
Z M L U V A   O   D I E L O
uzatvorena
  podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodne
ho za
konní
ka c�. 513/1991 Zb. 

v znení
 neskors� í
ch predpisov medzi

Objednávateľ: Obec Vojčice
so sí
dlom  Obecný
  u
 rad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojc�ice
IČ0O 00332135
DIČ0 : 2020741272
bankove
  spojenie VÚ4 B, a.s. Trebis�ov
IBAN SK33 0200 0000 0015 2103 3558
v mene obce kona
  Mgr. Vlastimil Kiral-Varga, starosta obce
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ: NOVICOM s.r.o.
so sí
dlom Slivní
k 61, 076 12 Slivní
k
IČ0O 36591891
DIČ0  2022001465
IČ0  DPH SK2022001465
bankove
  spojenie Slovesnka
  sporiteľn� a, a.s.
IBAN: SK84 0900 0000 0005 5256 2677 
zapí
sana
  v Obchodnom registri Okresne
ho su
 du Kos�ice I. v oddiele Sro vo vloz�ke c�. 16420/V
v mene spoloc�nosti kona
  Ing. Peter Novák, konateľ spoloc�nosti
(ďalej len„zhotoviteľ“)
„na druhej strane“
(ďalej spoloc�ne len „zmluvné strany“)

Objedna
vateľ a zhotoviteľ (ďalej aj ako „zmluvne
  straný“) sa dohodli na nasledovnom znení
 zmluvý

Preambula
1. Zmluvne
  straný zhodne prehlasuju
 , z�e maju
  plnu
  spoA sobilosť na pra
vne u
 koný a ta
 to ich spoA sobilosť nie je nic�í
m  
obmedzena
 , a z�e výs�s� ie oznac�ene
  osobý maju
  opra
vnenie konať za zmluvne
  straný v plnom rozsahu.
Zmluvne
  straný zhodne prehlasuju
 , z�e su
  podľa osobitný
ch predpisov opra
vnene
  na vý
kon vs�etký
ch c�inností
, ktore
  su
  
nevýhnutne
  na plnenie povinností
 vza
 jomne dohodnutý
ch v tejto zmluve.

2. Na u
 c�elý tejto zmluvý a jej prí
loh sa pod pojmom :
a) „dielo“ rozumie dielo s�pecifikovane
  v bode 1 tejto zmluvý
b)  „rozpoc�et  stavbý“  rozumie  rozpoc�et  stavbý  „Rekonštrukcia  telocvične  na  Základnej  škole  vo  Vojčiciach“,  v 
prí
slus�nom rozsahu, s�pecifika
 cií
  a poz� iadaviek na technicke
  parametre.

3.  Zmluvne
  straný  v  su
 lade  s  vý
sledkom  verejne
ho  obstara
vania  zada
vania  za
kazký  na  predmet  za
kazký  :  
„Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole vo Vojčiciach“zada
vanej na za
klade vý
zvý na predkladanie ponu
 k, 
uzatva
 raju
  tu
 to Zmluvu o dielo.

1. PREDMET ZMLUVY
Predmetom tejto zmluvý je výkonanie diela – stavbý:

na
 zov stavbý: „Rekonštrukcia telocvične na Základnej škole vo Vojčiciach“
miesto stavbý: Obec Vojčice
stavební
k: Obec Vojčice(objednávateľ)

1.1 Zhotoviteľ  sa  zavaE zuje  zrealizovať  pre  objedna
vateľa  dielo,  realizovať  vs�etký  stavebne
  pra
 ce  su
 visiace  a 
nevýhnutne
  na riadne splnenie diela podľa podkladov s�pecifikovaný
ch v bode 1.3 tohto c�la
nku zmluvý (ďalej  
len „dielo“) a odovzdať dielo objedna
vateľovi spoA sobom uvedený
m v tejto zmluve.

1.2 Objedna
vateľ sa zavaE zuje zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela podľa tejto zmluvý.

1.3 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvý a za
 vaE zný
mi vý
chodiskový
mi predpokladmi realiza
 cie diela podľa tejto 
zmluvý su
  ocenený
  vý
kaz vý
mer predloz�ený
  ucha
dzac�om(rozpoc�et), dokumenta
 cia k za
kazke

1.4 Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvý vý
slovne výhlasuje,  z�e  bol podrobne obozna
mený
  s  dokumentami podľa 
bodu 1.3 tohto c�la
nku zmluvý a zavaE zuje sa realizovať dielo a vs�etký povinnosti výplý
vaju
 ce z tejto zmluvý v 
su
 lade s tý
mito podkladmi.  V prí
pade vzniku akejkoľvek s�kodý objedna
vateľovi z doA vodu realiza
 cie diela v 

____



rozpore  s  podkladmi  podľa  bodu  1.3  tohto  c�la
nku  sa  Zhotoviteľ  zavaE zuje  nahradiť  objedna
vateľovi 
preuka
 zateľnu
  vzniknutu
  s�kodu v celom rozsahu.

