to aj preukázateľne objednaných a zálohovaných pred termínom 
odstúpen ia od tejto Zm luvy. 

125 V prípade odstupenia od tejto Zmluvy zašle Zhotoviter Objednávateľovi konečnu 
faktúru a inventarizáciu vykonaných prác a dodávok materiálu v lehote do 30 dní odo . 
dňa odstúpenia od Zmluvy. 

12.6 V prípade bezdôvodného omeškania Zhotoviteľa so s plnením konečného 

te rmínu ukončeni a a odovzdania Diela zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu 0,05% z cel kovej ceny Diela za každý aj zač,ltý deň omeškania s odovzdaním 
Diela. 

12.7 Ak Zhotov ite r riadne oznámené vady Diela neodstráni v dohodnutej lehote, napriek 
tomu, že ich uznal, zapla tí Objednavateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- ( za 
každý deň omeškania a za každu jednotlivú chybu až do ich odstránenia. 

128 V prípade omeškania Objednáva teľa so zap latením oprávnenej faktu ry po dobe jej 
splatnosti za platí Objednavatcľ zhotoviterovi zm luvnu pokutu 0,05 % z dlžnej čiastky 
za každý aj začatý deň omeškania. 

129 V prípade, že $.1 pri konečnom odovzdavaní a preberani Diela vyskytnu drobné 
vady Diela, ktoré svojím cha raktero m a rozsahom nebudu brániť Objednávaterovi 
v riadnom a nerušenom užívaní Diela zapísané v zapisnici o odovzdaní a prevzatí 
Diela je Objed návateľ oprávnený pri konečnom vyučtovaní zad r:f..1f 5% z konečnej 
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IU I V prípade, že ZhotoviteT riadne oznámené vady Diela m.'Odstráni v dohodnu tej lehote, 
napriek tomu, že ich uznal, má Objednávateľ právo po predchad zajúcom písomnom 
upozornení dať vady Diel" odstránil' tretej osobe na náklady Zhotovi teľa. 

XII. 
Odstúpenie od Zmluvy 

Sankcie 
12. 1 Ktorákoľvek zo Zmluvných strán je oprávnená od tejto Zmlu vy odstú pil' z dôvodov 

podstatného porušcnie zmluvnej povinnosti druhej zmluvnej strany, ak to písomne 
formou doporučenej zásielky oznámi druhej zmluvnej strane bez zby točného odkladu 
po lom, čo sa o tomto porušcní dozvedel". 

12.2 Zmluvné strany sa d ohodl i, že za podstJlné porušenie Zmluvy 5<1 považuje najmä: 
• ak jc Zhotoviter v omeškaní s termínom dokončen ia a odovzdania Diela o viac ako 

30 dní a nejde o pripady pod ra bodu 5.1 písm. 'il I " žjl tejto Zm lu vy, 
· ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo vyrovnanie, 

ak Objednávateľ napriek písomnej výzve ani dodatočne neposkytne potrebnú 
súčinnosť a jeho nečinnos t' bráni v pokračovaní vo vykonáv;:mí Diela, 
ak jc Objednáva teľ v omeškaní s úhradou splatného peňažného Z<lvtizku o viac ako 
30 dní po lehote splatnosti, 

• ak Zhotoviter bude požadovať zvýšcnie ceny Diela o sumu, ktorá prevyšuje o viac 
ako 10% cenu určenú v bode 7.1 tejto Zm luvy. To neplatí v prípade naviac prác 
Objednáva teľom riad ne objednaných a prevzalých, 
v prípade podra bodu 4.3 Zmluvy. 

12.3 Odstúpením od Zmluvy Zmluva zaniká, ked' prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť 
od Zmlu vy je doručený druhej strane. Odstúpením od Zmluvy zanikajú všetky práv.l a 
povinnosti strán zo Zmluvy. Odstúpenie od Zmlu vy sa nedotýka náro ku na náhradu 
škody vzniknutej porušením Zmluvy. 

124 V prípade odstú pe nia od Zml uvy je Objednávater pov inn ý zap latiť 

Zhotov iteľov i cenu Diela v rozsahu už vy konaných prác a dodávok materiálu a 
\I:.'Chnológií a to aj preukázateľne objednaných a zálohovaných pred term ínom 
odstúpen ia od tejto Zmluvy. 

