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Návrh 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzavretá podľa ust. § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v nižšie uvedený deň, medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: 

 

 

 

 

Obchodné meno:    Mesto Krompachy   

Sídlo:     Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy 

IČO:      00329282 

DIČ:     2021331488 

IČ DPH:     neplatca DPH 

Konajúce prostredníctvom:  Ing. Ivetou Rušinovou, primátorkou 

IBAN:     SK86 5600 0000 0034 0034 7023 

e – mail:     sekretariat@krompachy.sk 

 

 

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

a 

 

 

Obchodné meno:      

Sídlo:      

IČO: 

DIČ: 

IČ DPH: 

Registrácia: 

Konajúce prostredníctvom: 

Číslo účtu: 

e – mail:  

 

zástupca zhotoviteľa vo veciach technických 

..........................., tel. č.: ................, e-mail: ..........................., 

 

(ďalej ako „zhotoviteľ“), 

 

(ďalej spolu v množnom čísle aj ako „zmluvné strany“, resp. ktorákoľvek z nich aj ako 

„zmluvná strana“), v nasledovnom znení: 
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PREAMBULA 

 

Objednávateľ je samosprávou, t. j. mestom, ktoré je povinné plniť pre svojich obyvateľov 

všetky povinnosti, ktoré mu stanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov a ďalšie platné predpisy.  

V rámci spolupráce objednávateľa a zhotoviteľa má mimoriadny význam, aby zmluvné strany 

striktne dodržiavali dohodnuté termíny a iné dohodnuté časy plnenia a predišli omeškaniu, 

pretože plnenie povinností, ktoré má objednávateľ ako samospráva, podlieha dôslednému 

nákladovému a časovému plánovaniu. Zhotoviteľ berie skutočnosti uvedené v predchádzajúcej 

vete na vedomie a zaväzuje sa vykonať všetko pre riadne a včasné splnenie svojich záväzkov. 

 

 

1. Úvodné ustanovenia 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa nasledovné dielo 

„Podpora prístupu k pitnej vode v prostredí marginalizovaných rómskych komunít 

v meste Krompachy – stavba“, nachádzajúce sa na parcelách: C KN 1965, C KN 2209, C KN 

1278/1, E KN 92604/1, C KN 1870, území Krompachy, ktoré sú vo vlastníctve alebo inom 

užívaní objednávateľa a to na vlastné náklady a nebezpečenstvo zhotoviteľa. Predmetom tejto 

zmluvy je aj záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu diela podľa tejto 

zmluvy a úprava ďalších práv a povinností zmluvných strán. Dielo, ktoré je označené v tomto 

ustanovení a ktoré je zhotoviteľ povinný zhotoviť podľa tejto zmluvy a podkladov k tejto 

zmluvy bude v texte tejto zmluvy označované ako „dielo“. 

 

1.1. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky výkony, činnosti, 

úkony a iné opatrenia potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, odovzdaniu 

diela objednávateľovi v stave vhodnom a spôsobilom na užívanie, povolení vydaných 

v súlade so stavebným zákonom a to vrátane: 

  

a) akýchkoľvek prípravných úkonov a činností pre riadne uskutočnenie diela, vrátane 

obstarania a zabezpečenia zariadení a vecí potrebných pre vykonanie diela a zistenia 

a vytýčenia skutočného uloženia inžinierskych sietí a iných vedení technického 

vybavenia územia v mieste plnenia, 

 

b) všetkých búracích prác existujúcich stavieb či iných stavebných objektov a odbornej 

likvidácie či uskladnenia odpadu a iných vecí pochádzajúcich z búrania, pokiaľ je 

búranie existujúcich stavieb či iných stavebných objektov potrebné pre riadne 

vykonanie diela alebo potreba vykonať búranie vyplýva z tejto zmluvy či jej podkladov, 

 

c) vybudovania všetkých potrebných rozvodov a prípojok technického vybavenia územia, 

vrátane dočasných stavebných prípojok a vedení, 

 

 

 

1.2. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi podľa nižšie uvedených podkladov, ktoré 

sú záväznými podkladmi pre výklad a plnenie všetkých povinností podľa tejto zmluvy, 

pričom podklady sú uvedené podľa ich významu a sily od najdôležitejšieho k menej 

dôležitému: 
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1.2.1. ustanovenia tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy (osobitne v oblasti 

životného prostredia, ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 

hygienické predpisy), ostatné záväzné normy a slovenské technické normy, 

 

1.2.2. súťažné podklady, ktorými sa rozumejú kompletné podklady vrátane ich všetkých 

príloh a položkovitého rozpočtu výkazu výmer pre stavbu, predložené do verejnej 

súťaže zadávanej na základe Výzvy na predloženej ponuky vyhlásenej Mestom 

Krompachy v zmysle príslušných právnych predpisov, ktorej víťazom (úspešným 

uchádzačom) je zhotoviteľ, 

 

1.2.3. projektová dokumentácia pre ohlásenie stavby pre zhotovenie diela, ktorú vyhotovila 

spoločnosť ARCHGRUP s.r.o., Jána Francisciho 1620/6, Levoča Ing. Marek Feling, 

autorizovaný stavebný inžinier, 6328*11, tzn., že zhotoviteľ je povinný vykonať dielo 

podľa uvedenej projektovej dokumentácie, 

 

1.2.4. rozpočet stavby, ktorým sa rozumie rozpočet stavby: Podpora prístupu k pitnej vode  

v prostredí marginalizovaných rómskych komunít v meste Krompachy 

 

1.2.5. oznámenie k ohláseniu drobnej stavby a stavebných úprav č. 1128/2020-ozn zo dňa 

14.07.2020, vydané Obcou Kluknava ako príslušným stavebným úradom a to vrátane 

všetkých vyjadrení, stanovísk a iných podkladov účastníkov konania, dotknutých 

orgánov verejnej moci a iných osôb zúčastnených v stavebných konaniach, 

 

1.2.6. všeobecne uznávané pravidlá v oblasti stavebníctva, predpisy a iné normy EÚ, pokyny 

a návody výrobcov stavebných materiálov a autorov technológií či stavebných 

postupov, predpisy profesijných združení, 

 

1.2.7. plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku, ktorý zabezpečí zhotoviteľ. 

 

1.3. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy osvedčuje, že pred uzavretím tejto zmluvy mu 

objednávateľ odovzdal vyššie uvedené podklady, ktoré netvoria prílohy tejto zmluvy 

a ktoré existujú v písomnom alebo elektronickom vyhotovení. Zhotoviteľ zároveň 

vyhlasuje a osvedčuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy mal možnosť riadne 

oboznámiť s obsahom vyššie uvedených podkladov, ktorý mu je úplne zrozumiteľný 

a voči ktorému nemá žiadne námietky. 

 

1.4. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy osvedčuje, že sa dôkladne oboznámil s celou 

zadávacou dokumentáciou diela a ostatnými podkladmi, na základe ktorých je uzavretá 

táto zmluva a vyhlasuje, že k zadávacej dokumentácií diela a podkladom tejto zmluvy 

nemá žiadne námietky a súhlasí s ich obsahom. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že dôkladne, 

riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou skontroloval celú zadávaciu 

dokumentáciu diela a ostatné podklady tejto zmluvy a v týchto podkladoch 

a dokumentácií nenašiel žiadne vady, omyly či iné nedostatky. S ohľadom na obsah 

zhotoviteľových vyhlásení sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky budúce náklady, 

výdavky, straty a iné riziká súvisiace s omylom zhotoviteľa pri tvorbe cenovej ponuky 

diela a jeho súhlasom s cenou diela podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neskôr zistí, resp. 

pojme podozrenie, že v obsahu zmluvných podkladov je vzájomný rozpor, je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne o tom informovať objednávateľa, a to vždy pred vykonaním 

úkonu, ktorého sa domnelý rozpor týka a vyžiadať si od objednávateľa pokyny, akým 

spôsobom a v akom rozsahu má zhotoviteľ daný úkon vykonať. Objednávateľ môže 
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zhotoviteľovi oznámiť aj to, že v zmluvných podkladoch nie je rozpor. Pri domnelom 

či skutočnom rozpore zmluvných podkladov nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť 

zhotovovanie diela, pokiaľ môže pokračovať v zhotovovaní iných častí diela. 

Oznámenie rozporov v zmluvných podkladoch objednávateľovi nie je dôvodom pre 

zmenu (predĺženiu) času na vykonanie diela, ibaže objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 

pokyny k rozporom v zmluvných podkladoch alebo oznámenie, že v zmluvných 

podkladoch nie je rozpor, po neprimerane dlhom čase. 

 

1.5. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe 

predloženej projektovej dokumentácie, a taktiež mu bolo umožnené vykonať miestnu 

obhliadku staveniska. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer 

od projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom 

výkaze výmer. V prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas 

realizácie diela, je zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady. 

 

1.6. Pre odstránenie akýchkoľvek pochybností zmluvné strany týmto osvedčujú, že 

akékoľvek obchodné podmienky zhotoviteľa (napr. všeobecné, dodacie, platobné či 

zmluvné podmienky) a iné listiny či dokumenty, ktoré nie sú uvedené v tejto zmluve 

a/alebo písomná či ústna komunikácia zmluvných strán predchádzajúca uzavretiu 

zmluvy je pre právny vzťah založený touto zmluvou irelevantná a nie je pre zmluvné 

strany záväzná a to aj vtedy, keď sa zhotoviteľ na takéto dokumenty, korešpondenciu 

alebo iné listiny (napr. v rámci svojej cenovej ponuky) odvoláva. 

 

1.7. Zhotoviteľ ďalej vyhlasuje, že mu je známy rozsah prác a výkonov vyžadovaných touto 

zmluvou a že sú mu známe všetky okolnosti podstatné pre riadne a včasné vykonanie 

diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady a s odbornou starostlivosťou vykonať 

či nechať vykonať všetky prieskumy, zistenia a iné činnosti a opatrenia potrebné 

k zhotoveniu diela a oboznámiť sa so skutočnými pomermi na stavenisku a jeho okolí. 

 

1.8. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastníkom zhotovovanej veci (diela) a všetkých vecí 

spojených s dielom a použitých pri spracovaní diela je objednávateľ. Zhotoviteľ však 

nesie nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do času odovzdania dokončeného 

diela objednávateľovi a zároveň odstránenia vád zistených pri odovzdaní diela 

objednávateľovi. 

 

1.9. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v zmluvách uzavretých so svojimi subdodávateľmi nebude 

dohodnutá tzv. výhrada vlastníctva, teda také ustanovenie, ktoré by stanovovalo, že 

zhotovované dielo alebo akákoľvek jeho časť je až do úplného zaplatenia ceny diela vo 

vlastníctve subdodávateľa. Dielo a jeho časti sa musia vždy stať priamo vlastníctvom 

objednávateľa. Za akékoľvek porušenie tejto povinnosti vzniká zhotoviteľovi povinnosť 

zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10.000,- Eur (slovom desaťtisíc 

eur). Objednávateľ je oprávnený vyžiadať si na nahliadnutie zmluvy uzavreté medzi 

zhotoviteľom a jeho subdodávateľmi a zhotoviteľ je povinný mu tieto predložiť. Na 

žiadosť objednávateľa zabezpečí zhotoviteľ na vlastné náklady príslušné kópie 

vyžiadaných zmlúv. Akékoľvek zmluvy uzatvárané medzi zhotoviteľom 

a subdodávateľmi nesmú obsahovať ustanovenia o dôvernosti informácií vo vzťahu 

k objednávateľovi. Kedykoľvek o to objednávateľ požiada, je zhotoviteľ povinný 

poskytnúť objednávateľovi všetky informácie a podklady súvisiace s vykonávaním 

diela podľa tejto zmluvy. 
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2. Čas plnenia 

 

2.1.      Zhotoviteľ je podľa zmluvy povinný: 

 

2.1.1. prevziať od objednávateľa miesto realizácie diela (stavenisko), pričom objednávateľ 

odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne: do 10 pracovných dní po nadobudnutí 

účinnosti tejto zmluvy. 

