
podl'a opisu predmetu obstarávania uvedeného vo Výzve na predkladanie ponúk (sút'ažné
podklady) zo dňa

2.3 Dielo bude zhotovené v rozsahu podl'a výzvy na predkladanie ponúk a v súlade so
špecifickými podmienkami zákona č, 50l1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku v znení neskorších predpisov. Na bezpečnost' a ochranu zdravia pri práci sa vzt'ahujú
špecifické ustanovenia zákona č, 12412006 Z, z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
v znení neskorších predpisov, nariadenie vlády č. 39212006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách pri používaní pracovných prostriedkov,
nariadenie vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných azdravotných požiadavkách
na stavenisko.

2,4 Zhotovitel'potvrdzuje,že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu
známe technické a kvalitatívne podmienky realizácie diela a že disponuje takými kapacitami
a odbornými znalost'ami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné.

lll.
KVALITA PREDMETU DIELA

3.1 Dielo musí byt'zhotovené v zmysle čl. ll., nesmie mat'žiadne vady a nedostatky brániace jeho
riadnemu užívaniu alebo spósobujúce rýchlejšie opotrebenie diela,

3,2 Zhotovitel' sa zavázuje odovzdat' dielo ako celok naraz, ak sa v priebehu zhotovovania diela
zmluvné strany nedohodnú na odovzdaní a prevzatí niektorých častí samostatne.

3.3 Zhotovitel' realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovat' kvalitu vykonaných prác
od začiatku po ukončenie diela dokumentmi.

a) fotodokumentácia o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela
v čase realizácie
b) zápisy, protokoly a osvedčenia o vykonaných skúškach certifikáty a vyhlásenia
použitých materiálov,
d) potvrdenia o odstránení vád a nedorobkov (ak boli zistené),
e) preberací protokol o odovzdaní aprevzatí ukončenej verejnej práce,

29.946,41€
5.989,28 €

zakrytých

o zhode

lV.
GENA DIELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za dohodnutých podmienok v zmysle
zákona č, 18/1996 Z. z. o cenách avyhlášky č. 8711996 Z. z,, ktorou sa vykonáva zákon
o cenách, vo výške 35.935,69 € s DPH,
v členení:

Cena celkom bez DPH
DPH 20 o/o

Gena diela celkom s DPH 35.935,69 €

(slovom, tridsat'pát'tisíc devát'stotridsat'pát' eur, 69 centov)

4.2 Podrobná špecifikácia ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podmienok je
uvedená v prílohe č. 1 tejto zmluvy - ocenený výkaz výmer,

4.3 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahíňa všetky vykázané a ocenené práce
a dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a d'alšie súvisiace práce, ktoré budú potrebné
pri realizácii diela, alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do užívania.

4,4 Cena dohodnutá v bode 4.'1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podl'a tejto zmluvy a sút'ažných podkladov,
a to najmá:
a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v:
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- technických normách a predpisoch platných na území SR,
- normách a technických podmienkach uvedených v projekte pre stavebné povolenie

a v sút'ažných podkladoch,
b) podmienokrealizácie diela ak sú potrebné:

- vybudovanie, prevádzka, údržba a vypratanie zariadenia staveniska,
- vykonanie kontrolných a preukazných skúšok materiálov, prvkov, strojov, zariadení

a konštrukcií, s výnimkou prípravy a vykonania komplexného vyskúšania
a garančných skúšok,

- náklady na odvoz a poplatky za uložeaie prebytočného výkopu a stavebnej sute,
- náklady na odvoz prebytočného maieriálu,
- náklady na zriadenie a používanie telefónu, faxu a internetu pre potreby výstavby,
- náklady na osvetlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- nák|ady na stráženie staveniska a stavby,
- náklady súvisiace s bezpečnost'ou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby,
- náklady na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady vynaložené na požiarnu ochranu v priebehu výstavby,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky,
- náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na zabezpečenie vykonávania stavebných prác v nepriaznivom počasi,
- náklady na udžiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí.