2. PODMIENKY VYKONÁVANIA DIELA
2.1 Zhotoviteľ  je  povinný
  výkonať  dielo  s odbornou  starostlivosťou,  riadne  a vc�as  a tak,  abý  bolo  výkonane
  

v su
 lade: -       so vs�eobecne za
vaE zný
mi pra
vnými predpismi,
- s technický
mi normami, aj keď nie su
  pra
 vne za
 vaE zne
 ,
- s touto zmluvou, s ocenený
m vý
kazom vý
mer,dokumenta
 ciou k za
kazke

2.2 Aka
koľvek  dokumenta
 cia  výhotovena
 ,  resp.  výdana
  v su
 vislosti  s výkona
vaní
m  diela  podľa  tejto  zmluvý  je 
vlastní
ctvom  objedna
vateľa  a zhotoviteľ  ju  nesmie  pouz� iť  pre  aku
 koľvek  tretiu  osobu  bez  vý
slovne
ho 
pí
somne
ho su
 hlasu  objedna
vateľa.  Rovnako zhotoviteľ  nie  je  opra
vnený
  bez predcha
dzaju
 ceho  pí
somne
ho 
su
 hlasu objedna
vateľa zverejn� ovať ake
koľvek informa
 cie o pra
 cach na diele alebo o ich postupe, o popisoch 
výkona
vania  pra
 c,  o  vý
kazoch  vý
mer,  o  na
kladoch  na  výkonanie  diela,  o  vý
kresoch  a vý
poc�toch.  Vs�etký 
zmluvne
  podkladý, ktore
  tvoria skutoc�nosti technickej povahý su
  vo vlastní
ctve objedna
vateľa. Zhotoviteľ je 
opra
vnený
  podkladý pre výkonanie diela pouz� iť vý
hradne pre u
 c�elý plnenia podľa tejto zmluvý.

2.3 Za
vaE zok  výkonať  dielo  podľa  tejto  zmluvý  bude  splnený
  protokola
 rným  odovzdaní
m  a prevzatí
m  diela 
zhotoviteľom  objedna
vateľovi,  ak  je  dielo  výkonane
  riadne  a vc�as  v su
 lade  s ustanoveniami  tejto  zmluvý, 
objedna
vateľ bude moA cť dielo podľa tejto zmluvý uz� í
vať na u
 c�el,  na ktorý
  je urc�ene
 ,  dielo je výkonane
  bez 
prí
padný
ch va
d a nedorobkov, zhotoviteľ odovzdal objedna
vateľovi vs�etku dokumenta
 ciu su
 visiacu s dielom, 
a miesto výkona
vania diela je výpratane
  a c�iste
 .

2.4 Čas  vykonania  diela.  Maxima
 lne  180  kalenda
 rných  dní
  od  prevzatia  staveniska.  Ta
 to  lehota  je  pevne 
stanovena
  a nie je moz�ne
  ju meniť. V prí
pade nedodrz�ania uvedenej lehotý moA z�e objedna
vateľ poz�adovať za  
kaz�dý
  den�  omes�kania zmluvnu
  pokutu vo vý
s�ke 2 000 €.

2.5 Miesto vykonávania diela. Základná škola Vojčice, Školská 37, 076 22 Vojčice

2.6 Stavenisko. Odovzdanie  a prevzatie  staveniska  za  u
 c�elom  výkonania  diela  zmluvne
  straný  uskutoc�nia  po 
dohodenajneskôr do 3 dní od vyzvania objednávateľom.O odovzdaní
 a prevzatí
 staveniska zmluvne
  straný 
spí
s�u pí
somný
  protokol,  v ktorom uvedu
  najmaE :

- stav, v akom sa stavenisko nacha
dza v den�  odovzdania a prevzatia,
- zoznam zariadenia a jeho stav, ak sa v/na stavenisku nacha
dza,
- ine
  skutoc�nosti, o ktorý
ch význac�enie poz� iada objedna
vateľ alebo zhotoviteľ,
- miesto a da
 tum spí
sania protokolu,podpis objedna
vateľa a zhotoviteľa.

2.7 Zhotoviteľ sa zavaE zuje zabezpec�iť na vlastne
  na
kladý: 
- výbudovanie staveniska, preva
dzkovanie, u
 drz�bu, likvida
 ciu  a výpratanie staveniska
- stra
 z�enie staveniska ak je to potrebne

- osvetlenie staveniska ak je to potrebne

- udrz� iavanie poriadku a c�istotý na stavenisku 
- bezpec�nosť a ochranu zdravia pri pra
 ci zamestnancov na stavenisku,
- skla
dký stavebný
ch odpadov a sute,
- dopravu a skladovanie vs�etký
ch materia
 lov, stavebný
ch hmoA t a dielcov, vý
robkov, strojov a zariadení
 

a ich presun zo skladu na stavenisko,
- vs�etký potrebne
  stroje, zariadenia, prí
stroje a na
 radie potrebne
  k výkonaniu diela,
- výkona
vanie vs�etký
ch sku
 s�ok a kontrol v rozsahu podľa sku
 s�obne
ho pla
nu ak je to potrebne
 ,
- výpratanie a výc�istenie staveniska ku dn� u odovzdania a prevzatia diela,
- u
 c�asť zodpovedný
ch za
 stupcov a zamestnancov na pracovný
ch porada
 ch a pri kontrole vs�etký
ch pra
 c, 

ktore
  maju
  býť v priebehu ďals� ieho výkona
vania diela zakrýte
  alebo sa stanu
  neprí
stupný
mi,
- okamz� ite
  odstran� ovanie va
d a odchý
 lok výkona
vane
ho dielo od projektovej dokumenta
 cie zistený
ch 

pri kontrola
 ch a pracovný
ch porada
 ch poc�as výkona
vania diela,
- su
 c�innosť  projektantovi  a/alebo  za
 stupcovi  projektanta  poverene
ho  vý
konom  autorske
ho  dozoru 

pri kontrole výkona
vanie diela.

2.8 Ak zhotoviteľ splní
 svoj za
 vaE zok výkonať cele
  dielo pred dohodnutou lehotou, objedna
vateľ sa zavaE zuje dielo 
prevziať aj v skors�om termí
ne ponu
 kanom zhotoviteľom. 

2.9 Zhotoviteľ je povinný
  ihneď pí
somne obozna
miť objedna
vateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktora
  bra
ni alebo 
sťaz�uje výkonanie diela.