12.5 V prípade od stúpenia od tejto Zmluvy za šle Zhotovite ľ Objednávateľovi konečnú 

faktúru a inventarizáciu vykonaných prác a dodávok materiálu v lehote do 30 dní odo . 
dr"a odstúpenia od Zmlu vy. 

12.6 V prípade bezdôvodného omeškania Zhotov iteľa so s plnením konečn ého 

termínu ukončenia a odovzdania Diela zapla tí Zhotoviteľ Objednávaterovi zm luvnú 
pokutu 0,05% z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania s odovzdaním 
Dieltl. 

12.7 Ak Zhotov i te ľ riadne oznámené vady Diela neodstráni v dohodnutej lehote, napriek 
tomu, žc ich uznal, zapla tí Objednávateľovi zmlu vnú pokutu vo výške 10,' ( za 
každý deň omeškania a za každ ú jednotlivú chybu až do ich odstránenia. 

128 V prípade omeškania Objedná va teľa so zap latením o právnenej faktú ry po dobe jej 
splatnosti za platí Objednáv.lteľ zhotoviteľovi zm luvnú pokutu 0,05 % z dlžnej čiastky 
za každ ý aj začatý deň omeškania. 

129 V prípade, že sa pri konečnom odovzdávaní il preberani Diela vyskytnú drobné 
vady Diela, ktoré svoj ím cha rakterom a rozsahom nebudú bránil' Objednávaterovi 
v riadnom il nerušenom užívan i Diela zapísané v záp isnici O odovzdaní a prevzatí 
Diela je Objed návateľ opr:ivnený pri konečnom vyúčtovaní zadrža l' 5% z konečnej 

" 



faktúry. Z1držaná čiastka bude Zhotoviteľov i uhradená bezodklad ne po od stránení 
všetkých d robných vád uvedených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela. 

12.10 V prípade, ak Objednáva teľ bezd ôvodne neprevezme dielo od Zhotoviteľa, prechád za 
na Obfednávateľa nebezpečens tvo s traty, zn i čenia a poškodenia Diela vrátane všctkých 
vecí v ňom u miestnených. 

XIII. 
Spoločné us tanovenia 

13.1 Zhotov i teľ s tykom na s tavbe počas vykonávania Diela poveru je vedúceho s tavby: lng. 

Róbert Ďu rkovský. 
13.2 Objednávater poveruje ako stavebný dozor stavby ............................... ..... ... .. .. Autorský 

dohrad na stavbe bude vykonával' Ing. Oliver Golis Koordinátorom bezpečnosti bude 
....... ....... .............................. Koordinátorom projektovej dokumentácie bude Ing. Oli ver Golis. 

13.3 Práva il povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa podľa tejlo Zm lu vy prechádzajú aj na 
ich právnych nástupcov. 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli n.l vzájomnej komunikácii formou doporučcm:.j :t .. i s ic1ky, 
c1ektronickl..j pošty alebo zápisom v sta vebnom denníku . To neplatí v prip.1de podľa bodu 

11.9 tejto Zmluvy, kedy je prípus tný a pre práva a povinnosti z..iväzný aj te lefonický 

kontakt , následne potvrdený písomnou formou. Ak tá to Zm luva us tanovuje povinnost" 
Zmluvných s trán doručovať si písomnos ti formou doporučenej zás ielky, Zmlu vné 

s trany sú povinné doručoval' písomnosti na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
Účinky doručenia nas távajú doručením písomnosti druhej zmluvnej strane, a lebo 

uplynu t ím lehoty 3 dní uloženia zásielky na p rís lušnej poš le, alebo odmietnutím 

prevzatia zásielky druhou zmlu vnou stranou, alebo vrátením zás ielky späť, ak je 
adresá t neznámy alebo nezastihnuteľný . Zmluvné s trany 5..1 zaväzujú bez zby točného 

odkladu navzájom 5..1 písomne informovať o každej zmene korešpondenčnej adresy 
a lebo sídla. Listina sa bude považovať za doručenú aj pri jej osobnom doručení, pričom 

v takom prípade si Zmluvné s trany vyznačia prevza tie takto doručenej prís lušnej 

lis tiny. 

XIV. 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Táto Zm luva nadobúda platnosť a účinnosť a zaväzuje Zmlu vné s trany v deň, v ktorom 
ju podpišu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných sirán. Ak nedôjde k podpísaniu ' 

tejto Zmluvy v ten is tý deň oboma jej Zmluvnymi s tranami, za rozhodujúci deň pre 
nadobudnutie jej p latnosti a účinnosti sa bude pokladal' deň, v ktorom druhá zmluvná 

strana podpíše Zmluvu neskôr. 

