
Zmluva o dielo č. Hs 2019

uzatvorená v podľa § 536 zákona Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Článok 1

Zmluvné strany :

1. Objednávateľ:

Názov: Obec Čakajovce 
Obecný úrad Čakajovce 
951 43 Čakajovce č. 58
IČO: 00307807 
DIČ: 202 106 26 92
Štatutárny zástupca: Milan Greguš - starosta obce 
Telefón: 037 779 37 90 
Mobil: 0905 797 675
Elektronická pošta: starosta@cakaiovce.sk

2. Zhotoviteľ:

Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Zastupuje vo veciach zmluvných: 
Zastupuje vo veciach technických: 
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
IBAN:
BIC:
Kontakt:

Emil Klepanec 
Hruboňovo 207,951 25 
33648760 
1028680158 
SK 1028680158 
Emil Klepanec 
Emil Klepanec 
Slovenská Sporiteľňa a.s.
SK36 0900 0000 0002 3084 8103 
SK36 0900 0000 0002 3084 8103 
GIBASKBX
Klepanecemii@gmail.com. 0905 144 086

Zapísaný v Živnostenskom registri na str. č. žo 363/1994LÍ/K, žo 98/39607/002 reg č. 2934/98 
Obvodný úrad Nitra. (ďalej len zhotoviteľ)

Článok 2 

Predmet zmluvy

Predmet zmluvy: „ Havarijný stav elektroinštalácie ZŠ s MŠ Čakajovce "

Dodávka a montáž, elektroinštalácie na jestvujúcom objekte: ZŠ s MŠ Čakajovce

2.1. Špecifikácia predmetu plnenia zmluvy je vzájomne odsúhlasený rozpočet (cenová ponuka) č. 
074/2019 v prílohe č.l tejto zmluvy. Technické parametre sú smerodajné podľa projektovej 
dokumentácie: „Základná škola Čakajovce -  vnútorná elektroinštalácia“, 
stupeň projektu: „REALIZAČNÝ PROJEKT" číslo PD 1424/2017 , z nov. 2017 (ďalej len 
P D)
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2.2. Dielo odovzdá zhotoviteľ naraz po jeho úplnom dokončení s predchádzajúcimi kvalitatívno- 
technickými kontrolami zo strany objednávateľa podľa dohodnutého vecného rozsahu.

2.3. Dielo bude pred odovzdaním objednávateľovi riadne dokončené zhotoviteľom s vykonaním 
skúšok, preukazujúcich kvalitu, funkčnosť, a dodržiavanie parametrov dohodnutých v tejto 
zmluve a predpísaných projektom stavby pre realizáciu.

2.4. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní Diela dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy 
SR, hlavne zákon č. 223/2001 Z.z. o odpadoch v znení neskorších predpisov.

Článok 3
Miesto dodávky a montáže

3.1 Miesto dodávky a montáže: Obec Čakajovce, ZŠ s MŠ Čakajovce, 951 43 Čakajovce č. 201

Článok 4 
Čas plnenia

4.1. Termín realizácie dieiaje v zmysle harmonogramu, ktorý je Prílohou č.2 tejto Zmluvy.

4.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zahájiť práce do 7 dní od prevzatia Staveniska.

4.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo a Dielo odovzdať Objednávateľovi bez vád a nedorobkov 
brániacich užívaniu Diela v nasledovných termínoch:

a. V lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska 
Zhotoviteľovi dokončiť montáže Diela (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“), pričom 
montážou Diela sa pre účely tejto Zmluvy rozumie dokončenie kompletných elektrických 
rozvodov učební, kabinetov, soc. zariadení, chodieb a kotolne.

b. V lehote najneskôr do 3 mesiacov odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia staveniska 
Zhotoviteľovi vykonať Dielo a Dielo protokolárne odovzdať Objednávateľovi bez vád 
a nedorobkov brániacich riadnemu užívaniu Diela (ďalej len „Termín zhotovenia Diela“).