2.10 Objedna
vateľ  je  povinný
  zhotoviteľovi  poskýtnu
 ť  pri  plnení
  tejto  zmluvý  vs�etku  rozumne  poz�adovanu
  
a potrebnu
  su
 c�innosť. Objedna
vateľ je opra
vnený
  v ktoromkoľvek s�ta
diu výkona
vania diela kontrolovať jeho 
výkona
vanie.
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2.11 Zhotoviteľ zna
 s�a nebezpec�enstvo vzniku s�kodý na diele, ktore
  je predmetom tejto zmluvý, ako aj na ostatný
ch 
zariadeniach objedna
vateľa, ktorý
ch sa výkona
vanie diela podľa tejto zmluvý tý
ka, a to od zac�atia výkona
vania 
diela az�  do odovzdania a prevzatia diela.

2.12 Nebezpec�enstvo vzniku s�kodý a vlastní
cke pra
vo k zariadeniam, dielom a materia
 lom dodaný
ch zhotoviteľom 
v ra
mci  výkonane
ho  diela  a k podkladový
m  materia
 lom  k dielu,  ak  dovtedý  nena
 lez�alo  objedna
vateľovi, 
precha
dza zo zhotoviteľa na objedna
vateľa, odovzdaní
m a prevzatí
m diela objedna
vateľovi.

2.13 Zhotoviteľ zodpoveda
  objedna
vateľovi za vs�etký s�kodý na majetku objedna
vateľa a na z� ivote, zdraví
 a  majetku 
tretí
ch  osoA b,  spoA sobene
  porus�ení
m akejkoľvek povinnosti  pri  výkona
vaní
  diela.  Za s�kodu sa  na u
 c�elý  tejto 
zmluvý  povaz�uju
  aj  sankcie  (pokutý)  uloz�ene
  prí
slus�ný
mi  s� ta
 tnými  orga
nmi  a orga
nmi  verejnej  spra
vý  za 
porus�enie  tý
chto  povinnosti,  ak  tieto  povinnosti  podľa  tohto  odseku  zaťaz�ovali  zhotoviteľa  a  nie 
objedna
vateľa.

2.14 Stavebný denník. Zhotoviteľ je povinný
  viesť stavebný
  denní
k od prevzatia staveniska v su
 lade so vs�eobecne 
za
vaE zný
mi pra
vnými predpismi, do ktore
ho je povinný
  zapisovať vs�etký podstatne
   a rozhoduju
 ce skutoc�nosti. 

2.15 Na  za
klade  dohodý  zmluvný
ch  stra
n  sa  zhotoviteľ  zavaE zuje,  z�e  strpí
  vý
kon  kontrolý/auditu/overovania, 
výkona
vane
ho  aj  tretí
mi  osobami,  su
 visiaceho  s výkonaný
mi  vý
konmi,  pra
 cami  a  dodaný
mi  zariadeniami, 
vý
robkami, materia
 lmi a hmotami podľa tejto zmluvý kedýkoľvek poc�as trvania zmluvý.

3. BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
3.1 Pri plnení
 tejto zmluvý sa zhotoviteľ zavaE zuje dodrz� iavať pra
vne predpisý a plniť u
 lohý na u
 seku bezpec�nosti 

a ochraný  zdravia  pri  pra
 ci  (ďalej  len  „BOZP“)  a  ochraný  pred  poz� iarmi  na  pracoviska
 ch  objedna
vateľa, 
v ktorý
ch  sa  bude  plniť  ta
 to  zmluva,  (ďalej  len „pracovisko“  alebo aj  „stavenisko“).Zhotoviteľ  je  povinný
  
ochran� ovať  a zleps�ovať  stav  z� ivotne
ho  prostredia  a vs�etký
ch  jeho  zloz� iek.  Zhotoviteľ  prebera
  vo  vzťahu 
k objedna
vateľovi plnu
  zodpovednosť za ekologicku
  ujmu, ktoru
  pri plnení
 tejto zmluvý spoA sobí
.

3.2 Objedna
vateľ je povinný
  odovzdať zhotoviteľovi pracovisko tak, abý zhotoviteľ mohol riadne a vc�as plniť tu
 to 
zmluvu. 

3.3 Za  výtvorenie  podmienok  na  zaistenie  BOZP,  PO  a ochraný  Z0 P,  zabezpec�enie  a výbavenie  pracoviska 
na bezpec�ný
  vý
kon  pra
 ce  za  u
 c�elom  plnenia  tejto  zmluvý  a dodrz� iavanie  vs�eobecne  za
vaE zný
ch  pra
vných 
predpisov, ako aj technický
ch noriem (aj keď nie su
  vs�eobecne za
vaE zne
) pri plnení
 tejto zmluvý na pracovisku 
zodpoveda
  v plnom rozsahu a vý
 luc�ne zhotoviteľ.

3.4 Zhotoviteľ  výhlasuje,  z�e  bude  výkona
vať  c�innosť  podľa  tejto  zmluvý  vý
 luc�ne  taký
mi  fýzický
mi  osobami,  
ktorý
ch zdravotný
  stav,  schopnosti,  vek,  kvalifikac�ne
  predpokladý a odborna
  spoA sobilosť zodpovedaju
  tejto 
c�innosti podľa zmluvý.

3.5 Objedna
vateľ nie je povinný
  zabezpec�ovať zamestnancom doprovod na pracovisku.

3.6 Zamestnanci  nesmu
  na  pracovisku  poz� í
vať  alkoholicke
  na
poje,  omamne
  la
 tký,  psýchotropne
  la
 tký  alebo 
prí
pravký a plniť tu
 to zmluvu pod ich vplývom. D0 alej musia dodrz� iavať za
kaz fajc�enia a musia pouz� í
vať a nosiť 
osobne
  ochranne
  pracovne
  pomoA cký a prostriedký.

