
I
Zmluva o dielo Č. /2011

Uzatvorená medzi objednávatefom a zhotovitefom podřa § 536 a násl. Obchodného
zákonníka 513/91 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení

ČI. 1. Zmluvné strany

Objednávatef:
Sídlo:

OBEC DONOVAL Y
Námestie sv. Antona Paduánskeho 3,
976 39 Oonovaly
Miroslav Oaňo
00313386
202111 5800
048/41 99806
obec@donovaly.sk

Zastúpený
IČO
OIČ
Č.tel./fax
e-mail

Zhotovitef
Obchodné meno: Marian Zwinger Elektro-bak
Sídlo: Beckovska 14, 84101 Bratislava
V zastúpení: Marian Zwinger
IČO: 34985361
IČ DPH: 1020166037
DIČ: SK 1020166037
Zástupca vo veciach technických:
Č.tel./fax: 0905646 111

Zapísaný v obchodnom registri ŽIVNOSTENSKÉHO REGISTRA Obvodný úrad Bratislava
Číslo živnostenského registra: 102-9109

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok obstarávania v zmysle § 3 zákona 25/2006 Z.z.
o verejnom obstarávaní a o zmene doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon
o verejnom obstarávaní"). Objednávate/' na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup
verejného obstarávania podprahová zákazka podl'a §99.

Zhotovite/' potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú
mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie
zabezpečit' všetky požadované materiály a výrobky alebo ich ekvivalentné náhrady a že
disponuje takými kapacitami a odbornými znalost'ami, ktoré sú k vedeniu diela v dohodnutej
lehote potrebné.
ČI. 2. Predmet zmluvy

2.1. Názov stavby: :"Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Donovaly".
Miesto stavby: Obec Donovaly

2.2. Zhotovite/' sa zavazuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre
objednávate/'a stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PO)
vypracovanej projektovou organizáciou ProNES s.r.o. Nám .Sv. Fraantiška 8A,Bratislava.

Objednavate/' sa zavazuje vykonané práce prevziat' a zaplatit' zhotovite/'ovi dohodnutú cenu.



2.3 Zhotovite!' predmet obstarávania ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.

2.4 Zhotovite!' prehlasuje, že:
- sa oboznámil s projektom stavby, ktorý zaistil objednávate!'ovi iný zhotovitel', a so

sprievodnou a súhrnnou technickou správou tvoria nedelite!'nú prílohu sút'ažných
podkladov,

na základe predloženého výkazu výmer bola vypracovaná cena diela,
objednávate!'om predložený výkaz výmer je zhodný s PO, ktorú zhotovite!' prevzal od
objednávate!'a spolu so súfažnými podkladmi,
nie je potreba prác naviac počas realizácie stavby, ktoré neboli zoh!'adnené
projektantom stavby v prevzatej PO a súfažných podkladoch.

2.5. Zhotovite!' uvedený v tejto ZoO súčasne prehlasuje, že:
z jeho viny nedojde k úprave takto oceneného výkazu výmer,
vykoná objednávatel'om vyžiadané viac práce, ktoré v priebehu realizácie diela
objednávatel' vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení
formou výkazu výmer, po odsúhlasení objednávate!'om pred nástupom na ich
realizáciu.

2.6. Zhotovite!' bude uskutočňovat' práce súvisiace s predmetom obstarávania v súlade
s technologickými postupmi a pri dodržaní platných legislatívnych úprav o ochrane
životného prostredia, bezpečnosti práce a pod.

2.7. Akéko!'vek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov
zmluvy formou dodatku k ZoO v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o pridelení
finančných prostriedkov.

2.8. Súčast'ou rozsahu plnenia je aktívne spolup6sobenie a koordinácia povereného
zástupcu objednávate!'a so zhotovite!'om.

2.9. Zhotovite!' sa zavazuje realizovat' celé dielo na vlastnú zodpovednost', na svoje náklady
a na svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.