4.5 Zhotovitel' nemóže uplatňovat'nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch:
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia projektu pre stavebné povolenie a realizáciu stavby a sút'ažných podkladov,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
d) nedostatočnej prípravy projektu
e) zvýŠenia cien dodávok a prác pre stavbu, okrem prípadov riešených v tejto zmluve.

4.6 Ako podklady pre ocenenie diela, z ktorých vyplýva rozsah prác a charakteristické špecifikácie
dodávok, boli predložené sút'ažné podklady , a výkaz výmer,

4,7 Ak zhotovitel' neocenil niektorú položku vo výkaze výmer alebo zmenil jej množstvo oproti
výkazu výmer, má sa zato, že cenový rozdielje zahrnutý v iných sadzbách a cenách ostatných
položiek ponukovej ceny zhotovitel'a, a preto nemá nárok na úhradu,

4.8 Objednávatel' je oprávnený pred realizáciou diela redukovat' rozsah prác, prípadne zámenu
materiálov oproti predmetu diela vo výzve na predkladanie ponúk v rozsahu maximálne 20 %
z celkovej ceny diela, ak sa so dodávatel'om stavby nedohodne inak,

4.9 Objednávatel' je oprávnený i v priebehu realizácie požadovat' zámeny materiálu a zhotovitel' je
viazaný na tieto zmeny pristúpit'. Požiadavky na zámenu materiálu musia byt' predložené
písomnou formou. Zhotovitel' má právo na úhradu preukázatel'ných nákladov vynaložených
na zabezpeČenie póvodne uvažovaného materiálu pre zhotovenie diela, pokial' k zámene
dójde až počas zabudovávania materiálov. Uvedené skutočnosti musia byt' odsúhlasené
zástupcom objednávatel'a,

4,10 Bez písomného súhlasu objednávatel'a nemóžu byt' pri realizácii diela použité iné materiály
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti projektovej dokumentácii. Zhotovitel' zodpove dá za
to, Že pri realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je
škodlivý, resp. je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

4.11 V prípade, že pri realizácii predmetu diela príde k zmenám, doplnkom, redukcii alebo
rozŠÍreniu predmetu diela na základe požiadaviek objednávatel'a, je objednávatel' povinný
odovzdat'zhotovitel'ovi súpis týchto zmien, ktoré zhotovitel' ocení podl'a jednotkových cien
uplatnených v prílohe č. 1 tejto zmluvy. Ak nie je možné práce naviac ocenit'týmto spósobom
z dóvodu, že príslušná jednotková cena nie je uvedená v prílohe č.1 , je možné, ak sa zmluvné
strany nedohodnú inak, spracovat' individuálnu kalkuláciu jednotkovej ceny spósobom
uvedeným v bode 4.12 s podmienkou, že výšku takto vykalkulovanej jednotkovej ceny
písomne odsúhlasí objednávatel', Zmluvné strany dohodnú dodatok kzmluve do 15 dní po
dohodnutí novej ceny diela.

4.12 Spósob ocenenia zmien uvedených v bode 4,1 1

a) zhotovitel' vykalkuluje cenu s uplatnením normatívov spotreby v SON 1997
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a normatívov zhotovitel'a - uplatnenie normatívov zhotovitel'a musí byt'vopred
odsúhlasené objednávatel'om,

b) ceny materiálov uplatní podl'a cien výrobcu alebo dodávatel'a platných v deň obstarania,
c) ceny strojov a ostatné priame náklady (OPN) uplatní podl'a cien uvedených

v špecifikácii (príloha č. 1) resp. na základe preukázatel'ných skutočných nákladov.
4.13 Ak sa vyskytnú rozpory v ocenení, platí nasledovné:

ak nesúhlasí cena s jednotkovými cenami v zist'ovacom protokole, tak platí jednotková
cena uvedená v ponukovej cene z oceneného výkazu výmer s výnimkou položiek, ktoré
zhotovitel'neocenil, ale sú súčast'ou diela.