3.7 Zhotoviteľ je povinný
  ihneď ozna
miť vznik kaz�de
ho pracovne
ho u
 razu objedna
vateľovi.

3.8 Zhotoviteľ je povinný
  bez zbýtoc�ne
ho odkladu ohla
 siť objedna
vateľovi ekologicku
  ujmu, ktoru
  pri plnení
 tejto 
zmluvý  spoA sobí
,  najmaE  je  povinný
  ohla
 siť  mimoriadne  zhors�enie  alebo  ohrozenie  kvalitý  voA d  alebo  iný
ch  
zloz� iek Z0 P alebo u
 nik nebezpec�ný
ch la
 tok pri manipula
 cii s nimi alebo pri ich preprave. 

3.9 Zhotoviteľ zodpoveda
  objedna
vateľovi za vs�etký s�kodý spoA sobene
  porus�ení
m akejkoľvek povinnosti na u
 seku 
BOZP, PO a ochraný a tvorbý Z0 P vra
 tane OH. Za s�kodu sa na u
 c�elý tejto zmluvý povaz�uju
  aj sankcie (pokutý) 
uloz�ene
  prí
slus�ný
mi s� ta
 tnými orga
nmi a orga
nmi verejnej spra
vý za porus�enie povinnosti na u
 seku BOZP, PO 
a ochraný  a tvorbý  Z0 P  vra
 tane  OH,  ak  tieto  povinnosti  podľa  tohto  c�la
nku  zaťaz�ovali  zhotoviteľa  a nie 
objedna
vateľa,  ktore
  boli  objedna
vateľovi  po výc�erpaní
  opravný
ch  prostriedkoch uloz�ene
 ,  ak objedna
vateľ 
riadne  a vc�as  umoz�nil  zhotoviteľovi  uplatn� ovať  v prí
slus�ný
ch  konaniach  vs�etký  dostupne
  na
 vrhý,  opravne
  
prostriedký a na
mietký, o ktorý
ch uplatnenie v tý
chto konaniach alebo za u
 c�elom zac�atia opravný
ch konaní
 
zhotoviteľ objedna
vateľa pí
somne poz� iadal, a ak na
kladý spojene
  s uplatn� ovaní
m tý
chto na
vrhov, opravný
ch 
prostriedkov a na
mietok zhotoviteľ objedna
vateľovi na jeho z� iadosť zaplatil.

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
4.1 Zhotoviteľ sa zavaE zuje výzvať objedna
vateľa, resp. jeho za
 stupcu, na kontrolu vs�etký
ch pra
 c, ktore
  maju
  býť 

v priebehu ďals� ieho výkona
vania diela zakrýte
  alebo sa stanu
  neprí
stupný
mi. Ak sa objedna
vateľ nedostaví
  
zhotoviteľ opra
vnený
  pokrac�ovať vo výkona
vaní
 diela aj bez výkonania tejto kontrolý. Ak bude objedna
vateľ 
poz�adovať  dodatoc�ne  odkrýtie  tý
chto pra
 c,  je  zhotoviteľ  povinný
   odkrýtie   tý
chto pra
 c  výkonať,  za  c�o  je  
opra
vnený
  poz�adovať od objedna
vateľa na
hradu na
kladov s tý
m spojený
ch, pokiaľ sa nezistí
 vadne
  výkonanie 
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odkrýtý
ch pra
 c. Zhotoviteľ je povinný
  zhotovovať poc�as výkona
vania diela preukaznu
  fotodokumenta
 ciu sa
m 
a na vlastne
  na
kladý; ta
 to fotodokumenta
 cia tvorí
 su
 c�asť protokolu o odovzdaní
 a prevzatí
 diela.

4.2 O odovzdaní
 a prevzatí
  cele
ho diela spí
s�u zmluvne
  straný pí
somný
  protokol. Protokol bude obsahovať najmaE  
za
kladne
  u
 daje o výkonanom diele, pouz� itý
ch stavebný
ch vý
robkoch a materia
 loch, odovzdaní
 a prevzatí
 diela, 
su
 pis odovzdanej dokumenta
 cie tý
kaju
 cej sa diela a prí
padný
ch zistený
ch va
d a nedorobkov, opatrenia a lehotý 
na odstra
nenie zistený
ch va
d  diela,  stanoviska
  zhotoviteľa,  objedna
vateľa a projektanta k zistený
m vada
m, 
bude  datovaný
  a podpí
saný
  zmluvný
mi  stranami.  Zhotoviteľ  je  povinný
  zistene
  vadý  diela  odstra
niť 
v dohodnutej lehote. Ak sa zmluvne
  straný, v prí
pade rozporu stanoví
sk zmluvný
ch stra
n k zistený
m vada
m, 
nedohodnu
  na lehote odstra
nenia tý
chto va
d, bude rozhoduju
 ce stanovisko objedna
vateľa. Na
vrh protokolu  
podľa  podmienok  stanovený
ch  touto  zmluvou  a  vs�eobecne  za
vaE zný
mi  pra
vnými  predpismi  je  povinný
  
výpracovať a predloz� iť zhotoviteľ. 

4.3 Objedna
vateľ nie je povinný
  prevziať dielo ak je výkonane
  vadne, ak vs�ak prevezme vadne výkonane
  dielo, jeho 
pra
va zo zodpovednosti  za  vadý diela osta
 vaju
  v plnom rozsahu zachovane
 .  Ak sa vs�ak jedna
  o vadý diela, 
ktorý
ch charakter umoz�n� uje riadne uz� í
vanie diela, tieto nie su
  doA vodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je  
vs�ak povinný
  ich odstra
niť v lehote troch (3) pracovný
ch dní
, pokiaľ sa v pí
somnom protokole zmluvne
  straný 
nedohodnu
  inak.