 

2.1.2. začať uskutočňovať dielo najneskôr do: 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. 

          

2.1.3. vykonať kompletné dokončenie diela podľa tejto zmluvy, odovzdať dielo 

objednávateľovi podľa čl. 9 tejto zmluvy najneskôr do 3 mesiacov odo dňa prevzatia 

staveniska.  

 

2.2. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo plynulo a bez omeškania. 

 

2.3. Všetky termíny/časy plnenia dohodnuté podľa tohto ustanovenia, iného ustanovenia 

tejto zmluvy alebo vyplývajúce z príloh či podkladov tejto zmluvy a týkajúce sa času 

zhotovenia diela alebo jeho častí sú záväzné a objednávateľ nie je povinný zhotovitelia 

na dodržanie takých termínov upozorňovať. Nedodržaním termínu/času plnenia 

dohodnutého podľa tohto ustanovenia, iného ustanovenia tejto zmluvy alebo 

vyplývajúceho z príloh či podkladov tejto zmluvy a týkajúceho sa času zhotovenia diela 

alebo jeho častí nastáva omeškanie zhotoviteľa s riadnym splnením jeho záväzku 

a s tým spojené dôsledky podľa ustanovení Obchodného zákonníka a tejto zmluvy.  
 

2.4. V prípade, že sa zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením akéhokoľvek svojho 

záväzku podľa tejto zmluvy, najmä ohľadom vykonania diela alebo jeho časti 

v dohodnutom termíne alebo odstránenia zistených vád či nedorobkov diela alebo jeho 

častí (vrátane vád zistených počas záručnej doby), je objednávateľ oprávnený aj bez 

predchádzajúceho upozornenia zabezpečiť splnenie omeškaného záväzku sám alebo 

prostredníctvom tretej osoby, pričom zhotoviteľ je povinný bezodkladne nahradiť 

objednávateľovi náklady spojené so splnením omeškaného záväzku jednostranným 

započítaním s pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi. 
 

2.5. Kompletným dokončením diela je stav, keď (i) došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. 

podpisu odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami (ďalej aj ako „protokol 

o odovzdaní diela“ alebo „odovzdanie diela“), a (ii) zároveň odstráneniu všetkých vád 

a nedorobkov diela zistených pri odovzdaní diela a po odovzdaní diela až do času 

odstránenia poslednej vady a nedorobku zistených po odovzdaní diela, pričom takéto 

vady a nedorobky sa považujú za odstránené, ak zmluvné strany podpíšu protokol 

z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov diela (ďalej aj ako „protokol z kontroly 

odstraňovania vád a nedorobkov diela“), a v ktorom objednávateľ osvedčí, že boli 

odstránené zistené vady a nedorobky diela (iii) povoľujúce neobmedzené užívanie diela 

(opísaný stav kompletného dokončenia diela ďalej aj ako „kompletné dokončenie 

diela“). Protokol o odovzdaní a prevzatí predloží zhotoviteľ objednávateľovi. 

 

 

3. Cena diela a platobné podmienky 
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3.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný vykonať všetky práce, činnosti 

a dodávky materiálov potrebné pre zhotovenie diela podľa tejto zmluvy na svoje 

náklady a nebezpečenstvo, odstrániť všetky vady a nedorobky diela za celkovú 

dohodnutú pevnú a paušálnu cenu...............,- Eur (slovom: ............eur) bez DPH, t. 

j...................,- Eur (slovom: ................ eur) s DPH.  

 

3.2. Cena diela s DPH uvedená v bode 3.1 je konečná, nemenná a zodpovedá súťažným 

podkladom a rozpočtu stavby a je záväzná po celý čas trvania zmluvy pre obe zmluvné 

strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že dôjde k zvýšeniu sadzby DPH, pričom  

v takom prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez nároku na jej 

kompenzovanie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú 

inak. Toto ustanovenie sa neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie diela podľa tejto 

zmluvy k zníženiu sadzby DPH oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ bude v tomto prípade účtovať sadzbu DPH platnú v čase vystavenia faktúry, 

ktorá znížená sadzba DPH mu bude uhradená. Cena diela je záväzná aj  

v prípade, ak sa zhotoviteľ, ako neplatca DPH, stane platcom DPH – v tomto prípade 

platí, že zhotoviteľ zníži cenu diela tak, aby výsledná cena diela s DPH bola v rovnakej 

výške ako celková cena diela s DPH podľa bodu 3.1. tohto článku zmluvy. 

 

3.3. Podkladom pre dohodnutú cenu diela sú súťažné podklady. Prípadné dodatočne zistené 

chyby alebo omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nezakladajú zhotoviteľovi právo 

na zmenu dohodnutej ceny diela. 

 

3.4. V dohodnutej pevnej a paušálnej cene diela sú obsiahnuté akékoľvek výkony, činnosti, 

dodávky a služby, ktoré sú potrebné ku kompletnému dokončeniu diela, zhotoveniu 

diela v súlade s touto zmluvou. K výkonom, činnostiam a dodávkam, ktoré sú zahrnuté 

v dohodnutej cene diela, patria najmä: 

 

3.4.1. všetky prípravné práce, dokončovacie práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky 

a ostatné práce a činnosti potrebné k vykonaniu diela podľa tejto zmluvy,  pričom za 

správnosť, funkčnosť a odbornosť takej dokumentácie a výpočtov zodpovedá 

zhotoviteľ, dokumentácia a výpočty musia byť spracované v súlade s podkladmi tejto 

zmluvy a musia byť pred realizáciou časti diela, ktorých sa týka, včas predložené 

objednávateľovi, ktorý je oprávnený namietať ich obsah a v takom prípade nesmie 

zhotoviteľ danú časť diela až do dosiahnutia zhody s objednávateľom vykonať; 

 

3.4.2. spracovanie a vyhotovenie zamerania a vytýčenia skutočného uloženia sietí a iných 

vedení technického vybavenia územia, najmä plynovodov, vodovodov, kanalizácie, 

elektrických vedení, telekomunikačných sietí, elektronických sietí, vytýčenie 

existujúcich stavieb a porealizačné geodetické zameranie spolu so spracovaním 

geometrického plánu, ktorý je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi v tlačenej 

forme a v dvoch exemplároch v digitálnej forme na nosiči dát vo formáte .DWG, resp. 

.DGN, resp. .DXF; 
 

 

3.4.3. dodávky stavebných materiálov, výrobkov a iných vecí potrebných na zhotovenie diela, 

straty stavebného materiálu pri spracovaní a výstavbe a všetky materiálové  

a dopravné náklady; 
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3.4.4. dovoz, odvoz, inštalácia, údržba a starostlivosť o lešenie každého druhu a výšky, 

zabezpečenie a použitie náradia a stavebných strojov a všetky s tým spojené úkony 

a činnosti, zabezpečenie, použitie a údržba odvodňovacích zariadení, vrátane 

zabezpečenia potrebných povolení alebo iných rozhodnutí pre použitie takých 

rozhodnutí, ak sa pri zhotovovaní stavby objaví potreba použiť odvodňovacie zariadenia 

(napr. pre odvodnenie stavebnej jamy); 

 

3.4.5. všetky mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela (napr. 

ubytovaním a stravovaním zamestnancov stavby) a ďalšie náklady spojené 

s odmeňovaním osôb zúčastňujúcich sa zhotovenia diela; 

 

3.4.6. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie prevádzkových, sociálnych, výrobných a iných 

zariadení staveniska, vrátane zhotovenia a sprevádzkovania prípojok staveniska a diela 

na všetky siete technického vybavenia územia potrebné pre zhotovenie a užívanie diela 

(prípojka nízkeho napätia - NN, resp. vysokého napätia -VN, plynovodná, vodovodná, 

kanalizačná prípojka a iné), pričom zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené 

s dodávkou vody, elektriny, plynu či iných energií a služieb potrebných pre zhotovenie 

diela (napr. osvetlenie staveniska, náklady na úhradu energií spotrebovaných 

v súvislosti so zhotovením diela, náklady na stráženie staveniska a stavebných 

objektov), vytvorenie a prevádzkovanie uzatvoriteľnej stavebnej kancelárie na 

stavenisku s telefónnym a internetovým pripojením a dostupnou e-mailovou službou 

a to od času odovzdania staveniska až do prevzatia diela zo strany objednávateľa; 

 

3.4.7. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie oplotenia staveniska, pričom inštalované 

oplotenie musí byť čisté, estetické, uzatvárateľné, nepriehľadné a zo systémových 

dielcov; na základe predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa môže 

zhotoviteľ použiť aj iný typ oplotenia; 

 

3.4.8. zabezpečenie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, pričom 

zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky osoby pohybujúce sa v priestoroch 

staveniska boli vybavené predpísanými ochrannými prostriedkami a pomôckami 

zodpovedajúcimi druhu a povahe nimi vykonávanej činnosti a v prípade porušenia tejto 

povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

180,- Eur za každý zistený a ohlásený prípad (napr. nepoužitie ochrannej prilby, 

reflexnej vesty, vhodnej pracovnej obuvi a pod.); 

 

3.4.9. dodávka a montáž všetkých zariadení vyžadovaných právnymi predpismi, podkladmi 

tejto zmluvy, príslušným hasičským zborom, inšpektorátom práce alebo z iného titulu 

(napr. prípojka požiarnych hadíc, nástenné hydranty a hasiace prístroje) a to vrátane 

zabezpečenia technickej dokumentácie k nim, certifikátov a východiskových revízií 

a skúšok týchto zariadení spolu s označením v zmysle právnych predpisov a ostatných 

záväzných noriem; 

 

3.4.10. označenie stavby v súlade s právnymi predpismi; 

 

3.4.11. zhotovenie a udržiavanie všetkých potrebných príjazdových ciest a komunikácií pre 

zhotovenie diela, pričom príjazdové cesty a komunikácie musia byť zhotovené  

v súlade so stavebnými povoleniami a pokynmi príslušných orgánov verejnej moci, 

stále čistenie, údržba a  zabezpečenie ciest, komunikácií, priľahlých verejných 

chodníkov a uličných plôch používaných pri realizácií diela, osadenie dočasného 
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dopravného značenia (napr. pri obchádzkach), zabezpečenie uzavretia komunikácie 

alebo verejných priestorov, ak sa objaví taká potreba pri zhotovení diela alebo vyplýva 

z podkladov tejto zmluvy; 

 

3.4.12. splnenie všetkých povinností bezpečnosti cestnej  prevádzky voči tretím osobám, 

orgánom štátnej správy a miestnej samosprávy, obzvlášť pri používaní verejných alebo 

súkromných ciest, pozemkov a zariadení pre výstavbu alebo prevádzku staveniska, ako 

aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú v súvislosti so stavebnou prevádzkou a 

porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na pozemných komunikáciách 

tretím subjektom; 

 

3.4.13. odstránenie a likvidácia všetkých odpadov pochádzajúcich alebo súvisiacich 

s vykonaním a zhotovením diela, vrátane stavebného odpadu, odpadu a zvyškov 

pochádzajúcich z odstránenia stavieb a stavebných konštrukcií, podľa príslušných 

predpisov (okrem materiálu určeného podľa podkladov tejto zmluvy na recykláciu) 

a zabezpečenie všetkých listín a podkladov osvedčujúcich riadne splnenie 

zhotoviteľových povinností podľa tohto ustanovenia; 

 