4.4. Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. IV. bod 4.1. tejto Zmluvy, dohodnú Zmluvné 
strany formou písomného dodatku k Zmluve, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom podpise oboch 
Zmluvných strán stane neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

4.5. V zmysle dohody Zmluvných strán je Zhotoviteľ oprávnený predĺžiť Termín zhotovenia Diela 
a/alebo Termín zhotovenia Diela, a to výlučne v nasledovných prípadoch:

a. v prípade intervencie štátnych orgánov, orgánov miestnej štátnej správy a/alebo samosprávy, 
ktorú nespôsobil Zhotoviteľ, ako aj v prípade prieťahov akýchkoľvek správnych konaní 
súvisiacich s realizáciou Diela, o celú dobu trvania takejto intervencie a/alebo prieťahov,

b. o počet dní, kedy pretrvávajú nepriaznivé poveternostné a teplotné podmienky, ktoré nie sú v 
súlade s technologickými postupmi,

c. v prípade zásahu vyššej moci,
d. prerušenie zhotovovania Diela na pokyn Objednávateľa,
e. v prípade realizácie prác navyše, ktoré si vyžiadal Objednávateľ,
f. v prípade, keď Objednávateľ poruší svoju povinnosť poskytovať súčinnosť podľa Zmluvy 

alebo je v omeškaní s plnením akejkoľvek povinnosti vyplývajúcej zo Zmluvy/príslušných 
právnych predpisov, o takú dobu, o koľko je Objednávateľ v omeškaní s plnením danej 
povinnosti,

g. v prípade iných dôvodov, ktoré nie sú na strane Zhotoviteľa.

4.6. Spolupôsobenie Objednávateľa spočíva :
- v odovzdaní Staveniska v zmysle čl. VIII tejto Zmluvy.



4.7. Ak ZhotoviteP pripraví Dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým termínom, 
zaväzuje sa Objednávateľ toto Dielo alebo dokončenú časť prevziať aj v skoršom ponúknutom 
termíne.

4.8. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené Dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 
cenu.

4.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje svoj časový harmonogram prác počas realizácie diela upravovať v súlade s 
požiadavkami Objednávateľa. Požiadavky a pokyny na takúto úpravu a prispôsobenie 
harmonogramu a postupu prác mu budú oznámené Objednávateľom.

4.10. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli že je výhradným právom Objednávateľa časové určenie 
nástupu Zhotoviteľa na vykonanie jednotlivých objektov diela v zmysle bodu 2.1.

4.11. Ak dôjde zo strany Zhotoviteľa k takému omeškaniu prác oproti odsúhlasenému Harmonogramu 
realizácie Diela, ktoré by ohrozilo očakávaný Termín zhotovenia Diela a / alebo Termín 
zhotovenia Diela, je Zhotoviteľ povinný posilniť výrobné a technické kapacity k eliminácii 
časového sklzu, resp. zahájiť väaczmenné práce, a to všetko bez nároku na zvýšenú odmenu.

Článok 5
Cena dodávky a prác

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z, o cenách v znení neskorších 
predpisov ako cena konečná (maximálna) pre rozsah prác uvedený v akceptovanej ponuke 
Zhotoviteľa. Je doložená rozpočtom stavebných prác - cenovou ponukou Zhotoviteľa, ktorý 
tvorí Prílohu č.I tejto Zmluvy. Zmluvné strany sa zároveň dohodli, že práce a dodávky tovarov 
a iné , ktoré nie sú uvedené v Prílohe č.I, ale sú naprojektované , alebo zrejmé z dokumentácie 
v zmysle čh II sú započítané v konečnej cene celkom podľa tohto článku.

Cena bez DPH: 24332,47 6
DPH:____________________________________ 4866.49 €
Cena s DPH: 29 198,96 €

5.2. Jednotkové ceny v z rozpočtu (Príloha č. 1) sú platné po dobu realizácie celého Diela, najdlhšie 
však do konca r. 2020. Do doby realizácie prác sa započítavajú aj akékoľvek práce naviac, 
ktorých vykonanie bude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté. Platnosť jednotkových cien 
neskončí však skôr ako úplným ukončením realizácie prác.

5.3. V prípade Objednávateľom požadovaných naviac prác, potreba vykonania ktorých sa ukáže 
v priebehu plnenia zmluvy a ktorých jednotková cena je obsiahnutá v ponuke Zhotoviteľa, tieto 
práce a dodávky budú ocenené Zhotoviteľom v uvedených cenách, ale práce a dodávky, ktoré nie 
sú obsiahnuté v ponuke Zhotoviteľa, tieto práce a dodávky budú ocenené Zhotoviteľom 
v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonávania diela. Zhotoviteľom spracovaná kalkulácia 
ceny bude predložená Objednávateľovi na odsúhlasenie. Práce môžu byť vykonané len po ich 
písomnom odsúhlasení Objednávateľom.