14.2 Zmluvné s trany podpisom tejto Zmlu vy prehlasujú, že ku d ňu podpisu tejto Zmluvy 
nie je voč i nim začaté konkurzné alebo vyrovn.ívacie konanie, nic sú v konkurze ani v 

likvidác ii , nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok 
majetku, ani n ie su v obdobnom konaní podľa zákonov a predpisov platných v SR. 

14.3 Zmlu vné strany 5..1 zaväzujú, že v príp.lde, ak sa pods t.ltne zmenia podmienky, 

kto rých splnenie považujú za pods tatné, zosú ladia Z mluvu s aktuá lnym s tavom, vo 
forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky čis lované. 

14.4 Zmlu vné s trany sa za väzujú, že sa vyvarujú akýchkoľvek krokov, ktoré by znemožnili , 

st"aži li alebo spochybnili práva, povinnosti a lebo záväzky, ktoré sú predmetom tej to 

Zmluvy. 

II 

faktúry . Z.1d ržaná čiastka bude Zhotoviteľovi uhradená bezodkladne po odstránení 
všetkých drobných vád u\'edených v zápisnici o odovzdaní a prevzatí Diela. 

12.10 V prípade, ak Objednávateľ bezdôvodne neprevezme dielo od Zhotov iteľa, prechádza 
na Objednávateľa nebezpečenstvo s traty, z.ničenia a poškodenia Diela vrátane všctkých 
vecí v ňom umiL'Stncných. 

XIII. 
Spo ločne ustanovenia 

13.1 Zhotov iteT s tykom na s tavbe počas vykonávania Diela poveruje veduceho s tavby: Ing. 

Róbert Ďurkovský . 
13.2 Objednávater poveruje ako sta\'ebný dozor stavby ........................................... Autorský 

dohTad na stavbe bude vykonáv.1f Ing. Oliver Golis Koordinátorom bezpt..>Čnosli bude 
................ .. .......................... Koord inátorom projektovej dokumen mcic bude Ing. Ol i wr Galis. 

B.3 Práva íl povinnosti Zhotovitera il Objednávateľa pod ra tejlo Zmluvy prechád zajú aj na 
ich právnych nástupcov. 

13.4 Zmluvné slr,my $..1 dohodli n.1 vzájomnej komunikácii formou doporučcm.i z,isielky, 

clcktronid«.; pošty alebo 7-<lpisom v stavebnom denníku. To neplati v príp.1de podra bodu 
11.9 tLito Zmluvy, kedy je prípustný a pre práva a povinnosti závä7.ný aj telefonický 

kontakt, následne potvrdený pisomnou formou . Ak táto Zm luva us tanovuje povinnost' 
Zmluvných strán doručoval' si písomnosti form ou doporučenej zásielky. Zmlu vné 

s tr.lny sú povinné doručovať písomnosti na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy. 
Účinky doručenia nastávaju doručením písomnosti druhej 7.mlu\'ncj s trane, a lebo 

uplynutím lehoty 3 dní uloženia zásielky na príslušnej pošte, alebo odmictnutím 

prevzatia zásielky druhou zmluvnou stranou, alebo vr.ítením zásielky späť, ak je 
adresát neznámy alebo nczastihnuteľný. Zmluvné strany 5<1 zaväzuju bez. zbytočného 

odkladu navzájom sa písomne informovať o každej zmene korešpondenčnej adresy 
a lebo sídla. Listina sa bude považovať za doručenú aj pri jcj osobnom doručení, pričom 

v takom prípade si Zmluvné s trany vyznač ia prevza tie I.lkto doručenej príslušnej 
lis tiny. 

XIV. 

Záverečné ustanovenia 

14.1 Táto Zmluva nadobúda platnosf a účinnosť a zaväzu je Zmluvné s trany v deň, v ktorom 
ju podpíšu oprávnení zástupcovia oboch Zmluvných sirán. Ak nedôjde k podpísaniu ' 

tejto Zmluvy v ten is tý deň oboma jej Zmluvnými stranami, za rozhodujú ci deň prt.' 

nadobudnutie jej platnosti a účinnosti sa bude pok l ZldZlť deň, v ktorom druhá zmluvná 
strana podpíšc Zmluvu neskôr. 