3.4.14. stráženie a ochrana diela a staveniska až do času odovzdania diela objednávateľovi, 

pričom stráženie vnútorného zariadenia diela, ktoré nainštaluje objednávateľ pred 

odovzdaním diela, znáša na vlastné náklady objednávateľ a zhotoviteľ je povinný 

poskytnúť mu k tomu všetku potrebnú súčinnosť; na stavenisko môžu vstupovať iba 

osoby poverené zhotoviteľom a/alebo objednávateľom alebo iné osoby, ktorým 

oprávnenie vstúpiť na stavenisko zakladajú právne predpisy; 

 

3.4.15. priebežné čistenie diela a všetkých zariadení zabudovaných pri zhotovovaní diela, pred 

odovzdaním diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný dielo dôkladne vyčistiť, 

pričom dlažba v diele musí byť dôkladne vyčistená už pred dovezením a inštaláciou 

vnútorného zariadenia objektu a nesmú sa nej vyskytovať cementové a/alebo vápenné 

zvyšky či povlak, okná a zasklené plochy je objednávateľ povinný čistiť mokrým 

spôsobom; 

 

3.4.16. montáž zariadení a konštrukcií pre označenia prevádzky objednávateľa (napr. logá, 

pylóny, nonfood vitríny, smerové šípky a pod.), pričom pre odstránenie pochybností 

zmluvné strany osvedčujú, že obstaranie týchto zariadení a konštrukcií zabezpečí na 

vlastné náklady objednávateľ, pokiaľ nie tieto nie sú súčasťou rozpočtu; 

 

3.4.17. zabezpečenie právoplatných rozhodnutí povoľujúcich neobmedzené užívanie všetkých 

stavebných objektov tvoriacich súčasť diela a poskytnutie inej potrebnej súčinnosti v 

konaniach pred správnymi a inými orgánmi v súvislosti s dielom, pričom zhotoviteľ je 

povinný obstarať, a to aj od svojich subdodávateľov, všetky dokumenty, atesty, 

certifikáty revízne správy, energetické certifikáty, návody na obsluhu, zaučenie 

obsluhy, súhlasy a iné listiny potrebné k užívaniu diela;  

 

3.4.18. vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela v zmysle bodu 9.2.3. tejto 

zmluvy a to v dvoch exemplároch v tlačenej forme a v dvoch exemplároch v digitálnej 

forme na nosiči dát vo formáte .DWG, resp. .DGN, resp. .DXF; 

 

3.4.19. zaplatenie všetkých administratívnych a správnych poplatkov spojených so zhotovením 

diela, zaplatenie všetkých poplatkov, úhrad a plnení živnostenským úradom, orgánom 
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verejnej moci, miestnym orgánom a správcom sietí a správcom technického vybavenia 

územia okrem administratívnych poplatkov za pripojenie do distribučnej sústavy 

jednotlivých sietí alebo sietí technického vybavenia územia, ktoré (administratívne 

poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy) znáša objednávateľ, 

zaplatenie/nahradenie všetkých plnení, sankcií alebo poplatkov uložených 

objednávateľovi a/alebo zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela; zabezpečenie 

odovzdania vybudovaných alebo prekladaných sietí a zariadení technického vybavenia 

územia príslušným správcom, pokiaľ o to objednávateľ požiada; 

 

3.4.20. režijné náklady, dane, poistenie a prirážky na zisk a riziko; 

 

3.4.21. stavebné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou 

činnosťou v zmysle tejto zmluvy; 

 

3.4.22. časová a vecná koordinácia všetkých stavebných činností a výkonov, ktoré bude 

v zmysle tejto zmluvy zabezpečovať zhotoviteľ sám alebo prostredníctvom tretích osôb, 

včasné sprístupnenie staveniska, resp. jeho časti  objednávateľovi alebo ním určeným 

osobám za účelom vykonania stavebného dozoru, kontroly a iných činností podľa tejto 

zmluvy a koordinácia takýchto činností a výkonov a zosúladenie s harmonogramom 

realizácie diela a plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku; 

 

3.4.23. dodržiavanie predpisov ohľadom produkcie emisií a stavebného hluku pri stavebnej 

činnosti, pričom zhotoviteľ sa zaväzuje používať stavebné stroje s proti hlukovou 

ochranou, dodržanie dní pracovného pokoja; 

 

3.4.24. zabezpečenie čistoty na stavenisku, zabránenie usadeniu škodcov a používanie 

stavebných postupov predchádzajúcich nečistote, prašnosti a iným nepriaznivým 

následkom stavebnej činnosti, pričom zhotoviteľ je povinný: 

 

- odpad pochádzajúci alebo súvisiaci so zhotovením stavby separovať a na základe 

predchádzajúcej dohody s objednávateľom zriadiť a prevádzkovať centrálne miesto na 

zber odpadu, ktoré je povinný po ukončení stavebných prác odstrániť, kontajnery musia 

byť vybavené tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu okolia; 

- vykonať opatrenia na to, aby sa na stavenisku vytváralo čim menej prachu 

a predchádzalo tvorbe a víreniu prachu (postrekovanie, ochranné protiprachové steny 

atď.) a tieto udržiavať; 

- zabezpečiť priebežné upratovanie stavby a staveniska. 

 

3.5. Všetky výkony, činnosti a dodávky, ktoré sú uvedené v bode 3.3. a 3.4. tejto zmluvy, 

zároveň predstavujú záväzky zhotoviteľa vykonať také výkony, činnosti a dodávky pri 

zhotovení diela, ibaže uskutočnenie takých výkonov, činností alebo dodávok nie je pre 

zhotovenie diela potrebné a ich uskutočnenie neukladajú ani podklady k tejto zmluve 

(napr. vykonanie skrývky ornice, ak stavenisko nie je na poľnohospodárskej pôde). 

Zhotoviteľ je povinný za dohodnutú cenu diela vykonať aj všetky ostatné výkony, 

činnosti a dodávky potrebné pre riadne a včasné zhotovenie a odovzdanie diela, napriek 

tomu, že nie sú uvedené v bode 3.4. tejto zmluvy, keďže výpočet výkonov, činností 

a dodávok podľa bodu 3.4. tejto zmluvy nie je konečný a obsahuje len dôležité výkony, 

činnosti a dodávky. 
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3.6.  Cena diela bude platená v splátkach, na základe čiastkových faktúr, ktoré je zhotoviteľ 

povinný doručiť objednávateľovi vždy v 6. rovnopisoch a to nasledovne: Zhotoviteľ 

vystaví čiastkové faktúry, a to len na dodávky v objeme minimálne 10 % ceny diela. 

Zhotoviteľ je oprávnený vyhotoviť faktúru na úhradu príslušnej splátky ceny diela až 

potom, ako objednávateľ skontroluje vyhotovenie danej etapy/časti diela, ktorej sa týka 

splátka ceny diela a zmluvné strany podpíšu zisťovací protokol prislúchajúci k danej 

etape/časti diela. Všetky faktúry vystavené zhotoviteľom musia obsahovať náležitosti 

podľa právnych predpisov, účtovných predpisov a tejto zmluvy. Prílohou faktúr musia 

byť príslušné certifikáty, prehlásenia o zhode, prípadne zákonom stanovené skúšky 

a revízie a kópia príslušného zisťovacieho protokolu. Zhotoviteľ zodpovedá za správne 

vystavenie faktúry podľa tohto odseku. Pokiaľ zhotoviteľova faktúra nebude obsahovať 

vyššie uvedené náležitosti a prílohy alebo iné prílohy v zmysle tejto zmluvy nevzniká 

zhotoviteľovi nárok na úhradu tejto faktúry, ani plnenia ním uplatneného. Splatnosť 

splátok ceny diela a faktúr na úhradu splátok ceny diela je 60 dní odo dňa  doručenia 

faktúry objednávateľovi a ním skontrolovanej správnosti, pričom faktúry sa považujú 

za uhradené dňom odpísania príslušnej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný na požiadanie objednávateľa bezodkladne predložiť 

zhotoviteľovi dôkazy o skutočnom stave stavebných výkonov a materiálov použitých 

pri zhotovení diela. 

 

3.7. V prípade, ak budú doručené faktúry vykazovať formálne nedostatky alebo ak na ich 

úhradu nevznikne zhotoviteľovi nárok z dôvodu, že si nesplnil všetky povinnosti 

týkajúce sa tej-ktorej etapy zhotovovania diela podľa tejto zmluvy, platobného 

kalendára alebo iných dokladov súvisiacich s touto zmluvou alebo nepredložil iné 

podklady v zmysle tejto zmluvy alebo z iného dôvodu podľa tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený do 15 pracovných dní odo dňa doručenia faktúry vrátiť faktúru 

zhotoviteľovi s písomným oznámením nedostatkov alebo iných dôvodov, pre ktoré bola 

faktúra vrátená, pričom na takúto faktúru sa nebude prihliadať a objednávateľ sa 

nedostáva do omeškania so zaplatením sumy uplatnenej vrátenou faktúrou. V prípade 

akceptovania opravenej/náhradnej faktúry objednávateľom začína plynúť nová 60-

dňová lehota splatnosti takej faktúry odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

 

3.8. Najneskôr do 30 dní po kompletnom dokončení diela podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ 

povinný predložiť objednávateľovi záverečné vyúčtovanie zmluvnej ceny diela a tiež 

záverečnú faktúru. Ak sa zhotoviteľ omešká so splnením svojej povinnosti podľa 

predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

500,- Eur za každý deň omeškania, najviac však 10.000,- Eur. Prílohou záverečnej 

faktúry musí byť (i) zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zhotovovania 

diela spolu s písomným vyhlásením každého takéhoto subdodávateľa  

o tom, že voči zhotoviteľovi nemá žiadne pohľadávky z titulu odmeny/odplaty/ ceny za 

účasť na zhotovovaní diela alebo dodania materiálu pre dielo alebo v inej súvislosti 

s dielom, okrem prípadného zádržného, ktoré zhotoviteľ zadržiava na základe dohody 

so subdodávateľom, (ii) kópia protokolu z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov 

diela, podpísaného oboma zmluvnými stranami, v ktorom objednávateľ osvedčí, že boli 

odstránené zistené vady a nedorobky diela. 

 

3.9. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa vykonať práce, dodávky a iné činnosti, 

o ktorých vykonanie prejaví objednávateľ záujem, to neplatí, ak zhotoviteľ nie je 

spôsobilý na vykonanie takých prác, dodávok a iných činností. Zmeny diela musia byť 

pred ich vykonaním zapracované do projektovej dokumentácie, tvoriacej podklad tejto 
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zmluvy a pri menších zmenách postačí spracovanie či zapracovanie do príslušnej 

technickej dokumentácie. Akékoľvek zmeny diela a/alebo práce, dodávky a iné 

činnosti, ktoré nie sú predmetom tejto zmluvy, môže zhotoviteľ vykonať len 

s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa. 

 

3.10. Ak dôjde k zníženiu rozsahu diela alebo zníženiu prác, dodávok alebo iných činností 

potrebných pre vykonanie diela, je objednávateľ oprávnený požadovať zníženie ceny 

diela o cenu nevykonaných prác, dodávok alebo iných činností, ktorá (cena) je uvedená 

v zhotoviteľovej cenovej ponuke (v súťažných podkladoch), 

 

3.11. Technický  dozor, architekti, projektanti alebo iné obdobné osoby nie sú v mene 

objednávateľa oprávnené dohodnúť alebo nariadiť odchýlky od zmluvy, zmeny 

v prevedení diela či zvýšenie alebo zníženie výkonov, prác alebo dodávok. Predloženie 

zmenených plánov alebo iných podkladov zhotoviteľovi zo strany architekta, 

projektanta alebo inej osoby zúčastnenej na plánovaní diela neznamená 

objednávateľovo poverenie a súhlas na vykonanie takých plánov a iných podkladov, ani 

nezakladá právo/nárok zhotoviteľa na poskytnutie osobitnej ceny (odmeny) popri cene 

diela. Ak zhotoviteľ zistí, že mu boli predložené či poskytnuté plány alebo 

dokumentácia odlišujúca sa od podkladov tejto zmluvy, je povinný to bezodkladne 

oznámiť objednávateľovi a vyžiadať si od neho pokyn ako ďalej postupovať. 