V,
čRs plruexln

5.1 Zhotovitel'sa zavázťle zhotovit'predmet zmluvy uvedený včl, ll. tejto zmluvy vdohodnutom
čase:

Termín začatia prác. 15,12.204
Termín ukončenia prác: 12.1.2015

5,2 Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne informovat' objednávatel'a o vzniku akejko|'vek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu diela s dósledkom na ,omeškanie

s plnením etapy harmonogramu alebo predÍženie termínu plnenia podl'a bodu 5.1.
5,3 V prípade, že zhotovitel' bude v omeškaní s plnením pracovných postupov a etáp

harmonogramu z dóvodov ležiacich na jeho strane o 5 pracovných dní alebo nedodržiava
harmonogram prác azároveň neinformuje objednávatel'a podl'a bodu 5.2, považuje sa
toto omeškanie alebo nesplnenie povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

5.4 Dodržanie termínu podl'a bodu 5.1 je podmienené riadnym avčasným spolupósobením
objednávatel'a dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že zviny objednávatel'a došlo
k prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, na ktorú bola
realizácia d iela prerušená.

5.5 V prípade, že zhotovitel' mešká so zhotovením diela podl'a ods. 5.1, má objednávatel' právo
žiadat' náhradu škody, pričom zmluva zostáva v platnosti. Objednávatel' určí zhotovitel'ovi
primeraný dodatočný čas plnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom bezvýslednom uplynutí
tejto lehoty uplatnísankcie a odstúpi od zmluvy.

Vl.
PLAToBNÉ poolvlleruxy

6.1 Úhrada ceny diela bude vykonaná na základe týchto platobných dokladov:
a) čiastkových faktúr,
b) konečnejfaktúry.

6,2 Raz mesačne zhotovitel'zostaví súpis vykonaných prác, ktoré ocení podl'a položiek
uvedených v ponukovej cene podl'a prílohy č. 1. K súpisu vykonaných prác a dodávok sa
vyjadrí do 5 pracovných dní technický dozor objednávatel'a. Ak má súpis vady, vráti ho
zhotovitel'ovi na prepracovanie.

6.3 Zhotovitel' má právo po odsúhlasení súpisu vykonaných prác podl'a bodu 6.2 vystavit'
čiastkovú faktúru na sumu zodpovedajúcu vykonaným prácam. Úhrada čiastkovej faktúry
neznamená prevzatie príslušnej časti prác objednávatel'om. Každé čiastkové plnenie sa
považuje za samostatné zdanite|'né plnenie zhotovitel'a, Objednávatel' si vyhradzuje právo
uhradit'ibazrealizované a písomne odsúhlasené práce a dodávky.

6,4 Zhotovitel'sa zavázuje, že bude svoje práce vyúčtovávat'overitel'ným spósobom, faktúry budú
vystavené prehl'adne na základe súpisu vykonaných prác písomne potvrdených technickým
dozorom objednávatel'a.
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6.5 Konečná faktúra predstavuje celkové finančné vysporiadanie diela. Zhotovitel'ovi vzniká Právo
vystavit, konečnú iaktúru dňom podpísania protokolu. o odovzdaní a prevzalÍ diela bez vád a

nedorobkov. V konečnej faktúre budú vysporiadané všetky závázky objednávatel'a uhradit'

cenu diela. prílohami kL konečnej faktúre sú protokol o odovzdaní a prevzatí diela a súPis

všetkých objednávatel,om už uhraóených faktúr. Pri koneČnej fakturácii budú z celkovej cenY

diela 
-odpočíiané 

skór zaplatené sumy z titulu čiastkových faktúr.