5.4. Naviac práce a dodávky sa Zhotoviteľ zaväzuje pre Objednávateľa vykonať na základe 
písomného dodatku k tejto Zmluve, podpísanom oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných 
strán, ktorého predmetom bude hlavne cena, druh, rozsah a termíny plnenia naviac prác a odpočet 
nerealizovaných prác a dodávok. Zhotoviteľ nie je oprávnený vystaviť faktúru iba na základe 
objednávky, resp. odsúhlasenia naviac prác zástupcom Objednávateľa. Pre vznik nároku 
zhotoviteľa na vystavenie faktúry je potrebné uzavrieť písomný dodatok k tejto Zmluve.

5.5. Pre oceňovanie prác naviac ako i odpočty nerealizovaných prác a dodávok sú záväzné jednotkové 
ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteľa (Príloha č. 1). V prípade naviac 
prác a dodávok, pri ktorých nie je možné stanoviť cenu na základe jednotkových cien podľa



špecifikácie (Príloha č. 1) bude cena týchto prác určená dohodou Zmluvných strán. Zmluvné 
strany sa dohodli, že jednotkové ceny uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa 
(Príloha č. 1) sú pevné a platné po dobu realizácie prác. Jednotkové ceny boli vypočítané podľa 
predpisov platných a účinných ku dňu predloženia ponuky.

5.6. Faktúry za vykonané naviac práce budú podľa vykonaných prác vystavované Zhotoviteľom spolu 
s nasledujúcou mesačnou faktúrou a Objednávateľ je povinný takto vystavenú faktúru 
Zhotoviteľovi uhradiť v súlade s podmienkami dohodnutými v Zmluve.

5.7. Všetky naviac práce budú evidované v stavebnom denníku s vyznačením, že sa jedná o naviac 
práce. Súhlas Objednávateľa s vykonávaním naviac prác podľa tohto článku Zmluvy je daný:
a. podpísaným zápisom oprávneného zástupcu Objednávateľa do stavebného denníka a následne

je potvrdený,
b. písomnou objednávkou Objednávateľa.

5.8. V prípade, ak naviac práce požadované Objednávateľom majú vplyv na Termín zhotovenia Diela 
a / alebo Termín zhotovenia Diela, resp. vplyv na Harmonogram realizácie Diela, sú Zmluvné
strany povinné pristúpiť k zmene termínov prác na základe uzatvoreného dodatku k Zmluve.

5.9. Celková Cena Diela sa bude meniť, ak :
a. Objednávateľ bude požadovať zmenu rozsahu ocenených prác
b. Objednávateľ bude požadovať realizáciu naviac prác

5.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa niektoré práce podľa Výkazu výmer 
nevykonajú alebo vykonajú v menšom rozsahu, Zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude 
Objednávateľovi fakturovať,. Zhotoviteľ bude akceptovať zníženie ceny aj v prípade, ak sa časť 
Diela na podnet Objednávateľa nebude realizovať.

5.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať stavebné Dielo bez vád, nedorobkov, vyhotovené riadne 
v požadovanej kvalite a na požadovanej úrovni v ponúknutej cene a v súlade s projektovou 
dokumentáciou a pokynmi Objednávateľa.

5.12. Daň z pridanej hodnoty bola započítaná a účtovaná k Cene Diela v zmysle platných právnych 
predpisov.

5.13. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie Diela, a to najmä, ale nie výlučne:

a. všetky materiálové, dopravné a vedľajšie materiálové náklady, príslušenstvo, stroje, prístroje,
nástroje a stavebné pomocné materiály, ktoré sú potrebné na vykonanie prác, náklady na 
bezpečnosť majetku a nákladov na dočasné napojenie elektriny, telefónneho a iného 
dočasného spojenia výlučne pre účely zhotovovania Diela, (ktoré zriadi a odstráni 
Zhotoviteľ) a to vrátane nákladov na ich prevádzku výlučne na účely zhotovovania Diela, 
náklady na zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa príslušných 
predpisov (BOZP);

b. náklady na vyloženie, skladovanie materiálov,
c. náklady na zhotovenie a údržbu informačnej tabule po dobu odo dňa prevzatia Staveniska v