 

4. Zmluvná pokuta 

 

4.1. Ak sa zhotoviteľ dostane so splnením svojej povinnosti podľa bodu 2.1.3. tejto zmluvy 

do omeškania, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

0,1% z celkovej ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. Ak sa zhotoviteľ 

dostane do omeškania so splnením svojej povinnosti podľa bodu 2.1.2 tejto zmluvy, je 

zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1% z celkovej 

ceny diela bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. V prípade, že sa zmluvné strany 

dohodnú na neskoršom čase splnenia zhotoviteľových povinností, zabezpečených 

zmluvnou pokutou alebo objednávateľ poskytne zhotoviteľovi dodatočnú lehotu na 

splnenie jeho povinností, ostáva objednávateľovo právo/nárok na zaplatenie zmluvnej 

pokuty, existujúce v čase uzavretia dohody o neskoršom čase splnenia zhotoviteľových 

povinností, resp. v čase poskytnutia dodatočnej lehoty na plnenie, zachované 

a zabezpečenie zhotoviteľových povinností zmluvnou pokutou sa vzťahuje aj na časy 

plnenia založené dohodou zmluvných strán a na dodatočne poskytnuté lehoty na 

plnenie. Skutočnosť, že objednávateľ uplatnil voči zhotoviteľovi nárok na zaplatenie 

ktorejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tohto ustanovenia, nemá žiaden vplyv na 

objednávateľovo právo/nárok na zaplatenie akejkoľvek inej zmluvnej pokuty podľa 

tohto ustanovenia a objednávateľovo právo/nárok na zaplatenie akejkoľvek inej 

zmluvnej pokuty podľa tohto ustanovenia ostáva zachované. 

 

4.2. Zmluvná pokuta, ktorú je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi, je splatná do 15 

dní od doručenia objednávateľovej výzvy na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľovi. 

Objednávateľ je oprávnený, aj nesplatnú, pohľadávku na zaplatenie zmluvnej pokuty 

voči zhotoviteľovi jednostranne započítať proti pohľadávke zhotoviteľa a voči 

objednávateľovi na zaplatenie ceny diela alebo splátky ceny diela uplatnenej 

v záverečnej faktúre alebo vo faktúre za čiastkové plnenie, a to aj v prípade, že na to 

zhotoviteľa pri prevzatí diela alebo pri podpise zisťovacieho protokolu o stave 

čiastkového plnenia neupozornil. 
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4.3. Zaplatením akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy, ktorú je zhotoviteľ 

povinný zaplatiť objednávateľovi, nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu 

prípadnej škody, vrátane ušlého zisku, spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej 

zmluvnou pokutou a to v rozsahu, v ktorom táto škoda prevyšuje zmluvnú pokutu 

 

4.4. Pokiaľ objednávateľ neuhradí včas splátku ceny diela a splátku ceny diela nezaplatí ani 

v dodatočne poskytnutej lehote na plnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako 15 dní a ktorá 

začína plynúť od doručenia oprávnenej zhotoviteľovej písomnej výzvy na zaplatenie 

objednávateľovi, môže si zhotoviteľ uplatniť voči objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania. Zmluvné strany sa 

dohodli, že akékoľvek pohľadávky zhotoviteľa voči objednávateľovi vyplývajúce alebo 

založené touto zmluvou nie je zhotoviteľ oprávnený postúpiť bez predchádzajúceho 

písomného súhlasu objednávateľa alebo započítať jednostranným právnym úkonom.  

 

4.5. Za oneskorené odstránenie prípadných vád a nedorobkov, zistených pri prevzatí diela 

alebo po prevzatí diela až do času kompletného dokončenia diela (alebo jeho opravy 

zhotoviteľom, objednávateľom alebo treťou osobou), je zhotoviteľ povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- Eur za každý deň omeškania a za 

každý prípad omeškania s odstránením vady alebo nedorobku uvedeného 

v odovzdávacom protokole alebo v zozname vytknutých vád a nedorobkov. 

 

 

5. Záruka, záručná doba a záručné podmienky 

 

5.1. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku v trvaní záručnej doby 5 rokov (slovami: 

päť rokov). 

 

5.2. Záručná doba začína plynúť dňom odstránenia všetkých vád a nedorobkov diela 

zistených pri prevzatí diela objednávateľom a tiež vád zistených po prevzatí diela 

objednávateľom až do času odstránenia všetkých vád a nedorobkov diela zistených pri 

prevzatí diela, t.j. dňom, keď zmluvné strany podpíšu protokol z kontroly odstraňovania 

vád a nedorobkov diela oboma zmluvnými stranami a v ktorom objednávateľ osvedčí, 

že boli odstránené zistené vady a nedorobky diela. 

 

5.3. Vo veciach týkajúcich sa záručnej doby, prerušenia a obnovenia plynutia záručnej doby, 

vo veciach reklamácií a spôsobu vybavovania reklamácií platia v celom rozsahu 

ustanovenia Obchodného zákonníka a ďalších právnych predpisov a technických 

noriem platných na území SR, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli inak alebo odlišná 

úprava nevyplýva z tejto zmluvy. 

 

5.4. Každá vada zo záruky zistená objednávateľom musí byť bezodkladne písomne vytknutá 

zhotoviteľovi e-mailovou správou alebo písomne a vo forme reklamačného hlásenia. 

Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po notifikácii vady objednávateľom, najneskôr však 

do 2 pracovných dní po notifikácii vady, vykonať šetrenie ohľadne vady a informovať 

objednávateľa o charaktere vady, jej rozsahu, dôvodoch a príčinách a navrhovanom 

spôsobe jej odstránenia. Platí však, že vada zo záruky musí byť odstránená najneskôr do 

5 pracovných dní po dni notifikácie vady. V prípade, že bude možné vadu odstrániť 

viacerými spôsobmi, je zhotoviteľ povinný tieto spôsoby oznámiť objednávateľovi 

a podať mu všetky dostupné a relevantné informácie o ich vhodnosti. Právo výberu 
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spôsobu odstránenia vady má v každom jednotlivom prípade zhotoviteľ. V prípade, že 

nebude medzi zmluvnými stranami dohodnuté niečo iné, platí, že vady zo záruky budú 

primárne odstraňované formou výmeny každej jednotlivej vadnej časti diela za novú 

časť bez vady. 

 

5.5. Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcom postupe týkajúcom sa 

odstraňovania/opravovania tzv. urgentných vád diela. Na účely tejto zmluvy sa 

„urgentnou vadou“ diela rozumie akákoľvek vada, ktorá je na diele objavená pred 

odovzdaním diela, počas jeho odovzdávania alebo v priebehu trvania záručnej doby 

a ktorá má podľa názoru objednávateľa taký charakter, že jej okamžité neodstránenie by 

viedlo alebo zrejme mohlo viesť ku škodám (vrátane ušlého zisku) pri užívaní/používaní 

diela zo strany objednávateľa alebo inej osoby. V prípade, že bude objavená urgentná 

vada, je objednávateľ povinný bezodkladne túto vadu zhotoviteľovi notifikovať 

a upozorniť ho, že ide o urgentnú vadu, pričom zhotoviteľ je povinný urgentnú vadu 

odstrániť do 24 hodín od jej notifikácie. Výskyt urgentnej vady by mal byť 

objednávateľom (pokiaľ to bude možné) zdokumentovaný, napr. fotografiou. Pokiaľ 

zhotoviteľ neodstráni urgentnú vadu do 24 hodín od jej notifikácie zo strany 

objednávateľa, je objednávateľ oprávnený urgentnú vadu odstrániť/opraviť sám alebo 

pomocou tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 

5.6. V prípade výmeny vadnej časti diela alebo vykonania opravy časti diela, sa zhotoviteľ 

zaväzuje poskytnúť objednávateľovi na príslušné opravené či vymenené časti diela 

ďalšiu záruku, a to v rovnakej dĺžke, aká je poskytovaná na zhotovenie diela podľa tejto 

zmluvy o dielo. Táto ďalšia záruka bude poskytnutá písomnou formou na celú novú 

záručnú dobu. V prípade porušenia záväzku poskytnúť záruku na akosť podľa tohto 

bodu, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 330,- 

Eur (slovom: tristotridsať eur) za každý deň omeškania s poskytnutím novej záruky na 

akosť, maximálne však 165.000,- Eur (slovom: stošesťdesiatpäťtisíc eur) v súhrne za 

každý jednotlivý prípad porušenia. Rovnako tak je zhotoviteľ povinný poskytnúť 

objednávateľovi ďalšie zabezpečenie nárokov vyplývajúcich z novej záručnej doby 

(banková záruka a pod.). 

 

5.7. Vady vytknuté zo záruky je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne, najneskôr však 

do 5 pracovných dní od notifikácie vady zhotoviteľovi, pokiaľ nebude dohodnuté inak. 

Urgentné vady sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 24 hodín od objednávateľovej 

notifikácie o vade. Za oneskorené odstraňovanie vád zo záruky má objednávateľ právo 

vyúčtovať zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinnosť zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu 330,- Eur (slovom: tristotridsať eur) za každý deň omeškania a za každú vadu, 

s ktorej odstránením je zhotoviteľ v omeškaní. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje 

právo nechať tieto vady odstrániť treťou stranou a vynaložené náklady uplatniť proti 

zádržnému, pričom záruka na dielo zostáva nedotknutá. 

 

5.8. Zhotoviteľ je povinný zaviazať osoby, s ktorými bude spolupracovať pri realizácií diela 

(subdodávateľov), aby poskytli zhotoviteľovi záruku na tovar alebo služby, ktoré pri 

realizácia diela dodajú, v rovnakom rozsahu ako poskytol zhotoviteľ objednávateľovi 

podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať objednávateľovi splnenie tejto 

povinnosti.. 

 

5.9. Zhotoviteľ uhradí objednávateľovi všetky prípadné škody spôsobené vadou diela 

a finančné prostriedky vynaložené na vykonanie potrebných opatrení. 
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6. Poistenie diela 

 

6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude niesť zodpovednosť za akúkoľvek ním, jeho 

zamestnancami alebo akýmikoľvek ním poverenými osobami úmyselne alebo 

z nedbanlivosti spôsobené škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo akýmkoľvek  

tretím osobám pri plnení tejto zmluvy. Na zabezpečenie prípadných nárokov 

objednávateľa z titulu škody, ktorá vznikne počas zhotovovania diela, najmä škody 

spôsobenej vyššou mocou, vandalizmom, neznámymi vlastnosťami stavebného 

podkladu, konštrukčnými a materiálovými nedostatkami, nedbalosťou je zhotoviteľ 

povinný bezodkladne po uzavretí tejto zmluvy uzatvoriť stavebné poistenie. Výška 

poistného plnenia stavebného poistenia pre každú poistnú udalosť musí predstavovať 

aspoň cenu diela, ktorá je uvedená v čl. 3.1.  Zhotoviteľ prehlasuje, že v čase 

uzatvorenia tejto zmluvy má okrem vyššie uvedeného stavebného poistenia platne 

a účinne uzatvorenú poistnú zmluvu pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

prevádzkovou činnosťou zhotoviteľa. 

 

6.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky poistenia uvedené v bode 6.1. tejto 

zmluvy boli platné a účinné až do času kompletného dokončenia diela. Zhotoviteľ je 

povinný pri prevzatí staveniska preukázať objednávateľovi existenciu všetkých poistení 

podľa bodu 6.1 tejto zmluvy prostredníctvom poistnej zmluvy, poistky alebo potvrdenia 

o postení s náležitosťami uvedenými v poslednej vete tohto ustanovenia. Zhotoviteľ je 

povinný bezodkladne po výzve objednávateľa preukázať objednávateľovi existenciu a 

platnosť ktoréhokoľvek alebo všetkých poistení podľa bodu 6.1 tejto zmluvy a to 

prostredníctvom potvrdenia o poistení. Potvrdenie o poistení musí obsahovať 

minimálne označenie poisťovne, poistenej osoby, poistnú sumu, trvanie poistenia, 

poistné krytie, dátum uzatvorenia poistenia, a poznámku o tom, že v prípade, ak nebude 

uhradené poistné, bude objednávateľ o tejto skutočnosti informovaný. 