ČI. 3. Lehota plnenia

3.1. Odovzdanie staveniska obstarávate!'om bude 10dní pred zahájením stavebných prác.

3.2. Termíny: začatie: 15 dní od podpísania zmluvy s ministerstvom
ukončenie : do 12 mesiacov od podpísania zmluvy

3.2.1. Zhotovitel' bude vykonávat' svoje práce v súlade so schváleným časovým a vecným
harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby zhotovite!', a tento odsúhlasí
s obstarávate!'om do 5 dní od požiadania obstarávate!'a vypracovat' uvedený harmonogram.

3.2.2. Zhotovite!' je povinný ihned' písomne oboznámif obstarávate!'a o vzniku akejko!'vek
udalosti, ktorá sfažuje zhotovenie diela s d6sledkom hroziaceho omeškania lehót plnenia
v súvislosti na harmonogram prác.

3.2.3. Termín začatia, plnenia a ukončenia diela bude upravený dodatkom k ZoO
pod!'a zmluvy s poskytovate!'om nenávratného príspevku.

3.2.4.zhotovite!' splní svoju povinnost' podl'a tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním
diela objednávatel'ovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený
a podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby
pri d'alšej činnosti zhotovitel'a zakryté, odovzdá zhotovite!' objednávatel'ovi v priebehu



výstavby, a to formou zaprsu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích
podmienok zhotovitel' bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami,
správami o predpísaných skúškach, doloženými atestami alebo certifikátmi zhotovitel'om
zabudovaných výrobkov, svetelnotechnického merania celej osvetl'ovacej sústavy a tieto
kompletne predloží obstarávatel'ovi pri preberacom konaní stavby.

ČI. 4. Cena diela

4.1. Zmluvná cena je stanovená v zmysle zákona NR SR Č. 18/1996 Z .z. o cenách v znení
neskorších predpisov. Považuje sa za cenu maximálnu platnú počas doby trvania
zmluvy okrem prípadov uvedených v bode 4.5. Cena je uvedená v členení:

4.1.1. cena bez DPH
4.1.2. cena DPH
4.1.3. cena spolu s DPH

220 060,21 Eur
41 811,44 Eur
261 871,65 Eur

Slovom:
dvesto šest'desiat jeden tisíc osemsto sedemdesiat jeden Eur šesdesiat pat'

centov.

4.2. Zmluvná cena bude vyjadrená veurách na dve desatinné miesta a bude platná počas
trvania zmluvy.

4.3. Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je
neoddelitel'nou čast'ou tejto zmluvy.

4.4. Práce, ktoré zhotovitel' vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo
bez príkazu objednávatel'a, nebudú obstarávateřorn uhradené.

4.5. K zmene ceny maže dójsť:
4.5.1. v prlpade zmeny sadzby OPH a iných administratívnych opatrení štátu,
4.5.2. v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu zmluvy zo strany objednávatel'a,
4.5.3 v prípade nevykonania niektorých prác, resp. činnosti uvedených v ocenenom

výkaze výmer zo strany zhotovitel'a, ak sa tieto ukážu v priebehu prác ako
nepotrebné,

4.6. Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
4.7. Ak sa pri vykonaní diela objaví potreba činností nezahrnutých do rozpočtu, pokial' tieto

činnosti neboli predvídatel'né v čase uzavretia zmluvy (naviac práce), móže sa
zhotovitel' domáhat' primeraného zvýšenia ceny. Naviac práce mažu byť vykonané
výlučne na základe uzavretého dodatku k tejto zmluve. Objednávatel' maže bez
zbytočného odkladu odstúpit' od zmluvy, ak zhotovitel' požaduje zvýšenie ceny o sumu,
ktorá presahuje o viac ako 10% cenu určenú na základe rozpočtu. V tomto prípade je
objednávatel' povinný nahradit' zhotovitel'ovi čast' ceny zodpovedajúcu rozsahu
čiastočného vykonania diela podl'a rozpočtu.