súlade so Zmluvou až do dokončenia Diela a jej následnú likvidáciu,
d. všetky mzdové a vedľajšie mzdové náklady Zhotoviteľa, náklady na pracovníkov, dane,

odvody, náklady na nadčasy, odmeny, odlučné, cestovné a iné vedľajšie výdaje výlučne na 
strane Zhotoviteľa,

e. náklady na všetky bezpečnostné opatrenia do doby prevzatia dokončeného Diela
Objednávateľom, náklady na zabezpečenie dokladovej časti, a to konkrétne projekty 
skutočného vyhotovenia, certifikáty, revízne správy, záručné listy v kópii, návody na obsluhu 
a údržbu, certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 
všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným 
konaním vyžadujú,

f. vypratanie Staveniska a odvoz stavebného odpadu a sute,



5.14. Zhotoviteľ prehlasuje, že cenová ponuka je kompletná a bola vypracovaná na základe 
dokumentácie -  zhotoviteľ si prepočítal všetky výmery a tieto aj ocenil v celom rozsahu. 
Zhotoviteľ vyhlasuje, potvrdzuje a zaručuje, že Zhotoviteľom predložená cenová kalkulácia -  
podrobný rozpočet je úplný a záväzný, a teda aj v prípade vzniku činností, ktoré Zhotoviteľ v čase 
uzatvorenia Zmluvy z akýchkoľvek dôvodov nepredvídal, nevzniká Zhotoviteľovi nárok 
požadovať akékoľvek zvýšenie Ceny Diela. Zhotoviteľ nemá nárok na navýšenie ceny z dôvodu 
chybného výpočtu výmery z dokumentácie.

Článok 6
Platobné podmienky

6.1. Objednávateľ bude uhrádzať Cenu za dielo nasledovne:
1.1. mesačnými faktúrami a
1.2. záverečnou faktúrou.

6.2. Faktúry budú Zhotoviteľom vystavené mesačne na základe Zhotoviteľom predložených a 
určeným zástupcom Objednávateľa (podľa 51. VIII) odsúhlasených súpisov skutočne 
zrealizovaných prác, resp. zabudovaných materiálov (d'alej len “Súpis prác”). Zhotoviteľ je 
oprávnený po odsúhlasení Súpisu prác vystaviť faktúru. Objednávateľ je povinný Súpisy prác 
odsúhlasovať alebo k nim vyjadrovať námietky v lehote 5 pracovných dní od ich predloženia 
Zhotoviteľom. V prípade, že Objednávateľ v uvedenej lehote reagovať na predložený súpis prác 
nebude, má sa za to, že voči nemu nemá výhrady a že môže byť podkladom pre fakturáciu. 
V prípade, ak Objednávateľ preukázateľne preukáže, že z objektívnych príčin sa nemohol 
k Súpisu prác vo vyššie uvedenej lehote vyjadriť, námietky, ktoré by mohol uplatniť voči Súpisu 
prác mu zostávajú zachované. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňajej doručenia Objednávateľovi, 
pričom zaplatením sa rozumie pripísanie finančných prostriedkov na účet Zhotoviteľa.

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek Súpisy skutočne zrealizovaných prác ako aj 
odsúhlasenie naviac prác budú právoplatne potvrdené v súlade s ustanoveniami tejto Zmluvy len 
po písomnom odsúhlasení osobou oprávnenou konať za Objednávateľa ako osoba poverená 
organizáciou výstavby.

6.4. Faktúra bude obsahovať okrem náležitostí uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. aj 
tieto údaje:
a. označenie faktúry a jej číslo,
b. názov a adresu sídla Objednávateľa a Zhotoviteľa a adresu, na ktorú má byť faktúra zaslaná,

IČ pre DPH a IČO Objednávateľa a Zhotoviteľa,
c. číslo Zmluvy a označenie časti Diela,
d. označenie banky a číslo účtu na ktorý sa má platiť,
e. deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej splatnosti
f. výšku fakturovanej čiastky,
g. náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, najmä dátum vzniku daňovej povinnosti,
h. pečiatku a podpis vystavovateľa,
i. v prílohe: súpis vykonaných prác a dodávok potvrdený zástupcom Objednávateľa oprávneným

konať ako osoba poverená organizáciou výstavby.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v písm. a) -  i) tohto bodu Zmluvy 
alebo bude obsahovať nesprávne uvedené údaje, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
Zhotoviteľovi na prepracovanie alebo doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť 
dňom doručenia takto opravenej alebo doplnenej faktúry.