5. CENA ZA DIELO
5.1 Na  za
klade  dohodý  zmluvný
ch  stra
n  sa  objedna
vateľ  zavaE zuje  zaplatiť  zhotoviteľovi  cenu  za  dielo  podľa  

zhotoviteľom  poloz�kovito  ocenený
m  vý
kazom  vý
mer  a  v rozsahu  zhotoviteľom  skutoc�ne  výkonaný
ch 
vý
konov, pra
 c a skutoc�ne dodaný
ch zariadení
,  vý
robkov, materia
 lov a hmoA t.  Čena za dielo vs�ak nepresiahne 
sumu 

148 645,65 € bez DPH a 178 374,78 € s DPH

slovom jednostoštyridsaťosemtisícšesťstoštyridsaťpäť € a šesťdesiatpäť centov bez DPH 
a jednostosedemdesiatosemtisíctristosedemdesiatštyri € a sedemdesiatosem centov s DPH

Takto stanovena
  cena jednotlivý
ch vý
konov, pra
 c, zariadení
, vý
robkov, materia
 lov a hmoA t, ako aj cena za dielo  
sa aplikuju
  poc�as celej dobý výkona
vania diela.

5.2 V cena
 ch jednotlivý
ch vý
konov, pra
 c, zariadení
, vý
robkov, materia
 lov a hmoA t ako aj v cene za dielo su
  zahrnute
  
vs�etký na
kladý a vý
davký zhotoviteľa, ktore
  su
 visia s výkonaní
m diela podľa tejto zmluvý najmaE :
- na
kladý spojene
  s výbudovaní
m, preva
dzkou, u
 drz�bou a výprataní
m staveniska,
- na
kladý spojene
  so zabezpec�ení
m plnenia povinnosti na u
 seku BOZP, PO a ochraný a tvorbý Z0 P      
- na
kladý na energie a me
dia spotrebovane
  pri výkona
vaní
 diela,
- na
kladý  spojene
  s pra
 cou  v noci,  v dn� och  pracovne
ho  pokoja, v nadc�asoch,  s pra
 cou  výkona
vanou  za 

sťaz�ený
ch poveternostný
ch podmienok,
- na
kladý  spojene
  s plnení
m  povinnosti  zhotoviteľa  vo  vzťahu  k sku
 s�obne
mu  pla
nu  a s odovzdaní
m 

a prevzatí
m diela,
- na
kladý poistenia podľa tejto zmluvý.

6. PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Lehota splatnosti faktu
 rý bude do 30 dní
 od doruc�enia a potvrdenia zo straný objedna
vateľa. Faktura
 cia sa  

uskutoc�ní
 v dvoch etapa
 ch. Prva
  faktura
 cia sa uskutoc�ní
 po výkonaní
 cca 50 % pra
 c a na
 sledna
  faktura
 cia sa 
uskutoc�ní
  po výkonaní
  100 % pra
 c.  Pra
 ce budu
  uhradene
  podľa skutoc�ne výkonaný
ch pra
 c odsu
 hlasený
ch 
stavebný
m dozorom verejne
ho obstara
vateľa a na
 sledný
m predloz�ení
m faktu
 r. K faktu
 ram musí
 býť pripojený
  
su
 pis  výkonaný
ch  pra
 c  a  fotodokumenta
 cia  z  realiza
 cie  pra
 c  na  za
kazke,  vs�etko  odsu
 hlasene
  stavebný
m 
dozorom verejne
ho obstara
vateľa  a uloz�ene
  na ČD/DVD a ko
 pia protokolu o odovzdaní
 a prevzatí
 pra
 c.

6.2 V prí
pade prí
padný
ch na
mietok objedna
vateľa voc�i spra
vnosti výstavenej faktu
 rý je objedna
vateľ opra
vnený
 :
a) faktu
 ru, ktora
  ma
  chýbu výplý
vaju
 cu z nespra
vne uvedene
ho mnoz�stva alebo cený, do 14 pracovný
ch dní
 

odo  dn� a  jej  doruc�enia  objedna
vateľovi  reklamovať  u zhotoviteľa  spolu  s výtknutí
m  jej  nespra
vnosti, 
pric�om zhotoviteľ je povinný
  chýbnu
  faktu
 ru opraviť výhotovení
m nove
ho u
 c�tovne
ho dokladu – faktu
 rý,  
ktorý
  dopl4n� a  poA vodnu
  faktu
 ru  s tý
m,  z�e  tento  doklad  musí
  okrem  povinný
ch  u
 dajov  obsahovať  aj 
poradove
  c�í
slo poA vodnej faktu
 rý; alebo

b) faktu
 ru, ktora
  nespl4n� a forma
 lne na
 lez� itosti podľa ustanovení
 § 71 ods. 2 za
kona c�. 222/2004 Z. z. o  dani 
z pridanej hodnotý v znení
 neskors� í
ch predpisov, vra
 tiť zhotoviteľovi spolu s výtknutí
m jej nespra
vnosti. 

V prí
pade opra
vnený
ch na
mietok uvedený
ch výs�s� ie v tomto odseku sa ma
  za to, z�e faktu
 ra nebola doruc�ena
  
objedna
vateľovi.
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6.3 Dn� om zaplatenia  platbý  v su
 lade  s ustanoveniami  tejto  zmluvý  sa  rozumie  den�  pripí
sania  prí
slus�nej  sumý 
v prospech bankove
ho u
 c�tu opra
vnenej zmluvnej straný.

6.4 V prí
pade  reklama
 cie  va
d  diela  az�  do  výries�enia  reklama
 cie  pre  zmluvne
  straný  za
vaE zný
m  spoA sobom 
(pra
voplatne
  ukonc�enie reklamac�ne
ho konania) objedna
vateľ nie je v omes�kaní
 s u
 hradou cený za dielo.

6.5 Pre  prí
pad  omes�kania  objedna
vateľa  s platení
m  cený  za  dielo  si  zmluvne
  straný  dohodli  platenie  u
 rokov 
z omes�kania vo vý
s�ke 0,05% zo sumý, s ktorou je objedna
vateľ v omes�kaní
, za kaz�dý
  den�  z omes�kania.