6,6 Objednávatel'sivyhradzuje právo z celkovej faktúry:
_ odúčtovat, všetŘy zmlúvné pokuty, ktoié zhotoviteťovi vzniknú príPadným nedodŽaním

zmluvných podmienok.
6.7 Splatno.l f"rtú, vystavených podl'a bodu 6.3 až 6.6 je 30 dní odo dňa ich doruČenia

objednávate1,ovi. Jeónotlivé čiastkové faktúry a konečná faktúra musia obsahovat' náleŽitosti

daňového dokladu. Faktúra musí mat' obsah v zmysle ustanovení § 3a ods. 1zákona

č. 513tlgg1 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorŠích predpisov. Jednotlivé čiastkové

faktúry a konečná faktúra budú obsahovat'tieto údaje:

oznaóenie diela; číslo zmluvy; číslo faktúry a oznaČenie druhu faktúry; ustanovenie zmluvy,

ktoré oprávňuje fakturovat,; dóň zdanitel'ného plnenia; deň vystavenia faktúry, deň odoslani_a a

deň sptatnosti faktúry; označenie peňažného ústavu a číslo ÚČtu, na ktorý sa má finanČná

óiastka uhradit,; faktŮrovan á základná čiastka bez DPH, Čiastka DPH v Percentách a v €

a celková fakturovaná suma; meno osoby, ktorá faktúru vystavila; PeČiatka a PodPis
oprávnenej osoby zhotovitel'a podl'a tejto zmluvy na každom liste faktúry a jej Príloh,

6.9 Ak faktúra neoúoe úplná alebo budó obsahovať nesprávne Údaje vrátane Príloh k faktúre,

bude takáto faktúra zhotovitel,ovi vrátená. Zhotovitel' je povinný predloŽiť novú faktúru, v tomto

prípade sa lehota splatnostifaktúry bude odvíjat'od termínu predloŽenia novejfaktúrY,

Vll.
PoDM|ENKY zHoToVENlA DIELA

7 .1 Odovzdanie staveniska
7.1 .1 objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko najneskÓr v deň zaČatia Prác.

7.2 Povin nosti a s pol upósoben ie obied návatel'a
7.2.1 oblednávatel, je póvinný sledovai' obsah stavebného denníka a k záPisom v ňom uvedených

sa vyjadriť do á pracovn,ých dní, inak sa má zato, že s obsahom zápisu súhlasí,

7.2.2 oaédnávatel, je oprávnený kontrolovať dielo v kaŽdom stuPni jeho

zhotovovania, Ak iri kontrole ziŠtí, že zhotovitel'porušuje svoje povinnosti, má Právo Žiadat',

aby zhotovitel, odstránil vady vzniknuté vadným zhotovovaním diela a d'alej ho zhotovoval

riaóne. V prípade, že zhoiovitel' v primeranej dobe dohodnutej v stavebnom denníku

nevyhovie iilrto požiadavkám objednávatel'a, považuje sa to za podstatné PoruŠenie zmluvY.

7.3 Povinnosti zhotovitel'a
7.3.1 Zhotovitel, je povinný viesť stavebný denník, do ktorého bude zapisovať vŠetkY skutoČnosti

rozhodujúc-e pre zhotovenie diela, najmenej však v rozsahu ustanovenom v pokYnoch Pre

vedenie stavebných denníkov vydaných MV SR a Zvázom stavebných Podnikatel'ov
Slovenska a zákónom č. 5o/1976 zb. v znení neskorších predpisov a predkladat' stavebný

denník technickém u dozoru objednávatel'a.
7.3.2 Zhotovitel, je povinný dodržiavat' pokyny týkajúce sa diela dané mu objednávatel'om poČas

zhotovovania diela.
7.3.3 Zhotovitel, je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom v ňom uvedeným sa

vyjadrit,do'3 pracouňycr, dní, inak sa má zato, že s obsahom zápisu súhlasÍ.

7 3.a žňobvitel, je povinný v priebehu realizácie diela zvolávat' podl'a potrebY Pracovné a kontrolné

porady za účasti poverených zástupcov objednávatel'a az kontrolných Porád sPÍsat'záznam,
i<torý predloží ná ouereňie zástupcovi objednávatel'a podl'a čl. l. bodu 1. PÍsm. a) a b)

a následne do troch dní doručí všetkým účastníkom,
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7.3.5 Ak pri zhotovovaní diela dójde k zakrytiu dovtedy vykonaných činností alebo častí diela, je
zhotovitel' povinný vyzvat' objednávatel'a na kontrolu realizovaného diela písomne
v stavebnom denníku. Z dóvodu operatívnosti v zápise oznámi vopred predpokladaný deň
a hodinu kontroly zakrývaných prác,

7,3.6 Zhotovitel' je v súlade s § 551 Obchodného zákonníka povinný bez zbytočného odkladu
upozornit' na nevhodnú povahu alebo vadu vecí, podkladov alebo pokynov daných mu

objednávatel'om na vyhotovenie diela, ak zhotovitel'mohol vzhl'adom na odbornú spósobilost'
túto nevhodnosť zistit'.