Článok 7
Záručná doba -  zodpovednosť za vady

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto Zmluvy je zhotovený podľa podmienok Zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto Zmluve.



7.2. Zhotovíte]' poskytne na dodané práce záruku na dobu 24 mesiacov s výnimkou materiálov, na 
ktoré ich výrobcovia uvádzajú kratšie záručné lehoty. Na tieto materiály platí záručná doba 
uvedená výrobcom, min. však 24 mesiacov (túto skutočnosť Zhotoviteľ dokladuje záručným 
listom).

7.3. Záručná lehota začne plynúť dňom protokolárneho odovzdania a prevzatia prác na jednotlivých 
objektoch.

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet Zmluvy má v čase jeho odovzdania 
Objednávateľovi a za vady ktoré budú zistené v záručnej dobe. Tieto musia byť uvedené v 
zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady v čase 
dohodnutom v tomto zápise. Za prípadné vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela, zodpovedá 
Zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.

7.5. Prípadné reklamácie doručí Objednávateľ v písomnej forme čo najskôr po zistení vady. 
Zhotoviteľ je povinný v rámci záručnej doby vady odstrániť bezodplatne v lehote 20 dní, 
v prípade, že si odstránenie vady bude vyžadovať dlhší čas, môže byť táto lehota predĺžená po 
dohode s Objednávateľom. Čas nástupu na opravu reklamovanej vady dohodnú Zmluvné strany 
do 3 dní od doručenia reklamácie písomnou formou.

7.6. Po písomnom odovzdaní a prevzatí Diela Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné vady diela 
spôsobené zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou osobou.

Článok č.8
Podmienky uskutočnenia prác a spolupôsobenie objednávateľa

8.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo.

8.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať Zhotoviteľovi a Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať miesto 
zhotovenia diela, t.j. Stavebné pozemky zbavené práv tretích osôb (ďalej označované ako 
„Stavenisko'1) v termíne najneskôr do 3 dní pred začiatkom realizácie prác. Zápisnica 
z odovzdania a prevzatia staveniska je neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy ako Príloha č. 3.

8.3. Objednávateľ je povinný odovzdať Stavenisko vypratané tak, aby Zhotoviteľ mohol na ňom 
začať práce v súlade s podmienkami Zmluvy. Zhotoviteľ je povinný Stavenisko označiť na 
vlastné náklady a v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Od prevzatia 
Staveniska zodpovedá za Stavenisko Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je oprávnený v primeranej miere 
umiestňovať na Stavenisku, na zariadeniach nachádzajúcich sa na Stavenisku a na oplotení 
Staveniska reklamy a/a!ebo iné pútače prezentujúce Zhotoviteľa (najmä logo Zhotoviteľa). 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť Stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období 
pracovného pokoja, na stavbe nedošlo k poškodeniu života, zdravia a majetku tretích osôb. 
Zhotoviteľ na vlastné náklady pred zahájením zemných prác zabezpečí vytýčenie podzemných 
vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením alebo zničením počas celej doby realizácie 
Diela, a to na základe podkladov poskytnutých Objednávateľom.

8.4. V prípade, ak Objednávateľ organizuje koordinačné porady a kontrolné dni, je Zhotoviteľ 
povinný sa týchto zúčastniť, a to prostredníctvom stavbyvedúceho a ďalších splnomocnených 
zástupcov Zhotoviteľa. Miesto a čas konania týchto porád a kontrolných dní je Objednávateľ 
povinný oznámiť Zhotoviteľovi najneskôr 3 pracovné dni vopred, ak sa Zmluvné strany 
nedohodnú inak.

8.5. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností vyplývajúcich z ustanovení Zmluvy, 
oneskorením a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná 
Zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

8.6. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto Zmluvy zabezpečiť pre 
svojich pracovníkov absolvovanie vstupných školení a testov z PO a BOZ platných v 
Slovenskej republike a tiež zabezpečiť hygienické podmienky .



8.7. Objednávateľ zabezpečí energie na zabezpečenie prác. Zhotovíte ľ je povinný udržovať vstupné 
a príjazdové komunikácie v takom stave a čistote, aby nespôsobil sebe, svojim pracovníkom, 
Objednávateľovi a tretím fyzickým a právnickým osobám akúkoľvek škodu na zdraví a 
majetku. V prípade, že takúto škodu spôsobí, zaväzuje sajú v plnom rozsahu uhradiť.