 

6.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavreté všetky poistné zmluvy vyžadované právnymi 

predpismi v súvislosti s výkonom jeho podnikateľskej činnosti a v súvislosti so 

zhotovením diela podľa tejto zmluvy a tieto poistné zmluvy a poistenie bude až do 

kompletného dokončenia diela udržovať v platnosti a účinnosti. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

predložiť objednávateľovi na jeho požiadanie doklad osvedčujúci existenciu poistenia 

podľa tohto ustanovenia, bod 6.2. sa použije obdobne. 

 

6.4. Zhotoviteľ je povinný platiť riadne a včas poistné a plniť všetky povinnosti stanovené 

v poistných zmluvách a všeobecných poistných podmienkach príslušných poistiteľov. 

Akákoľvek zmena v poistných zmluvách podlieha po dobu platnosti tejto zmluvy 

o dielo písomnému súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť, 

založiť, vinkulovať alebo inak obdobne nakladať s poistným plnením alebo inými 

právami vyplývajúcimi z poistných zmlúv. Uzavretím tejto zmluvy a uzavretím poistení 

podľa tohto článku zmluvy alebo ktoréhokoľvek z nich postupuje zhotoviteľ všetky 

svoje budúce pohľadávky z titulu poistného plnenia vyplývajúceho z poistení podľa 

tohto článku zmluvy alebo ktoréhokoľvek z nich na objednávateľa a objednávateľ 

takéto pohľadávky prijíma. Zhotoviteľ je však povinný uplatňovať poistné plnenia voči 

poisťovateľom vo svojom mene a v prospech objednávateľa a vykonať všetko potrebné 

pre úspešné uplatnenie práv z poistenia. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť 

objednávateľa oznámiť príslušnému poisťovateľovi postúpenie pohľadávok na poistné 
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plnenie podľa tohto ustanovenia a zabezpečiť, aby príslušný poisťovateľ považoval 

objednávateľa za oprávnenú osobu na poskytnutie poisteného plnenia. 

 

 

7. Podmienky zhotovenia diela a ďalšie dojednania 

 

7.1. Zhotoviteľ je povinný dielo podľa tejto zmluvy zhotoviť v dohodnutom termíne vrátane 

prípravných prác, odborného vytýčenia stavby, všetkých výkopových  

a násypových prác, všetkých prác spojených so zakladaním, vrátane všetkých 

dokončovacích prác a poskytovaní súčinnosti pri ďalších rôznych rokovaniach 

s príslušným stavebným úradom a ďalšími dotknutými orgánmi a inštitúciami. 

 

7.2. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť vykonaním časti diela inú osobu (subdodávateľov) za 

dodržania podmienok dohodnutých v tejto zmluve. Zhotoviteľ je zodpovedný za to, že 

subdodávatelia disponujú všetkými oprávneniami, povolenia, licenciami, potrebnými 

pre vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy. V prípade, ak zhotoviteľ bude vykonávať 

dielo prostredníctvom subdodávateľov, je povinný najneskôr 3 pracovné dni pred 

nástupom subdodávateľa na výkon činnosti, zaslať písomne objednávateľovi 

nasledovné informácie a dokumenty: 

 

a) Informácie o subdodávateľovi, a to obchodné meno, sídlo, kontaktná osoba, 

b) Informáciu o opise časti diela, ktorú bude subdodávateľ realizovať, 

c) Čestné vyhlásenie subdodávateľa, že spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1   zákon

a o verejnom obstarávaní (zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní - texte aj 

ako „zákon o verejnom obstarávaní“) 

 

Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou 

objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. Postúpenie/zverenie všetkých 

záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy inému generálnemu subdodávateľovi však 

zásadne nie je prípustné a porušenie tejto podmienky zakladá objednávateľovi právo od 

tejto zmluvy odstúpiť. 

 

7.3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné 

povinnosti voči subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce 

a dodávky, ktoré pre neho realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne 

zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ 

namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia takto 

poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. 

záverečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky 

zhotoviteľa voči subdodávateľom splatné. Počas doby zadržania podľa tohto odseku 

zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči 

zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. 

Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom 

k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie 

nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude 

objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, 

je objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, 

a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky 

pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje 

svoj súhlas. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej 
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objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom 

subdodávateľovi zhotoviteľa.  

 

7.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť niektorého alebo viacerých subdodávateľov 

či iné osoby, zúčastňujúce sa na zhotovovaní diela, zo zhotovovania diela a zhotoviteľ 

je povinný také vylúčenie rešpektovať a vylúčeného subdodávateľa/osobu nahradiť 

iným subdodávateľom/osobou. Objednávateľ je oprávnený vyžadovať od zhotoviteľa a 

zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť objednávateľovi referencie 

o objednávateľom vybranom subdodávateľovi či viacerých subdodávateľoch. 

Objednávateľ sa zaväzuje dôverne nakladať s poskytnutými referenciami 

o subdodávateľovi. Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom 

ktorých dodáva objednávateľovi stavebné práce neporuší zákaz nelegálneho 

zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní v znení 

zákona č. 351/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom 

kontroly dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od 

zhotoviteľa v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, 

prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu alebo poskytuje službu, ktoré sú potrebné na 

to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho 

zamestnávania. Tieto informácie a doklady je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 

poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ 

zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ 

porušil zákaz nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú 

súčinnosť podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Zároveň je zhotoviteľ povinný 

nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú porušením právnych povinností podľa 

zákona o nelegálnom zamestnávaní. Uložené pokuty, iné sankcie a spôsobenú škodu, 

ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov je zhotoviteľ povinný 

uhradiť odberateľovi do 5 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa. 

 

7.5. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky právne, požiarne, 

bezpečnostné a ostatné predpisy a iné záväzné normy, podmienky zhotovovania diela 

podľa vydaných stavebných povolení a všetky ostatné povinnosti týkajúce sa 

zhotovovania diela, stavbu riadne označiť a zabezpečiť. Zhotoviteľ je povinný pri 

výstavbe udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a príjazdových komunikácií, sám 

a na svoje náklady zabezpečiť pravidelné a odborné odstránenie a likvidáciu všetkých 

obalov, sute, odpadov a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti a inej činnosti 

zhotoviteľa. O riadnom naložení s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ 

povinný na požiadanie objednávateľa, príp. dotknutých subjektov predložiť potrebné 

doklady, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté. 

 

7.6. Zhotoviteľ je povinný dielo riadne zabezpečiť a chrániť pred poškodením a krádežami 

a pred podzemnou vodou a poveternostnými vplyvmi a to až do doby jeho odovzdania 

objednávateľovi. Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť vykurovanie stavby, pokiaľ je 

to potrebné s ohľadom na stav diela či pre pokračovanie prác. V prípade mrazu 

a sneženia je zhotoviteľ povinný vykonať všetky čistiace a posypové opatrenia, aby 

používanie staveniska a príjazdových ciest k stavenisku bolo bezpečné. 

 

7.7. Zhotoviteľ si je povinný  pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zhotovenej časti diela 

nechať odsúhlasiť zo strany objednávateľa vykonanie časti diela, ktorá má byť 

zakrytá/zastavaná a umožniť objednávateľovi kontrolu zakrytia/zastavania časti diela. 

K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí byť objednávateľ  dostatočne vopred 
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písomne vyzvaný. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela objednávateľom bude 

potvrdená spísaním protokolu, ktorý bude podpísaný k tomu oprávnenými zástupcami 

objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa 

predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred 

zakrytím/zastavaním odsúhlasená objednávateľom a objednávateľovi poskytnúť 

možnosť kontroly zakrytia/zastavania časti diela, má objednávateľ právo požadovať, 

aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady odstránil  a príslušnú časť 

diela zhotovil kompletne znovu. Objednávateľ je tiež oprávnený v tomto prípade od 

tejto zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa podľa 

tohto ustanovenia, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 5.000,- Eur (slovom: Päťtisíc eur). 

 

7.8. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom a zúčastňovať sa na jeho 

žiadosť, respektíve na žiadosť projektanta či inej tretej osoby, ktorá zaisťuje technickú 

prípravu diela, všetkých úkonov týkajúcich sa úspešného dokončenia diela. 

 

7.9. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo v súlade s obvyklými technologickými 

postupmi a tiež v súlade s postupmi ustanovenými popisom stavby, tvoriacim podklad 

tejto zmluvy, pričom popis stavby má prednosť pred obvyklými technologickými 

postupmi. Zhotoviteľ je povinný vypracovať v súlade a na základe podkladov tejto 

zmluvy všetky plány, detaily, výpočty, schémy a ostatné podklady ako je napr. 

dielenská a vykonávacia dokumentácia, pričom zhotoviteľ je povinný takúto 

dokumentáciu povinný včas, aspoň sedem pracovných dní pred začatím zhotovovania 

časti diela, ktorej sa dokumentácia týka, predložiť na kontrolu a schválenie 

objednávateľovi. Dokumentácia sa predkladá v digitálnej podobe, a tiež v tlačenej 

podobe. Zhotoviteľ je povinný pri prekladaní dokumentácie písomne oboznámiť 

objednávateľa s termínom, kedy najneskôr potrebuje získať objednávateľovo schválenie 

dokumentácie, aby pri realizácii diela nedošlo k omeškaniu. Schválením dokumentácie 

zo strany objednávateľa nie je dotknutá zhotoviteľova zodpovednosť za správnosť, 

funkčnosť a odbornosť takej dokumentácie. Objednávateľ nie je povinný dokumentáciu 

schváliť, pokiaľ by odporovala tejto zmluve alebo podkladom tejto zmluvy. V takom 

prípade, je zhotoviteľ povinný dokumentáciu upraviť a predložiť objednávateľovi na 

opätovné schválenie. 

 

7.10. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s obvyklými 

technologickými postupmi alebo v súlade s postupmi ustanovenými popisom stavby 

alebo zhotovuje dielo v rozpore s touto zmluvou či jej podkladmi, je objednávateľ 

oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie všetkých prác a odstránenie všetkého, 

čo by bolo zhotovené uvedeným spôsobom, pričom zhotoviteľ je povinný takémuto 

pokynu objednávateľa vyhovieť, zhotoviť dielo riadne a tiež je povinný zaplatiť 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 5.000,- Eur (slovom: Päťtisíc eur). 

Zaplatením zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie sú v akomkoľvek rozsahu 

dotknuté nároky objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ môže v opísaných 

prípadoch od tejto zmluvy odstúpiť. 

 

7.11. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bol počas celého zhotovovania diela k dispozícií 

odborne kvalifikovaný personál v dostatočnom počte. Zhotoviteľ je povinný 

zabezpečiť, aby na vykonávanie a odborné vedenie stavby dohliadal technický dozor. 

Zhotoviteľ upovedomuje objednávateľa, že funkciu technického dozora bude pri 

zhotovovaní diela vykonávať  
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................................................................................. 

 

Zhotoviteľ a ním poverený technický dozor zodpovedajú za dodržiavanie stavebného 

zákona a ostatných predpisov pri zhotovovaní diela. Tieto výkony sú zahrnuté v cene 

diela. Zhotoviteľ je na objednávateľovu žiadosť povinný bezodkladne odvolať osobu 

technického dozoru alebo jeho zástupcu a poveriť touto funkciou inú odborne spôsobilú 

osobu, pričom objednávateľ nie je povinný svoju žiadosť na výmenu technického 

dozoru alebo jeho zástupcu zdôvodňovať. 