4.8 Postup úpravy ceny pri zúžení, resp. rozšírení predmetu plnenia podl'a ZoO bude
nasledovný:

4.8.1 každá zmena vyvolaná objednávatel'om oproti ocenenému výkazu výmer (ďalej
rozpočet), bude zapísaná v stavebnom denníku a podpísaná zástupcami
zhotovitel'a, objednávatel'a a v prípade potreby aj inými účastníkmi výstavby-
projektant,

4.8.2 v prípade súhlasu týchto účastníkov so zmenou, vypracuje zhotoviter dodatok
k rozpočtu, ktorý bude obsahovat;

rekapituláciu ceny objektu, ktorá bude obsahovat' cenu z rozpočtu, cenu
jednotlivých dodatkov k rozpočtu a cenu spolu,
rekapituláciu ceny dodatkov k rozpočtu,
položkovite ocenený výkaz výmer naviac prác,



- položkovite odpočet ceny menej prác,
- sprievodnú správu,

kópiu zápisov zo stavebného denníka,
- ďalšíe náležitosti (zápisy, náčrtky ..J objasňujúce predmet dodatku k rozpočtu,

4.8.3 pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotovite/' používat' ceny
nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používat' ceny z rozpočtu,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží zhotovite/' v prílohe

kalkuláciu ceny,
c) v prípade, že kalkulácia ceny nebude predložená alebo nedojde k dohode,

budú práce ocenené pomocou smerných orientačných cien, odporučených
firmou CENEKON na obdobie, v ktorom budú práce vykonávané,

d) menej práce budú odpočítavané pod/'a rozpočtu,
4.8.4 zhotovite/' bude predkladať dodatky k rozpočtom objednávate/'ovi na

odsúhlasenie, pričom objedriávatel' ich odsúhlasí, príp. vráti neodsúhlasené s
odóvodnenlm nesúhlasu do 5 dní od ich obdržania. Dodatok k rozpočtu,
odsúhlasený zo strany objednávatel'a i zhotovite/'a bude podkladom pre zmenu
ceny diela pod/'a tejto zmluvy v znení dodatkov,

4.8.5 v návrhu dodatku k tejto zmluve zhotovíte/' uvedie posledne dohodnutú cenu s
označením, kde bola táto cena dohodnutá, pod/'a odsúhlasených dodatkov
k rozpočtom,

4.8.6 dodatok k tejto zmluve, podpísaný oboma zmluvnými stranami dotýkajúci sa
zmeny ceny pri príslušnom objekte, bude oprávňovat' zhotovite/'a k uplatňovaniu
ceny naviac prác vo faktúre,

4.8.7. v súpise vykonaných prác k faktúre bude zhotovitel' na samostatných listoch
uvádzat' práce pod/'a póvodného rozpočtu a samostatne práce pod/'a dodatkov k
rozpočtom s označením čísla dodatku.

4.9. Ostatnézmeny ceny nie sú prípustné.

4.10. Do ceny diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacíe, prípravné práce ( napr.
vybudovanie a vypratanie staveniska)ďalej dopravné značenie ktoré si zabezpečí zhotovite/'
pod/'aodsúhlasenia dopravného inšpektorátu, vytýčenie všetkých podzemných vedení,
zriadenie bezpečných lávok do pri/'ahlých domácnosti úprava terénu a rozkopaných
spevnených ploch do póvodného stavu.

4.11. Zhotovite/' sa neodvolate/'ne zavazuje, že vykoná zmluvné práce a prijme rizíká
realizácie v rámci tejto zmluvy za zmluvnú cenu.

4.12. V cene dlela sú zoh/'adnené všetky st'ažené podmienky realízácle diela.

4.13. Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné a nerevidovate/'né, tak ako sú
uvedené v ponuke uchádzača.

4.14. Zhotovitel' sa nernóže odvolávat' na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúko/'vek
inú príčinu za účelom zvýšenia ceny.

4.15. Práce, ktoré zhotovite/' vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo
bez príkazu objednávate/'a, nebudú obstarávate/'om uhradené.