8.8. Zhotovíte!' sa zaväzuje zhotoviť a odovzdať Dielo Objednávateľovi bez vád, nedorobkov 
vyhotovené riadne a na požadovanej úrovni v súlade s projektovou dokumentáciou a pokynmi 
Objednávateľa a v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v príslušných STN a 
predpisoch platných v čase uzavretia Zmluvy o dielo.

8.9. Zhotovíte!'prehlasuje, že:

a.
prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto Zmluvy o dielo so všetkými 
časťami a prílohami a tieto neobmedzene uzná,

b.
potrebné výkony sú mu jasné a bez námietok známe,

c .

na základe svojich schopností, technického vybavenia a personálu, ktorý má k dispozícii je 
schopný uskutočniť zmluvné výkony bezporuchovo, kompletne a funkčne podľa všetkých 
príslušných STN, v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

8.10. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny Objednávateľa a konať presne a dôsledne 
podľa jeho pokynov. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú výkonov Zhotoviteľa, 
bez ohľadu na to, či sú v tejto Zmluve uvedené alebo nie sú.

8.11. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím realizácie svojich výkonov všetky údaje a výmery podľa 
predloženého projektu, ako aj ich súlad so skutočným stavom na stavbe. Zhotoviteľ je povinný 
dôkladne sa oboznámiť s projektom pred uzavretím Zmluvy o dielo a upozorniť na všetky 
odlišnosti, chyby vo výmerách, vady, resp. iné nedostatky.

8.12. Od začatia svojich prác a výkonov až po ich prevzatie Objednávateľom znáša zodpovednosť za 
ich ochranu Zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty alebo zničenia už vykonaných prác a 
dodaných materiálov pred ich prevzatím, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo 
nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a prevzatí Diela v bezchybnom stave a v 
úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami Objednávateľa.

8.13. V prípadoch, v ktorých sa dá nepochybne pôvodca škôd na vykonaných prácach Zhotoviteľa 
počas výstavby určiť, je Zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť alebo nahradiť, a 
vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd.

8.14. Zhotoviteľ bude pri realizovaní Diela dodržiavať technické normy a ďalšie platné normy 
vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác a materiálov, platné v Slovenskej republike. 
Zhotoviteľ použije pre Dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas predpokladanej 
doby existencie stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a 
stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia, 
bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie, za čo zodpovedá.

8.15. Zhotoviteľ môže požadovať adekvátne zmeny montážnych materiálov za iné materiály, len za 
podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projekte a za podmienky 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. Použité materiály musia spĺňať 
požiadavky uvedené v § 43f Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, 
STN a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike. Prípadná zmena ceny v 
súvislosti so zmenou stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov 
Zmluvných strán.

8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas realizácie diela zabezpečovať kontrolné skúšky použitých 
materiálov ako aj stavebných častí diela podľa STN za účasti stavebného dozoru resp. 
povereného pracovníka Objednávateľa. Materiály a stavebné časti, ktoré nevyhoveli 
kvalitatívnym skúškam, Zhotoviteľ odstráni bezodkladne na vlastné náklady.



Článok č.9
Odovzdanie diela a uvoľnenie Staveniska

9.1. Zhotovíte! stavby je povinný písomne zápisom do stavebného denníka najneskôr 14 dní vopred 
oznámiť Objednávateľovi, že stavba alebo jej časť je pripravená na odovzdanie a prevzatie.

9.2. Odovzdaním diela Zhotoviteľom Objednávateľovi sa rozumie zápisničné odovzdanie predmetu 
zmluvy (stavby alebo jej časti) Zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie Objednávateľom.

9.3. Objednávateľ preberie Dielo v prípade, ak bude vykonané riadne a včas, nebude mať vady 
alebo nedorobky brániace riadnemu užívaniu a zodpovedá požadovaným podmienkam, normám 
a predpisom platným v čase realizácie Diela. Vadou sa rozumie najmä odchýlka v kvalite, 
rozsahu a parametroch Diela stanovených projektovou dokumentáciou, touto zmluvou 
a obecnými záväznými technickými normami. Nedorobkom sa rozumie najmä nedokončená 
práca.