6.6 Objedna
vateľ je opra
vnený
  zadrz�ať sumu vo vý
s�ke 10% z celkovej fakturovanej sumý ako za
bezpeku na svoje 
prí
padne
  na
 roký zo zodpovednosti za vadý diela, ktoru
  výplatí
 zhotoviteľovi vo vý
s�ke 50% zadrz�anej sumý po 
uplýnutí
  dvadsiatichs�týroch  (24)  mesiacov  zo  za
 ruc�nej  dobý  a  zvýs�ok  zadrz�anej  sumý  po  uplýnutí
  celej  
za
 ruc�nej dobý. Objedna
vateľ výplatí
  zhotoviteľovi zadrz�anu
  sumu podľa predcha
dzaju
 cej vetý tohto odseku  
kedýkoľvek poc�as plýnutia za
 ruc�nej dobý ihneď potom, c�o zhotoviteľ preuka
 z�e objedna
vateľovi, z�e zabezpec�il  
svoj za
 vaE zok zo zodpovednosti za vadý diela bankovou za
 rukou.

6.7 Zhotoviteľ je opra
vnený
  zabezpec�iť svoj za
 vaE zok zo zodpovednosti za vadý diela bankovou za
 rukou zriadenou 
v prospech objedna
vateľa vo vý
s�ke 10% z celkovej fakturovanej sumý, ktora
  musí
 býť výstavena
  najneskoA r v 
lehote do 30 dní
 odo dn� a odovzdania a prevzatia diela objedna
vateľom podľa tejto zmluvý na dobu minima
 lne 
s�esťdesiat (60) mesiacov odo dn� a podpí
sania za
pisnice o odstra
není
 vs�etký
ch va
d a nedorobkov uvedený
ch v 
protokole o odovzdaní
  a prevzatí
  diela. Bankova
  za
 ruka musí
  opra
vn� ovať objedna
vateľa na c�iastoc�ne
  alebo 
u
 plne
  výuz� í
vanie  bankovej  za
 ruký.  Bankova
  za
 ruka  nesmie  obsahovať  za
kaz  odstu
 penia,  zaloz�enia  alebo 
vinkula
 cie na
 rokov zo za
 ruký.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1 Zmluvne
  straný dojedna
vaju
  pre dielo za
 ruc�nu
  dobu v trvaní
 s�esťdesiat (60) mesiacov na výkonane
  dielo podľa 

tejto zmluvý, ktora
  zac�í
na plýnu
 ť dn� om odovzdania a prevzatia cele
ho diela, resp. riadneho odstra
nenia va
d 
diela, na odstra
není
 ktorý
ch sa zmluvne
  straný dohodli pri odovzdaní
 a prevzatí
 diela.

7.2 Zhotoviteľ prebera
  za
 ruku, z�e poc�as za
 ruc�nej dobý:
a) dielo bude výkonane
  presne v su
 lade so vs�etký
mi s�pecifika
 ciami podľa tejto zmluvý,
b) pouz� ite
  stavebne
  vý
robký, materia
 lý, hmotý a zariadenia budu
  najvýs�s�ej kvalitý a bezvadne
 ,
c) dielo po jeho výkonaní
  bude bezpec�ne
  a vhodne
  na objedna
vateľom s�pecifikovane
  u
 c�elý  a bude spl4n� ať 
podmienký stanovene
  vs�eobecne za
vaE zný
mi pra
vnými predpismi, technický
mi normami, aj keď nie su
  pra
 vne 
za
 vaE zne
 , a touto zmluvou,
d) objedna
vateľ  zí
ska  vlastní
cke  pra
vo  k zariadeniam,  vý
robkom  a materia
 lom  dodaný
ch  zhotoviteľom 
v ra
mci  výkonane
ho  diela,  neobmedzene
  z� iadnými  za
 loz�ný
mi  pra
vami,  bremenami  a skutoc�ný
mi  alebo 
uplatnený
mi porus�eniami pra
v k predmetom dus�evne
ho vlastní
ctva.

7.3 V prí
pade vý
skýtu va
d poc�as za
 ruc�nej dobý ma
  objedna
vateľ pra
va výplý
vaju
 ce z Obchodne
ho za
konní
ka, ktore
  
moA z�u býť výkonane
  poc�as celej za
 ruc�nej dobý. V prí
pade na
 roku na odstra
nenie va
d je zhotoviteľ povinný
  vadý 
na vlastný
  u
 c�et odstra
niť v primeranej lehote, najneskoA r vs�ak do 15 dní
  od doruc�enia pí
somnej reklama
 cie, 
pokiaľ sa zmluvne
  straný nedohodnu
  pí
somne inak. Po ma
 rnom uplýnutí
 tejto lehotý sa vada bude povaz�ovať  
za neodstra
niteľnu
 . Na
 rok na odstu
 penie od tejto zmluvý je moz�ne
  uplatniť aj len c�iastoc�ne c�o do vadnej c�asti  
diela. Nad to ma
  objedna
vateľ pra
vo opraviť alebo zabezpec�iť opravu vadý na na
kladý zhotoviteľa.

8. OSOBITNÉ USTANOVENIA
8.1 V prí
pade,  z�e  sa  zhotoviteľ  dostane  do  omes�kania  so  splnení
m  za
vaE zku  výkonať  dielo,  objedna
vateľ  je 

opra
vnený
  postupovať  podľa  bodu  2.4.  To  iste
  platí
  v prí
pade,  z�e  sa  zhotoviteľ  dostane  do  omes�kania 
s odstran� ovaní
m va
d a nedorobkov diela. 

8.2 Objedna
vateľ  je  opra
vnený
  poz�adovať  od zhotoviteľa  zmluvnú pokutu vo výške 166 € za každé menej 
závažné porušenie povinnosti výplý
vaju
 cej  z  pravidiel  BOZP, PO a ochraný a tvorbý z� ivotne
ho prostredia 
vra
 tane OH podľa  tejto  zmluvý  a vo výške 1 660 € za každé hrubé porušenie  povinnosti výplý
vaju
 cej 
z pravidiel BOZP, PO a ochraný a tvorbý z� ivotne
ho prostredia vra
 tane OH podľa tejto zmluvý. 