7.3.7 Zhotovitel' má právo na náhradu nákladov, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prerušením
zhotovovania diela pre nevhodnost'objednávatel'ových pokynov alebo v súvislosti s použitím
nevhodných vecí objednávatel'a až do doby, kedy takúto nevhodnost'mohol zistit'.

7,3.8 Ak zhotovitel'zistí skryté prekážky na mieste zhotovenia diela, ktoré mu bránia zhotovit'dielo
riadne, je povinný ihned'takéto prekážky oznámit' objednávatel'ovi a ak sa nedajú odstránit',
navrhnúť objednávatel'ovi zmenu diela.

7.3.9 Zhotovitel' je povinný zabezpečit' dielo proti krádeži a poškodeniu. Zhotovitel' znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele do doby písomného odovzdania diela
objednávatel'ovi. Zhotovitel' na vlastné náklady zabezpečí oplotenie staveniska, zabezpečí
jeho funkčnost' po celú dobu výstavby a zabezpečí čistotu komunikácie po výjazde vozidla zo
stavby. Zhotovitel' je povinný zabezpečit' i poistenie stavby na dobu realizácie stavebného
diela.

7.3.10 Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnost' a ochranu zdravia všetkých osób v
priestore staveniska a v ochrannej zóne staveniska na verejnom priestranstve, vykoná také
bezpečnostné opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu osób v okolí staveniska na verejnom
priestranstve.
Zhotovitel' zabezpečí vo svojej réžii pracovníkov osobnými ochrannými pomóckami pre
ochranu zdravia,
Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotovitel'a alebo jeho dodávatel'ov,
ktorí majú príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác asú odborne zaškolení na
špecializované práce.
V prípade použitia otvoreného ohňa pri svojej činnosti je zhotovitel' povinný zabezpečit'
požiarny dozor počas realizácie prác a po dobu 8 hodín po skončení práce s otvoreným
ohňom.

7.3.11 Zhotovitel' nesmie počas výstavby znížit' štandard, rozsah, kvalitu, životnost' a akost'
dodávok stavebných materiálov, dodávok a postupov, či iných dodaných výrobkov, ktoré
budú tvorit' súčast' stavby.

7,3.12 Zhotovitel' je povinný počas realizácie plne rešpektovat' všeobecné technické požiadavky
a obchodné podmienky stavebných prác a zhotovit' stavbu ijednotlivé práce a postupy
v súlade s nimi. Zhotovitel' je viazaný akceptovat' záváznost' všetkých slovenských
technických noriem, vyhlášok a predpisov, ktoré sa týkajú predmetného diela. Všetky použité
materiály a výrobky pri realizácii prác musia mat' certifikát o preukázaní zhody platný pre
Slovenskú republiku,

7.3,13 Zhotovitel'bude udržiavat'všetky nástroje, zariadenia, stroje, lešenie a pod., potrebné na
realizáciu predmetu zmluvy, v náležitom technickom stave, bude udržovat' všestranný
poriadok na mieste realizácie predmetu zmluvy a zabezpečí koordináciu svojich
poddodávatel'ov.