9.4. K preberaciemu konaniu je Zhotoviteľ povinný pripraviť a Objednávateľovi odovzdať tieto 
doklady:

- 3x v písomnej a lx v digitálnej forme dokumentáciu so zakreslením zmien
- projekty skutočného vyhotovenia Diela,
- 3x v písomnej forme atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých

materiálov v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach 
realizovaných prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení,

- stavebný denník,
- revízne správy,
- záručné listy
- prehlásenie o zhode
- doklady a certifikáty na akúkoľvek časť Diela, pokiaľ sa takéto doklady v súlade so 

všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo technickými normami a stavebným 
konaním vyžadujú, alebo sú požadované orgánmi štátnej správy a samosprávy.

9.5. Predmet zmluvy sa považuje za splnený jeho riadnym a včasným ukončením bez vád a 
nedorobkov a odovzdaním Zhotoviteľom a prevzatím Objednávateľom, a to len vo forme 
písomného preberacieho protokolu podpísaného podľa bodu 10.8. tohto článku Zmluvy. 
Objednávateľ je oprávnený prevziať dielo aj s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o 
sebe ani v spojení s inými nebránia a nesťažujú užívanie Diela a neznižujú jeho hodnotu 
a súčasne nebránia odovzdaniu Diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady riadne a včas, 
t.j. za podmienok a v lehotách oznámených Objednávateľom a uvedených v preberacom 
protokole, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo 
ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa, pričom pre tento prípad platia 
primerane ustanovenia bod 6.4. tejto zmluvy.

9.6. Ak Objednávateľ odmietne prevziať Dielo, oznámi túto skutočnosť spolu s dôvodmi 
prostredníctvom zápisu, pre ktoré toto dielo neprevzal Zhotoviteľovi. Zhotoviteľ je povinný 
odstrániť vady a nedorobky riadne a včas, t.j. spôsobom, za podmienok a v lehotách 
oznámených Objednávateľom, v opačnom prípade má Objednávateľ právo odstrániť vady a 
nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady Zhotoviteľa pričom pre 
tento prípad platia primerane ustanovenia bodu 6,4. tejto Zmluvy.

9.7. O odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy je Zhotoviteľ povinný spísať preberací protokol v 4- 
och vyhotoveniach., z ktorých po 2 vyhotoveniach obdržia obe Zmluvné strany. Preberací 
protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch Zmluvných strán, resp. za 
Objednávateľa je osobou oprávnenou podpísať preberací protokol Í osoba oprávnená konať vo 
veciach zmluvných.

9.8. Preberací protokol bude obsahovať najmä:
- základné údaje o Diele



- zhodnotenie akosti zhotoveného Diela
- súpis zistených vád a nedorobkov
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov
- zoznam odovzdávaných dokladov
- prehlásenie Zmluvných strán o tom, že Zhotoviteľ Dielo odovzdáva a Objednávateľ dielo 

preberá
- podpisy oprávnených zástupcov Zmluvných strán
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia Diela začína plynúť záručná doba a dĺžku jej 

trvania
- termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný vyprázdniť Stavenisko
- prehlásenie Objednávateľa, že umožní Zhotoviteľovi vstup na pracovisko -  do objektu až do 

odstránenia vád a nedorobkov

9.9. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela spôsobom dohodnutým v 
tejto zmluve a pre časti Diela, na ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní a 
preberaní Diela dňom ich odstránenia.

9.10. Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu najneskôr však do 60-dní vady 
predmetu Zmluvy, ktoré sa objavili počas záručnej doby. V oznámení Objednávateľ uvedie, ako 
sa vady prejavujú a požadovaný drub nároku, ktorý si Objednávateľ na základe vady uplatňuje. 
V prípade, že Zhotoviteľ neodstraňuje oznámené (reklamované) vady počas záručnej doby 
riadne a včas, t.j. za podmienok a v lehotách dohodnutých s Objednávateľom alebo ak 
Zhotoviteľ začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne, má Objednávateľ právo 
odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na náklady 
Zhotoviteľa, pričom na ich financovanie je oprávnený použiť finančné prostriedky zo 
zádržného. V takomto prípade Objednávateľ nie je viazaný jednotkovými cenami uvedenými v 
cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom Objednávateľa nie sú dotknuté ustanovenia tejto 
zmluvy týkajúce sa dohodnutej záručnej doby a zodpovednosti Zhotoviteľa za vady, ktoré sa 
počas tejto záručnej doby vyskytnú na predmete tejto zmluvy.