 

7.12. Za účelom ochrany svojich záujmov a za účelom kontroly zhotovovania diela vymenuje 

objednávateľ najneskôr pri odovzdaní staveniska technický dozor a oboznámi o osobe 

technického dozoru zhotoviteľa. Technický dozor je oprávnený udeľovať zhotoviteľove 

pokyny ohľadne všeobecného priebehu stavby, najmä ohľadne poriadku na stavenisku, 

dodržiavania protipožiarnej ochrany a iných predpisov, spôsobu realizácie stavby, ako 

aj odstraňovania nedostatkov. Zhotoviteľ je povinný tieto pokyny rešpektovať a plniť. 

Technický dozor nie je oprávnený prijímať alebo vykonávať v mene objednávateľa 

obchodné, právne alebo finančné rozhodnutia/úkony. Angažovaním technického  

dozoru nie je akokoľvek dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za jeho činnosť a riadne 

a včasné plnenie záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ v plnom rozsahu 

zodpovedá za porušenie svojich záväzkov podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 

preskúmať prípadné pokyny technického dozoru z hľadiska ich odbornej správnosti 

a ich zlučiteľnosti s touto zmluvou a jej podkladmi. Zhotoviteľ je povinný prípadné 

námietky voči pokynom technického dozoru bezodkladne písomne oznámiť 

objednávateľovi, aby objednávateľ mohol prijať potrebné opatrenia. Zhotoviteľ je 

povinný poskytnúť technickému dozoru všetku potrebnú súčinnosť pri vykonávaní jeho 

činnosti. 

 

7.13. Zástupca objednávateľa vo veciach technických alebo iná objednávateľom poverená 

osoba je tiež kedykoľvek oprávnená vykonať kontrolu zhotovovania diela vrátane 

kontroly príslušnej dokumentácie; pričom zhotoviteľ je povinný poskytnúť takejto 

osobe všetku potrebnú súčinnosť. 

 

7.14. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska stavebný denník. Zhotoviteľ 

je povinný každodenne do stavebného denníka zapisovať všetky skutočnosti 

rozhodujúce pre plnenie tejto zmluvy, predovšetkým údaje o časovom postupe prác  

a o ich kvalite, poveternostné pomery a teploty, počty osôb zúčastňujúcich sa 

zhotovenia diela, rozsah prác vykonaných v danom dni, dodávky stavebných zariadení 

a stavebných materiálov, začiatok a koniec pracovného času v danom dni, všetky 

dohodnuté zmeny z hľadiska konštrukcie a prevedenia diela, ako aj mimoriadne 

udalosti. Objednávateľ je oprávnený sledovať obsah denníka a k zápisu pripojiť svoje 

stanovisko (súhlas, námietky a pod.). Počas celej doby zhotovovania diela musí byť 

stavebný denník prístupný na stavbe poverenému zástupcovi objednávateľa. Zhotoviteľ 

je povinný na vyžiadanie povereného zástupcu objednávateľa odovzdať mu kópiu 

stavebného denníka alebo niektorej jeho časti. Povinnosť viesť stavebný denník končí 

až kompletným dokončením diela. Denné záznamy sa píšu do denníka s očíslovanými 

listami s dvoma oddeliteľnými prepiskami. Jedno vyhotovenie (rovnopis) stavebného 

denníka podpísané technickým dozorom je zhotoviteľ povinný vydať objednávateľovi 

pri odovzdaní diela. V denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení 

ukladajú priamo na stavenisku. Zmluvné strany sa dohodli, že aspoň raz za sedem dní 

sa v čase stanovenom objednávateľom uskutoční kontrolný deň zhotovovania diela, na 
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ktorom je zhotoviteľ povinný zabezpečiť prítomnosť technického dozoru. O priebehu a 

výsledku kontrolného dňa vyhotoví objednávateľ písomný protokol, ktorý bezodkladne 

po jeho vyhotovení doručí zhotoviteľovi, pričom závery z protokolu o kontrolnom dni 

sú pre zhotoviteľa záväzné, ibaže bude zhotoviteľ voči týmto záverom do piatich dní 

namietať a objednávateľ jeho námietkam vyhovie. 

 

7.15. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi súčinnosť pri inštalácii vnútorného 

zariadenia diela pred odovzdaním diela objednávateľovi. Vnútorné zariadenie, všetky 

súčasti, komponenty a príslušenstvo, ktoré objednávateľ umiestni do/na/v diele je vo 

výlučnom vlastníctve objednávateľa. 

 

7.16. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne upozorniť objednávateľa na prípadné vady či chyby 

v projektovej dokumentácii alebo iných podkladoch tejto zmluvy. Výskyt akýchkoľvek 

vád alebo chýb v podkladoch tejto zmluvy však nemá vplyv na cenu diela, pretože 

zhotoviteľ pri podaní cenovej ponuky čestne vyhlásil, že žiadne takéto vady ani chyby 

neexistujú a rovnaké vyhlásenie urobil aj pri podpise tejto zmluvy. Zhotoviteľ je 

povinný v súčinnosti a s predchádzajúcim súhlasom objednávateľa nájsť a vykonať 

vhodný spôsob odstránenia vád alebo chýb podkladov tejto zmluvy tak, aby dielo bolo 

včas dokončené, bolo funkčné a aby bolo bezpečné, pričom z titulu zistenia či 

vykonania spôsobu odstránenia vád a/alebo chýb podkladov tejto zmluvy nepatrí 

zhotoviteľovi žiadne plnenie navyše oproti dohodnutej cene diela. Zhotoviteľ je tiež 

povinný upozorniť na nesprávnosť či nevhodnosť objednávateľových pokynov. 

 

7.17. Zhotoviteľ je povinný používať pri zhotovovaní diela výlučne vhodné stavebné výrobky 

v zmysle zákona č. 50/1976 Zb.., zákona č. 133/2013 Z. z., zákona  

č. 264/1999 Z. z. alebo akýchkoľvek iných všeobecne záväzných právnych predpisov, 

technických noriem, technických špecifikácií či iných noriem týkajúcich sa vlastností, 

kvality a ďalších parametrov stavebných výrobkov. Zhotoviteľ je povinný pri 

zhotovovaní diela používať stavebné výrobky označené značkou zhody, ak mu táto 

povinnosť vyplýva  zo všeobecne záväzných právnych predpisov (napr. zákon č. 

50/1976 Zb., zákon č. 133/2013 Z. z. a iné) alebo iných noriem. Zhotoviteľ je povinný 

na požiadanie objednávateľa preukázať, že si riadne plní všetky povinnosti podľa tohto 

ustanovenia. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi 

porušením povinností zhotoviteľa podľa tohto ustanovenia. V prípade, že zhotoviteľ 

poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto ustanovenia, môže objednávateľ odstúpiť od 

tejto zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ poruší svoju/e povinnosť/ti podľa tohto 

ustanovenia, je zhotoviteľ za každých okolností (aj v prípade odstúpenia od zmluvy zo 

strany objednávateľa, pokiaľ to objednávateľ pri odstúpení od zmluvy nevylúčil) 

povinný na vlastné náklady napraviť takýto stav tak, aby dielo pozostávalo výlučne 

z vhodných stavebných výrobkov. 

 

7.18. Zhotoviteľ zodpovedá a je povinný vytvoriť podmienky na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci pri zhotovovaní diela a to vo vzťahu k svojim 

zamestnancom, svojim subdodávateľom, iným spolupracujúcim osobám, osobám 

povereným objednávateľom na plnenie kontrolných a iných úloh v mene objednávateľa 

(napr. technický dozor, zástupca objednávateľa vo veciach technických), 

objednávateľovom povereným osobám na uskutočnenie vybraných činností a všetkým 

ostatným osobám, ktoré sa zúčastnia vykonávania diela alebo sa budú pohybovať na 

stavenisku. Zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť pre stavenisko a iné 

pracoviská používané pri zhotovovaní diela vybavenie staveniska/pracoviska na 
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bezpečný výkon práce. Zhotoviteľ tiež zodpovedá za plnenie Vyhlášky MPSVaR SR č. 

147/2013 Z. z. 

 

7.19. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela postupovať s náležitou odbornou 

starostlivosťou, dodržiavať všetky bezpečnostné a ostatné právne predpisy a záväzné 

normy stanovené pre predmet plnenia podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný pri 

vykonávaní svojej činnosti dodržiavať a plniť všetky povinnosti vyplývajúce z platných 

právnych predpisov na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poučiť svojich 

zamestnancov, ako aj svojich subdodávateľov či iné osoby, prostredníctvom ktorých 

plní túto zmluvu, o zásadách bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci vyplývajúcich zo 

zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a z osobitných 

predpisov. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci a/alebo 

subdodávatelia či iné osoby, prostredníctvom ktorých plní predmet tejto zmluvy 

dodržiavali všetky zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a aby všetky tieto 

osoby plnili pokyny a usmernenia technického dozoru a koordinátora bezpečnosti na 

stavbe. Objednávateľ je povinný oznamovať svoju prítomnosť na stavenisku 

technickému dozoru alebo inej osobe zodpovednej za vedenie stavby v prípade 

neprítomnosti technického dozoru. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby vyššie 

uvedené povinnosti plnili v rovnakom rozsahu aj jeho zamestnanci a/alebo 

subdodávatelia, či iné osoby, prostredníctvom ktorých plní túto zmluvu. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť počas vykonávania prác na diele prítomnosť aspoň jednej osoby 

zodpovednej za plnenie vyššie uvedených povinností. Za akékoľvek porušenie 

povinností týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci nesie zodpovednosť 

výlučne zhotoviteľ; tým nie je dotknuté právo objednávateľa uplatniť u zhotoviteľa a 

podľa tohto ustanovenia, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 

pokutu vo výške 180,- Eur (slovom: Jednostoosemdesiat eur) za každý prípad porušenia 

záväzku či povinnosti zhotoviteľa, pričom zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté 

právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá mu porušením zmluvnou pokutou 

zabezpečených záväzkov a povinností vznikne. 

 

7.20. Objednávateľ poverí koordináciou bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku 

koordinátora bezpečnosti, ktorý bude dohliadať nad plnením plánu bezpečnosti 

a ochrany zdravia na stavenisku. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť pokyny 

koordinátora bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku a tiež plán bezpečnosti 

a ochrany zdravia na stavenisku. V prípade, že objednávateľovi bude v dôsledku 

porušenia zhotoviteľových povinností podľa tohto ustanovenia uložená pokuta alebo iná 

sankcia, je zhotoviteľ povinný bezodkladne nahradiť objednávateľovi sumu pokuty 

alebo náklady spojené s inou sankciou, inak sa objednávateľ môže uspokojiť zo 

zádržného. 

 

7.21. V prípade, že v dôsledku alebo v súvislosti so zhotovovaním diela alebo v dôsledku 

alebo v súvislosti s činnosťou či nečinnosťou zhotoviteľa, bude objednávateľovi 

uložená pokuta, iná sankcia, pokuta alebo si voči nemu tretie osoby uplatnia akékoľvek 

následky alebo objednávateľa stihne iný negatívny dôsledok, je zhotoviteľa povinný 

bezodkladne po výzve objednávateľa zbaviť objednávateľa takých nárok, pokút, sankcií 

či dôsledkov a tiež je povinný nahradiť objednávateľovi prípadné náklady a ostatné 

škody a inú ujmu spojenú s uplatnením nároku, uložením pokuty, inej sankcie alebo 

iného negatívneho dôsledku, inak môže objednávateľ takéto nároky uspokojiť z 

bankových záruk, zádržného, prípadne jednostranným započítaním, aj s nesplatnými, 

pohľadávkami zhotoviteľa voči objednávateľovi. 
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7.22. Pre prípad, že by zhotoviteľ pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy (napr. záväzku 

spracovať dielenskú, montážnu a/alebo detailnú realizačnú technickú dokumentácie) 

vytvoril autorské dielo alebo iný predmet duševného vlastníctva (ďalej aj ako „autorské 

dielo“), sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ vytvorením autorského diela 

(vyjadrením autorského diela v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu na podobu, 

obsah, kvalitu, účel alebo formu vyjadrenia) udeľuje objednávateľovi bezodplatne 

výhradný súhlas (licenciu) na použitie autorského diela v neobmedzenom rozsahu na 

území Slovenskej republiky a/alebo mimo neho na dobu sto (100) rokov od vytvorenia 

autorského diela. Zhotoviteľ udeľuje objednávateľovi výhradný súhlas (licenciu) na 

použitie autorského diela na všetky dostupné a známe spôsoby použitia autorského 

diela, najmä na spôsoby použitia autorského diela uvedené v právnych predpisoch (napr. 