7.3.14 Zhotovitel' sa zavázuje, že pri uskutočňovaní diela nepoužije materiály, prvky, stroje,
zariadenia alebo konštrukcie, ktoré sú chránené patentovými alebo autorskými právami, bez
súhlasu oprávnených osób, V opačnom prípade znáša zhotovitel' všetky dósledky z toho
vyplývajúce,

7,3.15 Prípadnú zmenu poddodávatel'a je zhotovitel' povinný v predstihu písomne odsúhlasiť so
zástupcom objednávatel'a uvedeným včl. l. bode 1b) Bez odsúhlasenej zmeny móže
objednávatel' zastavit' stavebné práce, prípadne pokladat' neodsúhlasenú zmenu
poddodávatel' a za podstatné porušen ie zm l uvných vzt'ahov.

7,3.16 Stavenisko, ochranné pásmo staveniska a všetky dotknuté vstupy musia byl' zabezpeČené
tak, aby nedošlo k ohrozeniu tretích osób,
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8.4

8.5

Vlll.
oDoVzDANlE A PREVZATIE D|ELA

8.1 Povinnosť zhotovit'dielo riadne avčas splní zhotovitel'odovzdaním diela objednávatel'ovi na
základe protokolu o odovzdaní a prevzatí diela. Pripravenost' na odovzdanie je zhotovitel'
povinný oznámiť objednávatel'ovi písomne najmenej 5 dní vopred.

8,2 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotovitel'objednávatel'ovi doklady:
a) zápisy o vykonaných kontrolných činnostiach na častiach diela zakrytých v čase realizácie,
b) osvedčenia o akosti použitých materiálov,
c) kópiu zo stavebného denníka,
d) potvrdenia o odstránenívád a nedorobkov (ak bolizistené),
e) preberací protokol o odovzdaní aprevzatí ukončenej verejnej práce,

8.3 Zhotovitel' je povinný pri odovzdaní a prevzatí diela dielo odovzdat' vyčistené od zvyškov
materiálov tak, aby bolo možné dielo riadne prevziat' a užívat'.
Zhotovitel' je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviest' do póvodného stavu
terénne úpravy v okolí objektu, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.
Ak pri preberaní diela objednávatel' zistí, že dielo má vady, dielo neprevezme a spíše so
zhotovitel'om zápis o zistených vadách, spósobe a termíne ich odstránenia. Zhotovitel' má
povinnost' odovzdat' dielo bezodkladne po odstránení zistených vád.

8,6 Dokladom o splnení diela zhotovitel'om je protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorého
návrh pripraví zhotovitel'.

lx.
sANKclE

9.1 Zhotovitel' je povinný zaplalit'zmluvnú pokutu vo výške:
- 0,05 % z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží
termín plnenia dohodnutý v čl. V. tejto zmluvy,

9,2 V prípade omeškania objednávatel'a s úhradou platieb čiastkových faktúr alebo
vyúčtovania ceny za dielo, má zhotovitel'nárok na poplatok z omeškania vo výške 0,05 %

z dlžnq sumy zakaždý deň omeškania.

x,
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

10.1 Zhotovite|' zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené
mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

10.2 Dielo má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nie je vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podl'a bodu 8.2,
d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka, alebo je dielo zat'ažené inými

právamitretích osób.
10.3 Zhotovitel'nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spósobené použitím podkladov alebo

vecí prevzatých od objednávatel'a a zhotovitel' ani pri vynaložení všetkej starostlivosti
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávatel'a, ale ten na
ich použitítrval.

10,4 Za skryté vady, ktoré objednávatel'nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí diela zodpovedá
zhotovitel'počas 60 mesiacov od odovzdania diela objednávatel'ovi
(§ 562 ods. 2 písm. c) ObZ).

10.5 Záručná doba na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 60 mesiacov. Záručná doba
začína plynút' dňom protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om a neplynie v čase, kedy
objednávatel'nemohol dielo užívat'pre vady, zaktoré zodpovedá zhotovitel'.

v súlade s ustanoveniami čl. ll. a bude

Strana7 z9



10.6 Zárukou zhotovitel' preberá závázok, že predmet diela bude počas záručnej doby spósobilý
na použitie na dohodnutý účel azachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej
životnosti.

10.7 V prípade zabezpeóenia poddodávok zhotovitel'om začína záručná doba plynút' dňom
odovzdania diela objednávatel'ovi.

10,8 Objednávatel' sa zavázqe, že oprávnenú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej
zistenítelefonicky, prípadne faxom a následne písomnou formou.