9.11. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u Zhotoviteľa v záručnej dobe, inak tieto 
práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do záručnej doby nepočíta. 
Na opravované časti Diela v záručnej dobe sa stanovuje záručná doba 60 mesiacov, ktorá začína 
plynúť dňom odstránenia vady.

9.12. Ak reklamuje Objednávateľ u Zhotoviteľa vady zhotoveného Diela v záručnej dobe, je 
Zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne.

9.13. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také vady, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, ktorých odstránenia však neznesie odklad. Úhrada nákladov bude predmetom 
dohody Zmluvných strán.

9.14. Pokiaľ nebude medzi Zmluvnými stranami dohodnuté itiak, Zhotoviteľ uvoľní Stavenisko 
najneskôr do 10 pracovných dní po podpise Protokolu alebo po vyhotovení zápisu podľa bodu 
10.6. Zmluvy. Po tejto lehote má Zhotoviteľ právo ponechať na Stavenisku iba zariadenie, stroje 
a materiál, nutné na odstránenie vád a nedorobkov Diela.

Článok 10 
Riešenie sporov

10.1 Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že sa 
strany napriek vzájomnej snahe nedohodnú, môže uplatniť ktorákoľvek zo Zmluvných strán 
svoju požiadavku na príslušnom súde.



Článok 11
Zachovanie dôvernosti informácií

L 1.1. Každá zo Zmluvných strán sa zaväzuje, že kedykoľvek po dni uzatvorenia Zmluvy bez 
predchádzajúceho súhlasu druhej Zmluvnej strany nevyužije, neposkytne ani neoznámi 
akejkoľvek tretej osobe, s výnimkou svojich splnomocnených zástupcov, audítorov, ktorí budú 
overovať účtovnú závierku príslušnej Zmluvnej strany, materskej spoločnosti, dcérskej 
spoločnosti materskej spoločnosti alebo spoločnosti, ktorá ovláda materskú spoločnosť, alebo 
v súlade so zákonom alebo požiadavkou správneho alebo regulačného orgánu, alebo iného 
orgánu, ktorému podlieha v zmysle právnych predpisov alebo zmluvne, akékoľvek informácie 
o obchodných vzťahoch s druhou Zmluvnou stranou, a že uchová v tajnosti všetky technické, 
obchodné alebo iné informácie, ktoré prípadne získa, alebo ktoré sa v budúcnosti dozvie od 
druhej Zmluvnej strany, a to vrátane informácií týkajúcich sa podnikateľskej činnosti alebo 
iných záležitostí druhej Zmluvnej strany.

Článok 12
Záverečné ustanovenia

12.1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú prijaté záväzky vyplývajúce zo zápisnice z 
odovzdania Staveniska, súťažné podklady a súťažný návrh Zhotoviteľa.

12.2. Meniť alebo dopĺňať text tejto Zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán.

12.3. Zmluva je spracovaná v 5-ich rovnopisoch, z ktorých Zhotoviteľ obdrží 2 rovnopisy 
a Objednávateľ 3 rovnopisy.

12.4. Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zástupcov Zmluvných strán.

12.5. V prípadoch neriešených touto Zmluvou sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

12.6. Prílohou tejto Zmluvy je : 1. Rozpočet stavby
2. Projektová dokumentácia poskytnutá Objednávateľom
3. Harmonogram výstavby
4. Zápisnica z odovzdania a prebratia Staveniska

12.7. Zmluvné strany spoločne vyhlasujú túto Zmluvu , ako aj jej prílohy a dodatky za obchodné 
tajomstvo. Zároveň považujú za obchodné tajomstvo právnu a ekonomickú agendu týkajúcu sa 
tejto Zmluvy v ktoromkoľvek jej článku a bode. Bez písomného súhlasu štatutárnych zástupcov 
Zmluvných strán nie je oprávnená žiadna zo Zmluvných strán poskytnúť tretej osobe akékoľvek 
informácie v ústnej, písomnej alebo elektronickej forme podliehajúce dohodnutému 
obchodnému tajomstvu.

V Čakajovciach, dňa 14. V Čakajovciach, dňa 14.10.2019
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