ČI. 5. Platobné podmienky
. ,

5.1.0bjednávatel' neposkytne zhotovite/'ovi žiaden preddavok. Práce sa budú uhrádzat' pod/'a



r
predložených faktúr podl'a skutočne vykonaných prác odsúhlasených objednávatel'om.
5.2. Zhotovitel' po dohode s objednávatel'om vystaví faktúru za vykonané práce v
rovnopisoch pre objednávatel'a. Okrem všeobecných náležitostí podl'a zákona Č. 222/2004
Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovat' jednotlivé výmery
zrealizovaných prác a ich ceny. Tieto práce musia byť pred vystavením faktúry premerané
a odsúhlasené zástupcom objednávatel'a.

5.3. Splatnost' faktúr je 30 dní oda dňa doručenia objednávatel'ovi.

5.4. V prípade, že faktúra bude obsahovat' nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávatel'
oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti v tomto
prípade začne plynút' od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávatel'ovi.

či 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela

6.1. Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so závaznými STN a odbornými normami,
právnymi predpismi a zodpovedá účelu, pre ktorý sa dielo obvykle užíva.

6.2. Záruka za vykonané práce je v dlžke 60 mesiacov, na výrobky podl'a záruky výrobcu -
min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záruku a
spolupósobenie pri realizácii prác, ktoré zabezpečí svojpomocne) a začína plynút' oda dňa
úspešnej kolaudácie.

6.3. Objednávatel' má právo na bezplatné odstránanie závady.

6.4. Prípadnú reklamáciu vady diela je obstarávatel' povinný uplatnit' bezodkladne po zistení
vady pisornnou formou na adresu zhotovitel'a.

6.5. Reklamované vady, ktoré označí obstarávatel' za havarijné je zhotovitel' povinný
odstrániť do 24 hodín od ich nahlásenia. SÚ to najmá tie závady, na základe ktorých nernóže
objednávatel' dielo užívat' a hrozí mu majetková ujma .

6.6. V prípade, že zhotovitel' neodstráni vady reklamované v záručnej lehote, je objednávatel'
oprávnený nechat' tieto vady odstránit' tret'ou osobou a náklady vyúčtovat' zhotovitel'ovi.
Zhotovitel' sa zavazuje tieto náklady uhradit' v plnej výške do 21 kalendárnych dní oda dňa
obdržania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.

6.7. Zhotovitel' zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podFa schválenej
projektovej dokumentácie, prípadne odsúhlasených zmien objednávatel'om alebo stavebným
úradom.

či. 7. Majetkové sankcie

Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:
a) V prípade, že zhotovitel' z jeho viny sa dostane do omeškania s odovzdaním diela ,

je povinný zaplatit' objednávatel'ovi pokutu vo výške 150 € za každý začatý deň
omeškania.

b) Ak zhotovitel' neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne , zaplatí
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 150 €, za každý deň omeškania až do
odstránenia poslednej chyby diela.

c) V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr maže zhotovitel' vyúčtovat'
objednávatel'ovi úrok z omeškania vo výške.ů.Oč % z dlžnej sumy za každý týždeň
omeškania.

5;;2



ČI. 8. Stavenisko
8.1. Odovzdávka staveniska:

8.1.1. objednávatel' je povinný zabezpečit' zhotovitel'ovi bezplatné užívanie priestoru
staveniska po dobu trvania stavby a dobu potrebnú na vypratanie staveniska.
Poplatky, pokuty a majetkové sankcie za dlhší než dohodnutý čas užívania
uhrádza zhotovitel' po celý čas, v ktorom je v omeškaní,

8.1.2. pri zriadení, usporiadaní, vybavení a likvidácii sa dodržiavajú ustanovenia
osobitného predpisu (zákon č. 237/2000 Z.z., ktorým sa novelizuje stavebný zákon
a vyhl. Č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce) a osobitných zmluvných, technických
a dodacích podmienok, pokial' boli v zmluve uplatnené,

8.1.3. zhotovitel' si zabezpečí prevádzkové, sociálne, výrobné zariadenia staveniska.
Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu sú súčast'ou zmluvnej ceny.