10.9 Zhotovitel'sa zavázuje začat'sodstraňovaním vád diela ním zavinených ihned'po prijatí
reklamácie podl'a bodu 10.8 avady odstránit'včo najkratšom čase, ktorého dÍžku dohodnú
zmluvné strany písomne.

xl.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

11.1 Zhotovitel'zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávatel'ovi alebo tretej osobe vdósledku
porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

11.2V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich ztejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutejškody.

Xll.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠXOOY

12.1 Vlastníkom diela počas jeho realizácie je objednávatel'.
12.2 Stavebný materiál azariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotovitel'. Kúpna

cena týchto vecí je súčasťou maximálnej ceny podl'a bodu 4.1 tejto zmluvy. Zhotovitel'
zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby s výnimkou
zariadení uhradených objednávatel'om pred ich zabudovaním.

12.3 Nebezpečenstvo škody na diele ako i na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotovitel' až do protokolárneho prevzatia diela objednávatel'om.

Xlll.
OSTATNÉ USTANOVENIA

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy
o druhej strane dozvedia, sa považujú za obchodné tajomstvo podl'a § 17 ObZ.

13.2 Zhotovitel'sa zavázuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavat' ustanovenia Vyhlášky č.
37411990 Zb. v znení neskorších predpisov o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach.

xlV.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

14.1 Ak sa porušenie povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy alebo
v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, móže oprávnená
strana od zmluvy odstúpit', pokial'to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného
odkladu, najneskór však do 15 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela,

14.2 Pre určenie lehoty uvedenej v bode 14.1 je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky
odoslania oznámenia.

14.3 Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povinností nad'alej
trvá, alebo ak nevyužije právo v lehote podl'a bodu 14.1 od zmluvy odstúpiť, móže od zmluvy
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odstúpit' len spósobom pre podstatné porušenie zmluvy v zmysle § 346 Obchodného
zákonníka.

14.4 Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie od zmluvy podl'a bodu 14.1 stanoví na
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstúpit' od zmluvy po uplynutí
dodatočnej lehoty rovnakým spósobom, ako je uvedený v bode 14.1 .

14.5 odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vóle oprávnenej strany
druhej zmluvnej strane.

14.6 odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem nárokov
na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovani záruky a zodpovednosti za vady za
časť diela, ktorá bola do odstúpenia od zmluvy zrealizovaná.

14.7 Vysporiadanie pohl'adávokz titulu odstúpenia od zmluvy:
a) čast'diela zhotovená do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom objednávatel'a,
b) preddavky poskytnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotovitel'konečnou faktúrou,

ktorá bude mat' náležitosti daňového dokladu do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Pre
fakturáciu platia ustanovenia č|. Vl. tejto zmluvy.

c) finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od
doručenia konečnej faktúry objed návatel'ovi.

xV.
zÁvenrčNÉ UsTANovENlA

15.1 Na vzt'ahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzt'ahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne závázné predpisy platné
v Slovenskej republike,

15,2 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmenit' obojstranne odsúhlasenými dodatkami podpísanými
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán,

15.3 Zmeny tejto zmluvy, ktoré nemajú vplyv na predmet diela, termín a cenu, móžu zmluvné
strany robit'zápisom v stavebnom denníku.

15.4 Obidve zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili sobsahom tejto zmluvy, Že nebola
dohodnutá v tiesni ani za inakšie nevýhodných podmien ok a že ju uzavreli z vlastnej vóle,
určite, vážne a zrozumitel'ne.

15.5 Táto zmluva je vyhotovená vpiatich vyhotoveniach. Objednávatel'dostane tri vyhotovenia
a zhotovitel' dve vyhotovenia.

15.6 Neoddelitel'nou súčast'ou zmluvy sú:
Príloha č. 1: Ocenený výkaz výmer

15.7 Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnost' dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č.21112000 Z.z. o slobodnom prístupe k
informáciám.
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