§ 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a tiež na spôsoby 

použitia autorského diela spojené so zhotovením, zmenou, prístavbou, modernizáciou 

alebo inou úpravou diela objednávateľom. Zároveň zhotoviteľ vytvorením autorského 

diela udeľuje objednávateľovi súhlas na to, aby objednávateľ udelil akýmkoľvek tretím 

osobám súhlas na použitie autorského diela v rozsahu a spôsobom/spôsobmi 

uvedenom/uvedenými v tomto ustanovení (tzv. sublicencia) a tiež udeľuje súhlas na to, 

aby objednávateľ postúpil súhlas (licenciu) na použitie autorského diela podľa tohto 

ustanovenia na akúkoľvek tretiu osobu. Zhotoviteľ spolu so súhlasom (licenciou) na 

použitie autorského diela udeľuje objednávateľovi na dobu trvania súhlasu (licencie) na 

použitie autorského diela súhlas s uskutočňovaním akýchkoľvek zmien alebo zásahov 

na/do autorského diela podľa uváženia, potrieb a požiadaviek objednávateľa. Zmeny a 

zásahy vykonané zo strany objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považujú za 

dovolené v zmysle právnych predpisov (napr. § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2015 

Z. z. v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je 

oprávnený označovať autorské dielo, dielo a/alebo vec, na ktorej kompletizáciu bude 

autorské dielo použité, vlastným obchodným menom, ochrannou známkou či inou 

obchodnou značkou. Objednávateľ môže postúpiť právo podľa predchádzajúcej vety na 

tretiu osobu podľa vlastného uváženia, s čím zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy 

prejavuje svoj súhlas. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ či iná oprávnená 

osoba na používanie autorského diela, diela a/alebo veci, na ktorej kompletizáciu bude 

autorské dielo použité, nie je povinná označovať zhotoviteľa ako autora autorského 

diela. Zhotoviteľ ubezpečuje objednávateľa, že je oprávnený vykonať voči 

objednávateľovi všetky úkony v zmysle tohto ustanovenia, najmä poskytnúť licenciu 

a sublicenciu na použitie autorského diela. Zhotoviteľ zároveň ubezpečuje 

objednávateľa, že v  prípade, ak by akákoľvek osoba uplatnila voči objednávateľovi 

akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok v súvislosti s zhotoviteľovými úkonmi 

podľa tohto ustanovenia a/alebo v súvislosti s autorským dielom alebo autorskými 

právami či inými právami k autorskému dielu a/alebo z titulu neuhradenia odmeny, 

poplatku či iného plnenia v súvislosti s autorským dielom, autorskými právami či inými 

právami k autorskému dielu, je zhotoviteľ povinný tieto nároky tretích osôb na vlastné 

náklady uspokojiť a to bezodkladne po výzve objednávateľa. 

 

7.23. Objednávateľ je podľa vlastného uváženia a bez súčinnosti, súhlasu alebo iného prejavu 

zhotoviteľa oprávnený nakladať, používať, meniť a/alebo  zhodnotiť všetky podklady, 

ktoré zhotoviteľ v súvislosti s touto zmluvou alebo na jej základe odovzdal 

objednávateľovi, vrátane údajov na nosičoch údajoch. Objednávateľ je tiež oprávnený 

robiť akékoľvek zmeny (vrátane zničenia/odstránenia), úpravy, modernizácie či 
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prístavby  na dokončenom diele a to bez súčinnosti, súhlasu alebo iného prejavu vôle 

zhotoviteľa, a to aj v prípade, že ide o podstatné zmeny diela. 

 

 

8. Odovzdanie staveniska  

 

8.1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko v termíne uvedenom v bode 2.1.1. tejto 

zmluvy a to v stave zodpovedajúcom podkladom tejto zmluvy vhodnom na začatie 

stavebných a iných prác zo strany zhotoviteľa. 

 

8.2. Súčasťou odovzdania staveniska sú: 

 

8.2.1. Fotokópie všetkých povolení povoľujúcich realizáciu stavby, vydaných v súlade so 

stavebným zákonom; 

 

8.2.2. Schválená projektová dokumentácia stavby; 

 

8.3. O odovzdaní a prevzatí staveniska a vyššie uvedených dokladov sú zmluvné strany 

povinné spísať písomný protokol. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí 

staveniska prechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo škody na stavenisku a na 

zhotovovanom diele. 

 

8.4. Ak v súvislosti so stavebnými prácami na stavenisku bude nutné umiestniť alebo 

premiestniť dopravné značky, umiestnenie alebo premiestnenie dopravných značiek je 

povinný zabezpečiť zhotoviteľ na vlastné náklady. 

 

8.5. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na využívanie komunikácií na 

osobitné účely, a tiež tzv. rozkopávkové povolenia je povinný obstarať zhotoviteľ 

a poplatky a náklady s tým spojené znáša zhotoviteľ. 

 

8.6. Stroje, zariadenia a materiály, ktoré zostali po likvidácii zariadenia staveniska sú 

majetkom objednávateľa. 

 

 

9. Odovzdanie a prevzatie diela 

 

9.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokončené dielo tak, aby dielo bolo 

odovzdané objednávateľovi s dostatočným predstihom pred termínom kompletného 

dokončenia diela podľa bodu 2.1.3. tejto zmluvy, aby mal zhotoviteľ dostatočný časový 

priestor na odstránenie prípadných vád a nedorobkov diela zistených pri odovzdaní diela 

objednávateľovi a aby dielo kompletne dokončil včas. Zhotoviteľ je povinný písomne 

vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 10 kalendárnych dní pred plánovaním 

odovzdaním/prevzatím diela a spolu s výzvou na prevzatie diela je zhotoviteľ povinný 

doručiť/odovzdať objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, 

vrátane všetkých revízií, kontrolných správ, certifikátov, projektovú dokumentáciu 

diela so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo počas zhotovovania diela a to vo 

dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v digitálnej podobe vo 

formáte .DWG/.DGN/.DXF na nosiči dát. Zhotoviteľ je povinný zoradiť všetky doklady 

do zakladačov v poradí určenom v popise stavby. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí 

objednávateľovi pri doručení výzvy na prevzatie diela vyššie uvedené podklady, je 
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zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 160,- Eur 

(slovom: Jednostošesťdesiat eur) za každý deň omeškania a objednávateľ nie je povinný 

dielo prevziať. Pokiaľ bude pri odovzdaní diela zistené, že dielo má vady a/alebo 

nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Objednávateľ však môže dielo 

prevziať aj pri zistení vád a/alebo nedorobkov diela a v takom prípade budú stanovené 

záväzné termíny pre odstránenie zistených vád a nedorobkov, ktorými sa však nemení 

termín kompletného dokončenia diela podľa tejto zmluvy. Prevzatie diela s vadami 

a/alebo nedorobkami nemá vplyv na zhotoviteľovu povinnosť takéto vady a/alebo 

nedorobky odstrániť. Až do odstránenia poslednej vady a nedorobku zistených pri 

odovzdaní diela môže objednávateľ jednostranne rozširovať zoznam vád a nedorobkov 

diela, ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť. Vady zisteného po kompletnom dokončení 

diela sa považujú za záručné vady. 

 

9.2. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol odovzdaní 

diela. V protokole budú podrobne popísané prípadné vady a nedorobky diela a budú 

stanovené záväzné termíny pre ich odstránenie. Stav a odstránenie vád a nedorobkov 

diela osvedčujú zmluvné strany v protokole z odstraňovania vád a nedorobkov diela. Pri 

odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi aj všetky doklady 

uvedené v bodoch 9.2.1. až 9.2.6. tejto zmluvy v troch listinných vyhotoveniach, 

z ktorých bude jeden originál a dve kópie, inak môže objednávateľ odmietnuť prevzatie 

diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi: 

 

9.2.1. vyhlásenia zhotoviteľa, popr. jeho subdodávateľov o zhode použitých materiálov 

a technológií podľa platných právnych predpisov, certifikáty, návody na obsluhu, 

záručné listy použitých materiálov, iných vecí a technológii; 

 

9.2.2. výstupné revízne správy elektrického zariadenia, plynového zariadenia a všetkých 

ďalších inštalácií a doklady o vykonaní predpísaných tlakových skúšok, iných úradných 

skúšok či revízie (napr. zo strany Technickej inšpekcie, a.s. alebo TUV); 

  

9.2.3. dokumentáciu skutočného vyhotovenia všetkých časti diela, t.j. predovšetkým 

koordinačnej situácie, stavebnej časti, kúrenia, všetkých inštalácií, vrátane 

slaboprúdovej elektrickej inštalácie, geometrický plán pre porealizačné zameranie 

stavby, a to všetko v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v 

digitálnej podobe na nosiči dát; 

9.2.4. rovnopis stavebného denníka; 

 

9.2.5. zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zhotovovania diela, obsahujúci 

aspoň tieto údaje: profesia/predmet subdodávky, obchodné meno, sídlo/miesto 

podnikania - ulica, PSČ, mesto, telefón, e-mail, kontaktná osoba, mobil; 

 

9.2.6. originál písomného čestného vyhlásenia každého subdodávateľa, ktorý sa zúčastnil 

zhotovovania diela, o tom, že voči zhotoviteľovi nemá žiadne pohľadávky z titulu 

odmeny/odplaty/ ceny za účasť na zhotovovaní diela alebo dodania materiálu pre dielo 

alebo v inej súvislosti s dielom, okrem prípadného zádržného, ktoré dodávateľ 

zadržiava na základe dohody so subdodávateľom, pričom čestné vyhlásenie musí byť 

podpísané osobou oprávnenou konať v mene subdodávateľa. 

 

Zhotoviteľ je povinný zoradiť všetky vyššie uvedené doklady do zakladačov v poradí 

určenom v popise stavby. 
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9.3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s kompletným dokončením diela, môže objednávateľ aj 

proti vôli zhotoviteľa vstúpiť do diela, prevziať kontrolu nad dielom a/alebo začať 

užívať dielo v rozsahu, v akom je to možné vzhľadom na stav diela, pričom takýto 

vstup, ovládnutie diela sa nepovažuje za odovzdanie diela objednávateľovi a zhotoviteľ 

stále zodpovedá za nebezpečenstvo škody na diele a za plnenie ostatných povinností vo 

vzťahu k stavenisku diela. 

 

9.4. Vyhotovenie a podpis formálnych protokolov či iných dokumentov, osvedčujúcich 

prevzatie diela alebo jeho častí zo strany objednávateľa a nemá žiadne právne účinky   

na právny vzťah založený touto zmluvou a to aj vtedy, ak také protokoly obsahujú 

vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho časť nemá žiadne vady alebo nedorobky. 

Pre právny vzťah založený touto zmluvou je rozhodujúci odovzdávací protokol spísaný 

zmluvnými stranami podľa bodu 9.2 tejto zmluvy. 