8.2. Realizácia:
8.2.1. zhotovitel' svojou činnost'ou nesmie narušit' bezpečnost' osob pohybujúcich sa

okolo staveniska,
8.2.2. vytyčovanie a iné meračské práce potrebné pre vykonávanie predmetu diela

zabezpečuje zhotovitel', ako súčasť dodávky,
8.2.3. zhotovitel' uhrádza vodné a stočné, odbery energií z prevádzkového a sociálneho

zariadenia staveniska,
8.2.4. zhotovitel' je povinný na prevzatom stavenisku, v jeho okolí a na prenechaných

inžinierskych sieťach udržiavať poriadok a čistotu, je povinný odstraňovať odpady a
nečistoty vzniknuté z jeho činnosti a to na vlastné náklady,

8.2.5. pri odovzdaní dodávky je zhotovitel' povinný usporiadať stroje, výrobné zariadenia,
zvyšný materiál a odpady na stavenisku tak, aby bolo možné dodávku riadne
prevziať a bezpečne prevádzkovať, .

8.2.6. po termíne odovzdania a prevzatia stavby, móže zhotovitel' ponech ať na
stavenisku len stroje, výrobné zariadenia a materiál potrebný na odstránenie chýb
a nedorobkov, s ktorými objednávatel' dodávku prevzal, Po odstránení chýb a
nedorobkov je zhotovitel' povinný vypratat' stavenisko do 14 dní a upraviť
stavenisko tak, ako mu to ukladá zmluva, projektová dokumentácia a kolaudačné
rozhodnutie,

8.2.7. zhotovitel' vykonáva činnosti spojené s predmetom diela na vlastnú zodpovednosť
podl'a zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie, právne a technické
predpisy, vyhlášky platné v SR, najrna stavebný zákon, zákon o bezpečnosti a
ochrane zdravia pri práci, vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných a montážnych prácach, zákon o životnom prostredí, zákon o odpadoch
a o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej
ochrane, Slovenské technické normy, zákon Č. 264/1999 Z.z. o technických
požiadavkách na výrobky a o zmenách a doplnení niektorých zákonov, Všeobecné
technické požiadavky kvality stavieb. Zhotovitel' je povinný preukázatel'ne poučiť
všetkých zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci,

8.2.8. objednávatel', alebo nim poverená osoba pri realizácii predmetu obstarávania
podl'a zmluvy vykonáva stavebný dozor (§ 46b zákon Č. 237/2000 Z.z., ktorým sa
novelizuje stavebný zákon). Za tým účelom má prístup na pracoviská, dielne a
sklady, kde sa zmluvné výkony a ich súčastí realizujú alebo skladujú. Na
vyžiadanie mu musia byť predložené výkresy, vzorky materiálov a iné podklady
súvisiace s predmetom obstarávania, ako aj výsledky kontrol kvality - atesty. S
informáciami a podkladmi označenými dodávatel'om ako jeho obchodné tajomstvo,
musí objednávatel' zaobchádzat' d6verne.

8.3. Objednávate!' odovzdá zhotovitel'ovi stavenisko písomne - bude spísaný protokol o
odovzdaní a prevzatí staveniska. Protokol bude obsahovať:

odovzdanie hraníc staveniska



body napojenia na et. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a
realizácie diela.

8.4. Zhotovitel' je povinný udržiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, udržiavať
nepretržite v čistote príjazdové všetky komunikácie, udržiavať oplotenie v bezchybnom
stave, dósledne dbať na hygienu sociálnych zariadení staveniska, dodržiavať bezpečnosť a
ochranu zdravia osob pri práci, dodržiavať a zabezpečovať požiarnu bezpečnosť a
prevenciu, riadne uskladňovať materiály a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.

8.5. Za poškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčené ich
správcami zodpovedá zhotovitel'. Zhotovitel' je však povinný pred začatím prác opátovne
preskúmať a vyznačiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekážky.