8.3 Zmluvne
  pokutý  podľa  tejto  zmluvý  su
  splatne
  na  za
klade  pí
somnej  vý
zvý  opra
vnenej  zmluvnej  straný 
doruc�enej povinnej zmluvnej strane.

8.4 Zaplatení
m  zmluvnej  pokutý  podľa  tejto  zmluvý  nie  je  dotknute
  pra
 vo  na  na
hradu  s�kodý  spoA sobenej  
porus�ení
m povinnosti, pre prí
pad porus�enia ktorej bola dohodnuta
 ;  a na
hrada s�kodý moA z�e býť uplatn� ovana
  
opra
vnenou zmluvnou stranou voc�i povinnej zmluvnej strane v plnej vý
s�ke.

9. POISTENIE
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9.1 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje  ku  dňu  začatia  vykonávania  diela  podľa  tejto  zmluvy  uzatvoriť   poistenie  
zodpovednosti  za škody,  ktoré by  v súvislosti  s vykonávaním diela  mohol  objednávateľovi  spôsobiť 
sám, príp. ktoré by mohli spôsobiť objednávateľovi tretie osoby (napr. subdodávatelia zhotoviteľa) na 
sumu minimálne do výšky hodnoty zákazky.

9.2    Zhotoviteľ   je  povinný
  poistenie  uvedene
  v odseku  9.1  tohto  c�la
nku  udrz� iavať  po  celý
  c�as  výkona
vania 
diela, vinkulovať  prí
padne
  poistne
  plnenie  v prospech objedna
vateľa, ako aj  plniť vs�etký ďals� ie  podmienký 
zmluvne  výhradene
  poistiteľom,  pre  prí
pad  neplnenia  ktorý
ch  poistiteľ  bude  opra
vnený
  zní
z� iť  alebo 
odmietnuť poistne
  plnenie  v prí
pade vzniku poistnej  udalosti,  a riadne platiť  poistne
  v zmýsle  uzatvorenej 
poistnej zmluvý.

9.3 V prí
pade vzniku poistnej udalosti tý
kaju
 cej sa majetku objedna
vateľa je zhotoviteľ povinný
  ihneď pí
somne 
informovať objedna
vateľa a poistiteľa o poistnej udalosti a zabezpec�iť vs�etký doA kazý a ine
  dokladý nevýhnutne
  
k zabezpec�eniu poistne
ho plnenia; ďalej je povinný
  poskýtnu
 ť objedna
vateľovi a poistiteľovi vs�etku su
 c�innosť. 
Zhotoviteľ je tiez�  povinný
  bez zbýtoc�ne
ho odkladu, pokiaľ ho na to objedna
vateľ pí
somne výzve, zabezpec�iť  
uvedenie  majetku  objedna
vateľa  do  stavu  predcha
dzaju
 ceho  poistnej  udalosti  spoA sobenej  zhotoviteľom 
a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto c�la
nku na svoje na
kladý, pokiaľ sa zmluvne
  straný nedohodnu
  inak; 
povinnosť  zhotoviteľa  bez  zbýtoc�ne
ho  odkladu  uviesť  majetok  objedna
vateľa  do  poA vodne
ho  stavu  pred 
poistnou udalosťou spoA sobenou zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto c�la
nku nie je dotknuta
  
tý
m,  z�e  poistne
  plnenie  nepokrýje  na
kladý  na  uvedenie  majetku  objedna
vateľa  do  poA vodne
ho  stavu  pred  
poistnou udalosťou a dobou, kedý poistiteľ prí
slus�ne
  poistne
  plnenie výplatí
.

9.4 Ak zhotoviteľ nesplní
 povinnosti podľa odsekov 9.1 az�  9.3 tohto c�la
nku a doA jde k pos�kodeniu alebo znic�eniu 
majetku  objedna
vateľa,  zhotoviteľ  sa  zavaE zuje  nahradiť  objedna
vateľovi  celu
  takto  vzniknutu
  s�kodu  bez 
ohľadu  na  prí
padnu
  zodpovednosť  tretí
ch  osoA b.  To  platí
  aj  v prí
pade  odmietnutia  alebo  c�iastoc�ne
ho 
odmietnutia poistne
ho plnenia zo straný poistiteľa, a to az�  do vý
s�ký, v ktorej s�koda nebola pokrýta
  poistný
m 
plnení
m.

9.5 Zhotoviteľ  je  povinný
  kedýkoľvek  na  poz� iadanie  objedna
vateľa,  v lehote  troch  (3)  dní
  od  doruc�enia  tejto 
poz� iadavký zhotoviteľovi, preuka
 zať objedna
vateľovi plnenie povinností
 podľa odseku 9.2 tohto c�la
nku.

10 MLČANLIVOSŤ
10.5.1 Zmluvne
  straný budu
  mať pri plnení
 tejto zmluvý prí
stup k informa
 cia
m tý
kaju
 cim sa druhej zmluvnej straný 

(ďalej  len  „dotknutá  zmluvná  strana“)  a jej  podnikania,  najmaE  k aký
mkoľvek  informa
 cia
m  obchodnej, 
vý
robnej, preva
dzkovej, marketingovej, financ�nej, majetkovej, organizac�nej, persona
 lnej, hospoda
 rskej a/alebo 
technickej  povahý.  Tieto  informa
 cie  alebo  ake
koľvek  ine
  informa
 cie  verejne  neprí
stupne
  a  su
 visiace  s  
c�innosťou dotknutej zmluvnej straný, ktore
  druha
  zmluvna
  strana zí
ska u
 stne, pí
somne alebo v akejkoľvek inej 
forme pri plnení
 tejto zmluvý alebo v jej su
 vislosti, su
  predmetom obchodne
ho tajomstva dotknutej zmluvnej 
straný,  alebo  ich  dotknuta
  zmluvna
  strana  tý
mto  oznac�uje  ako  doA verne
  v zmýsle  ustanovenia  §  271 
Obchodne
ho za
konní
ka (ďalej len „dôverné informácie“).