 

10. Ukončenie trvania zmluvy 

 

10.1. Aj po kompletnom dokončení diela nesie zhotoviteľ zodpovednosť za prípadné vady 

diela počas záručnej doby podľa právnych predpisov a tejto zmluvy, pričom zhotoviteľ 

je povinný plniť ostatné svoje záväzky, ktoré kompletným dokončením diela nezanikli. 

 

10.2. V prípade, ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, môžu od tejto zmluvy zmluvné strany 

odstúpiť podľa ustanovení Obchodného zákonníka a v prípadoch ustanovených touto 

zmluvou. Objednávateľ má ďalej právo odstúpiť od tejto zmluvy najmä v prípade, keď 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku 2. tejto zmluvy, 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku 6. tejto zmluvy, 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku 13. tejto zmluvy, 

- bude na zhotoviteľov majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo keď bude na 

zhotoviteľov majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo keď 

návrh na vyhlásenie konkurzu/reštrukturalizácie či prebiehajúce konkurzné 

konanie/reštrukturalizácia bude zastavená pre nedostatok majetku zhotoviteľa alebo 

zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 

- je zhotoviteľ platobné neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurze 

a reštrukturalizácií, 

- sa majetkové pomery zhotoviteľa natoľko zhoršia, že nie je rozumné predpokladať, aby 

si zhotoviteľ riadne a včas plnil svoje záväzky podľa tejto zmluvy, aj keď zhotoviteľ nie 

je platobne neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurzne 

a reštrukturalizácií, 

- u zhotoviteľa dôjde k zmene vlastníckej či manažérskej štruktúry a podľa objednávateľa 

je trvanie tejto zmluvy za takých podmienok neprijateľné, 

- zhotoviteľ neplní svoje záväzky podľa tejto zmluvy riadne a včas a zistené nedostatky 

neodstráni ani v primeranej dodatočnej lehote na plnenie, ktorú mu objednávateľ na to 

poskytne, 

- zhotoviteľ spolupracoval pri zhotovení diela so subdodávateľom, ktorého objednávateľ 

so zhotovovania diela vylúčil, 

- zhotoviteľ použije pri zhotovovaní diela nelegálnu p prácu, či nelegálne zamestnávanie, 

- počas trvania tejto zmluvy dôjde k výmazu zhotoviteľa z registra partnerov verejného 

sektora, pričom podľa platných právnych predpisov zhotoviteľ musí byť zapísaný 

v registri partnerov verejného sektora. 
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11. Ochrana osobných údajov 

 

11.1. Zmluvné strany týmto potvrdzujú, že sa oboznámili s nasledovnými informáciami 

týkajúcimi sa spracúvania ich osobných údajov. Zmluvná strana ako prevádzkovateľ 

bude za účelom plnenia tejto zmluvy spracúvať osobné údaje druhej zmluvnej strany 

uvedené v tejto zmluve alebo oznámené druhou zmluvnou stranou počas plnenia 

zmluvy a to po dobu trvania zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou (a 

v niektorých prípadoch po dobu trvania zákonnej povinnosti zmluvnej strany evidovať 

túto zmluvu) najneskôr však dovtedy kým odpadne účel spracúvania alebo zanikne 

zákonná povinnosť osobné údaje spracúvať. Zmluvná strana je oprávnená osobné údaje 

zverejniť ako aj poskytnúť ich v nevyhnutnom rozsahu aj svojim subdodávateľom 

(poradcom, audítorom, advokátom) a orgánom verejnej moci. Zmluvná strana má právo 

požadovať od zmluvnej strany ako prevádzkovateľa prístup k osobným údajom 

týkajúcim sa zmluvnej strany a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie 

spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov 

a právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Spracúvanie osobných údajov je 

nevyhnutné na plnenie zmluvy s dotknutou osobou a bez ich poskytnutia by Zmluvná 

strana nedokázala riadne plniť zmluvu alebo plniť svoje zákonné povinnosti.  

 

 

12. Rozhodné právo  

 

12.1. Táto zmluva sa spravuje zákonmi Slovenskej republiky, bez prihliadnutia ku kolíznym 

normám. 

 

12.2. Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek 

sporov týkajúcich sa tejto zmluvy. 

 

 

13. Sociálne štandardy/ekologické štandardy/compliance 

 

13.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky prípadné zákonné ustanovenia spadajúce do jeho 

oblasti zodpovednosti budú dodržané. Toto platí predovšetkým na dodržiavanie 

protikorupčných, protikartelových právnych predpisov a zákona o ochrane osobných 

údajov najmä zákon č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odpovedajúcim spôsobom zaviaže aj svojich 

zamestnancov a/alebo tretie osoby podieľajúce sa na plnení zmluvy a taktiež týchto 

zaviaže k povinnosti dodržiavať mlčanlivosť podľa tejto zmluvy. V prípade ak 

zhotoviteľ v rámci svojej činnosti získava, spracúva alebo využíva akékoľvek osobné 

údaje odovzdané objednávateľom, sú zmluvné strany povinné uzatvoriť osobitnú 

dohodu o spracovaní osobných údajov, v ktorej sa upravia podrobnosti tohto získavania, 

spracovania a využívania osobných údajov. 

 

13.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje upustiť od akýchkoľvek finančných príspevkov/darov voči 

objednávateľovi, ním povereným osobám a/alebo jeho pracovníkom. Uvedené platí aj 

pre ponúkanie finančných príspevkov/darov blízkym osobám zamestnancov a/alebo 
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povereným osobám objednávateľa. Rovnaký záväzok sa vzťahuje na konanie osôb, 

ktoré boli poverené zhotoviteľom alebo na zamestnancov zhotoviteľa. 

 

13.3. Porušenie ustanovení 13.1 – 13.2. tohto článku zmluvy zakladá objednávateľovi právo 

s okamžitou účinnosťou odstúpiť od tejto zmluvy. 

 

 

14. Záverečné ustanovenia 

 

14.1. Neúčinnosť, neplatnosť a/alebo nevykonateľnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy 

sa nedotýka účinnosti a platnosti ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany sa 

zaväzujú, že neúčinné, neplatné alebo nerealizovateľné ustanovenia nahradia takým 

účinným a realizovateľným ustanovením, ktoré sa pokiaľ možno čo najviac približuje 

pôvodnému úmyslu zmluvných strán. To platí primerane aj pre chýbajúce ustanovenia 

v tejto zmluve. 

 

14.2. Táto zmluva nahrádza aj akékoľvek predchádzajúce ústne dohody. Zmeny a doplnky 

tejto zmluvy musia byť uskutočnené písomnou formou a so súhlasom všetkých 

zmluvných strán. Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť práva a povinnosti vyplývajúce 

pre neho z tejto zmluvy, ani ich časti, na inú osobu bez predchádzajúceho písomného 

súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ ďalej nie je oprávnený postúpiť, založiť ani 

jednostranne započítať akékoľvek svoje pohľadávky voči objednávateľovi vzniknuté na 

základe alebo v súvislosti s touto zmluvou alebo s plnením záväzkov podľa tejto zmluvy 

bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený 

jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči objednávateľovi proti 

pohľadávke objednávateľa voči zhotoviteľovi založenej alebo vyplývajúcej z tejto 

zmluvy. 

 

14.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky výzvy, listiny, oznámenia či iné skutočnosti 

v zmysle tejto zmluvy zakladajúce, meniace či rušiace pre zmluvné strany práva  

a povinnosti (ďalej ako „písomnosť“) sú povinné vykonať písomne, a tiež sú povinné 

doručiť ich druhej zmluvnej strane osobne alebo prostredníctvom aspoň doporučenej 

listovej zásielky na adresu sídla druhej zmluvnej uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, 

prípadne na inú adresu, ak druhá zmluvná strana písomne požiada, aby jej boli 

písomnosti doručované na inú adresu. Písomnosť sa považuje za doručenú v deň, keď 

ju zmluvná strana ako jej adresát pri osobnom doručovaní druhou zmluvnou stranou ako 

odosielateľom, prípadne doručovateľom prevzala a túto skutočnosť vlastnoručným 

podpisom potvrdila na kópiu doručovanej písomnosti alebo prevzatie potvrdila iným 

vhodným spôsobom alebo na  desiaty (10.) deň odo dňa, keď bola písomnosť podaná na 

poštovú prepravu pri využití aspoň doporučenej poštovej zásielky, a to bez ohľadu na 

úspešnosť doručenia takejto zásielky, ibaže nedoručenie takejto zásielky adresát 

nespôsobil. Bez ohľadu na vyššie uvedené sa písomnosť považuje za doručenú v deň, 

keď ju zmluvná strana, ktorá je jej adresátom, odmietla prevziať alebo odmietla potvrdiť 

prevzatie písomnosti napriek tomu, že písomnosť prevzala. Bežnú komunikáciu 

týkajúcu sa vecí upravených touto zmluvou, najmä operatívne záležitostí vo vzťahu 

k zhotovovaniu diela, oznamovanie termínov a pod., môžu zmluvné strany viesť aj 

prostredníctvom e-mailových správ, pričom zmluvná strana je povinná posielať e-

mailovú správu na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy a tiež 

na adresu zástupcu danej zmluvnej strany vo veciach technických, uvedenú v záhlaví 

tejto zmluvy. E-mailová správa sa nepovažuje za doručenú, pokiaľ odosielateľovi dôjde 
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oznámenie o nedoručení/vrátení e-mailovej správy alebo oznámenie o tom, že adresát 

nebol zastihnutý. 

 

14.4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú postupovať v súlade s oprávnenými záujmami 

druhej strany a že vykonajú všetky právne úkony, ktoré sa ukážu byť nevyhnutné pre 

realizáciu záväzkov upravených touto zmluvou. Záväzok súčinnosti sa vzťahuje len na 

také úkony, ktoré prispejú alebo majú prispieť k dosiahnutiu účelu tejto zmluvy. 

 

14.5. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho s plnením 

tejto zmluvy (vykonaním prác a služieb, dodaním tovaru) kedykoľvek počas platnosti 

zmluvy, a to objednávateľom, poverenými zamestnancami objednávateľa  

a akýmikoľvek osobami a orgánmi určenými objednávateľom. Zároveň sa zhotoviteľ 

zaväzuje poskytnúť pri výkone kontroly/auditu/overovaní všetku potrebnú súčinnosť. 

Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu, prípadne overovania aj po 

ukončení platnosti tejto zmluvy, ak o takú kontrolu požiada objednávateľ alebo orgán 

vykonávajúci kontrolu použitia prostriedkov na základe zmluvy o poskytnutí príspevku. 

Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli a zaväzujú sa, že bezodkladne prijmú overovania 

na nápravu nedostatkov, zistených kontrolou/auditom/overovaním, a to v lehote 

stanovenej objednávateľom.  

 

14.6. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť súčinnosť pri vykonávaní finančnej kontroly 

vnútorného auditu a vládneho auditu orgánov verejnej správy v zmysle zák.  

č. 502/2001 Z. z. aj po ukončení a odovzdaní diela. 

 

14.7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu tejto zmluvy obidvoma zmluvnými 

stranami a účinnosť po kladnej verifikácii procesu verejného obstarávania.  

 

14.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy o dielo sú tieto prílohy: súťažné podklady, 

rozpočet stavby, ponuka zhotoviteľa predložená v rámci verejného obstarávania, 

vrátane položkovitého rozpočtu výkaz výmer pre stavbu v listinnej  

a elektronickej podobe (CD nosič).  

 

14.9. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, bez skutkového 

alebo právneho omylu, nie v tiesni alebo za nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné 

strany vyhlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli a 

naznak toho, že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej vôli, ju podpísali. 

 

14.10. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží dve vyhotovenia. 

 

Za objednávateľa     Za zhotoviteľa 

 

 

V Krompachoch, dňa ...............    V Krompachoch, dňa ............... 

 

 

 

...............................................    ............................................... 

Mesto Krompachy      

Ing. Iveta Rušinová – primátorka mesta    