14.2 Zmlu vné s trany podpisom tejto Zmluvy prehlasujú, že ku dňu podpisu tejto Zm luvy 
nic je voči nim začaté konkurzné alebo vyrovn,iv,lcie konanie, nic sú v konku r7.e ani v 

likvidácii, nebol proti nim zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedos tatok 
majetku, ani nie sú v obdobnom konaní podra z,íkonov il predpisov platných v SR. 

14.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že v pripade, ak sa pods l'ltne zmenia podmienky, 

ktorých splnenie považujú za pods tatné, zosuladia Zmluvu s aktuálnym s tavom, vo 
forme jej písomných dodatkov, ktoré budú chronologicky číslované. 

14.4 Zmluvné strany sa zaväzuju, že sa vyvarujú akýchkoľvek krokov, ktoré by z.nemožnili, 
sfažili alebo spochybnili práva, povirmosti a lebo záväzky, ktoré su predmetom tejto 

Zmluvy. 
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14.5 Zmlu vné strany sa dohodl i, že vzťahy vzniknuté na zá klade tejto Zmluvy sa riadia 
pravnym poriadkom platným v Slovenskej republike, a že riešenie prípadných 
vz.ljomných sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory 
týkajuce sa zá väzkov a povinností vplývajúcich z tejto zmlu vy sa zmluvné strany 
z.wäzujú prednostne ricšiť osobným rokovaním . 

14.6 Ak niektoré ustanovenia Zmlu vy nie sú celkom alebo sčasti učinné alebo neskôr stratia 
účinnos t", nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neú č inných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa pou žije úprava, ktora, pokiaľ je to právne 
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmlu vy, pokia ľ pri uzatváraní Zmluvy 
Zmlu vné strany túto otázku brali do úvahy. 

14.7 Zmlu vné strany, zhodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobila a oprávnená na tento 
pravny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanoven ia tejto Zmluvy obsahujú ich 
slobodnú, vá žnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu , prejavenú bez tiesne alebo nápadne 
nevýhodných podmienok. 

14.8 Zm luvné strany ;:hodne vyhlasujú, že si tú to Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 
porowmeli ti na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju pod pisujú . 

14.9 Táto Zmlu va je vyhotovená v 4 rovnopisoch, pričom 3 
vyhotovenia a dodáva teľ l vyhotovenie. 

Zmluvn.1 stran.a: 
SOAR, spol. s r.o. 
zast: Jmef ĎUriš - konatd spolornosti 

Zmluv",i strana: 
Me5to K • .isno n~d Kysucou 
zast: Ing. Jme f Grapa· prim;iror mesta 

odtlačok po..'<.'iatky a podpis 

" 

14.5 Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknu té na ziiklade tejto Zmluvy sa riadiil 
pravnym poriadkom platným v Slovenskej republike, a že riešenie prípadných 
vzájomn}'ch sporov patrí do jurisdikcie súdov Slovenskej republiky. Prípadné spory 
týkajuce 5..1 záväzkov il povinností vplývajucich "l. tt..ito zmluvy sa zmluvné sIrany 
zaväzujú prednostne ri eši ť osobným rokovaním . 

14.6 Ak niektoré ustanovenia Zmluvy nie sú celkom alebo sča sti účinné alebo neskôr str.,tia 
účinnos!", nie je tým dotknut.1 platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neú č inných 

ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprilva, ktorá, pokiaľ je to pravne 
možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu Zmlu vy, pokiar pri uzatváraní Zm lu v)' 
Zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

14.7 Zmluvné strany, I.hodne každá vyhlasuje, že je plne spôsobilá a oprávnená n.' tento 
právny úkon, že nikoho neuviedla do omylu a ustanovenia tejto Zmluvy obsahujú ich 
slobodnú, vážnu, určitú a zrozumiteľnú vôľu, prejavenú bez tiesne alebo nápadne 
nevýhodných podmienok. 

14.8 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si tú to Zmluvu pozorne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak ich súhlasu so všetkými jej ustanoveniami ju podpisujú. 

14.9 Tato Zmluva je vyhotoven.1 v 4 rovnopisoch, pričom 3 

vyhotovenia a dod áva teľ I vyhotovenie. 

Zmluvn.i strana: 
SOA R, spol. s r.o. 
1.,l51: Jozef Ďuriš - konaler spolornosli 

Zmluvna strana: 
Mesto Kr.isno n ... d Kysucou 
asi; Ing.lozef Gr ... pa· primaror mesM 

odtlačok po..'Čiatky a podpis 
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