8.6. Zhotovitel' označí stavbu predpísaným spósoborn.

8.7. Zhotovitel' je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného
dozoru.

8.8. Zhotovitel' sa zavazuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do
póvodného stavu.

ČI. 9. Odstúpenieod zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov

9.1. Objednávatel' rnóže odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
- keď sa situácia zhotovitel'a pozmení do takej miery, že technické alebo finančné

záruky, ktoré ponúka, nie sú zlučitel'né s povahou a dóležitosťou prác jemu
zverených

- z dóvodu porušenia podmienok a podklad ov tejto súťaže zhotovitel'om
- z dóvodu nedodržania kvality práce a materiálov, podvodu, neschopnosti, z dóvodu

neplnenia závazkov alebo odmietnutia sa prispčsoblť požiadavkám objednávatel'a
dojednaných v zmluve.

Zhotovitel'ovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávatel' je však
povinný zaplatiť zhotovitel'ovi čiastku zodpovedajúcu cene už kvalitne vykonaných prác.

9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou
v ďalšom priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými
stranami, ďalej odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorým i budú súhlasiť obidve
zmluvné strany. Ak sa zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov,
obrátia sa strany s doriešením sporu na príslušný súd.

9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený
dóvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podl'a
zmluvných cien faktúrou a objednávatel' uhradí náklady, ktoré preukázatel'ne zhotovitel'ovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

ČI. 10. Záverečné ustanovenia

10.1. Objednávatel' je oprávnený kontrolovať spósob vykonávania diela počas celej
realizácie. O priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý založí a
bude viesť až do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotovitel'a. Stavebný denník bude cez
pracovnú dobu vždy k dispozícii objednávatel'ovi.
Zhotovitel' je povinný priebežne a na každé požiadanie určenému pracovníkovi
objednávatel'a podávať informácie, vysvetlenie, údaje apod. a taktiež odsúhlasovať vzájomne
dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela.



Zápisy v stavebnom denníku nernóžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímatel'né (oddelitel'né) kópie prepisov Iistov a to

. i áJ a minimálne dve kópie.
L...4.u •••..' •••"v. . Ý predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskór nasledujúci

šenie závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možné uplatniť len po
oonooe zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva
súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán.

0.3 V prípade poskytnutia nenávratného finančného príspevku z fondov EÚ ,bude zmluva o
dielo úspešného uchádzača dodatkom prispósobená zmluve medzi objednávatel'om a
poskytovatel'om nenávratného finančného príspevku.Zhotovitel' súhlasí aby všetke
požiadavky poskytovatel'a nenávratného finančného príspevku na objednávatel'a, ktorých
plnenie sa vyžaduje od zhotovitel'a zhotovitel' dodatkom k zmluve prevezme .
10.4 Zhotovitel' strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,
prácami a službami kedykol'vek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie
nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a objednávatel'om/
konečným prijímatel'om pomoci a oprávneným osobám poskytne všetku potrebnú súčinnosť".

10.4. Objednávatel' so zhotovitel'om sa vzájomne dohodli ,že termín účinnosti tejto zmluvy
bude objenávatel'om určený do 5 dní po uzavretí zmluvy o čerpaní NFP .
10.5. Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len
ak to bude v nich uvedené.

10.6. K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zavázujú vyjadriť písomne do 5 dní
od odoslania.

10.7. Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného
zákonníka a podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

10.8. Odstúpenie od zmluvy musí byt' oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený
dóvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podl'a
zmluvných cien faktúrou a objednávatel' uhradí náklady, ktoré preukázatel'ne zhotovitel'ovi
vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.9. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre každú zmluvnú
stranu.
Zmluvu je možné meniť alebo doplňať iba číselne označenými písomnosťami, podpísanými
štatutárnymi zástupcami obidvoch strán.

10.10. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, že
bola uzatvorená po vzájomnom prejednaní podl'a ich pravej a slobodnej vole, určite, vážne a
zrozumitel'ne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čeho pripojujú
svoje podpisy.
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