10.5.2 Zmluvne
  straný sa zavaE zuju
 , z�e poc�as trvania tejto zmluvý, ako aj po jej skonc�ení

a) budu
  zachova
vať  mlc�anlivosť  o doA verný
ch  informa
 cia
 ch,  najmaE  sa  zavaE zuju
  s  doA verný
mi  informa
 ciami 

zaobcha
dzať ako s prí
sne tajný
mi, tieto doA verne
  informa
 cie bez vý
slovne
ho predcha
dzaju
 ceho pí
somne
ho 
su
 hlasu  dotknutej  zmluvnej  straný  priamo  alebo  nepriamo  tretej  osobe  neozna
miť,  nesprí
stupniť, 
nezverejniť alebo pre seba alebo ine
ho nevýuz� iť,

b) pí
somne ozna
mia dotknutej zmluvnej strane ake
koľvek okolnosti, ktore
  bý mohli viesť k vzniku konfliktu 
za
ujmov s dotknutou zmluvou stranou,

c) pouz� iju
  doA verne
  informa
 cie iba v su
 vislosti s plnení
m predmetu tejto zmluvý a na dosiahnutie u
 c�elu podľa 
tejto zmluvý,

d) obmedzia  zverenie  doA verný
ch  informa
 cií
  iba  tý
m  svojim  zamestnancom,  ktorí
  su
  urc�ení
  na  plnenie 
predmetu tejto zmluvý a u ktorý
ch zabezpec�uju
  dodrz� iavanie doA vernosti tý
chto informa
 cií
  a povinností
 
s tý
m su
 visiacich,

e) o kaz�dom sprí
stupnení
 doA verný
ch informa
 cií
 tretej strane v prí
padoch stanovený
ch vs�eobecne za
vaE zný
mi 
pra
vnými predpismi budu
  informovať dotknutu
  zmluvnu
  stranu, pric�om sa uvedene
  povinnosti zavaE zuju
  
výkona
vať so vs�etkou potrebnou odbornou starostlivosťou.

10.5.3 V prí
pade porus�ení
  ktorejkoľvek povinnosti podľa odseku 10.2 tohto c�la
nku zmluvnou stranou je dotknuta
  
zmluvna
  strana opra
vnena
  poz�adovať od druhej zmluvnej straný zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 3 300 
€, a to za každé jedno porušenie danej povinnosti s tý
m, z�e zaplatení
m zmluvnej pokutý nie je dotknutý
  
na
 rok na na
hradu s�kodý spoA sobenej prí
padný
m porus�ení
m tý
chto povinností
.

11 OSOBNÉ ÚDAJE
11.5.1 Na za
klade poskýtnutý
ch informa
 cií
  zhotoviteľ,  ak je fýzickou osobou, (ďalej len „dotknutá osoba“) tý
mto 

vedome  výjadruje  su
 hlas  so  spracu
 vaní
m  svojich  osobný
ch  u
 dajov  zo  straný  objedna
vateľa  (ďalej  len 
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„prevádzkovateľ“) na stanovene
  u
 c�elý, vra
 tane zí
skavania osobný
ch u
 dajov kopí
rovaní
m, skenovaní
m alebo 
iný
m zaznamena
vaní
m u
 radný
ch dokladov na nosic�  informa
 cií
,  monitorovania pracoviska preva
dzkovateľa  
a tretí
ch  stra
n  pomocou videoza
 znamu  alebo audioza
 znamu,  zí
skavania  osobný
ch  u
 dajov aj  od inej  osobý, 
spracu
 vania  osobný
ch  u
 dajov  v informac�nom  sýste
me,  sprí
stupn� ovania  a poskýtovania  osobný
ch  u
 dajov 
tretí
m strana
m.

11.5.2 Su
 hlas podľa odseku 11.1 tohto c�la
nku sa vzťahuje
a) na osobne
  u
 daje dotknutej osobý, ktorý
mi su
  titul, meno, priezvisko (aj rodne
  a predcha
dzaju
 ce), da
 tum 

narodenia,  rodne
  c�í
slo,  adresa  býdliska,  miesta,  na  ktorom  sa  zdrz�uje,  trvale
ho  pobýtu,  prechodne
ho 
pobýtu a tolerovane
ho pobýtu, telefo
 nne c�í
sla, c�í
slo bankove
ho u
 c�tu, c�í
slo obc�ianskeho preukazu alebo 
ine
ho  dokladu  totoz�nosti,  s� ta
 tna  prí
slus�nosť,  vzdelanie,  odborne
  kurzý,  certifika
 tý,  osvedc�enia,  
podnikateľske
  opra
vnenia a povolenia,  ostatne
  opra
vnenia a povolenia,  u
 daje tý
kaju
 ce sa zamestnania, 
u
 daje o plnení
 za
 vaE zkov podľa tejto zmluvý alebo v jej su
 vislosti, u
 daje potrebne
  pre spra
vu a výma
hanie 
za
 vaE zkov dotknutej osobý podľa tejto zmluvý alebo v jej su
 vislosti, vs�etký pí
somnosti, vra
 tane pí
somností
 
osobnej povahý, podobizne, obrazove
  sní
mký, obrazove
  a zvukove
  za
 znamý tý
kaju
 ce sa dotknutej osobý 
alebo jej prejavov osobnej povahý, ako aj ďals� ie osobne
  u
 daje, ktore
  su
  potrebne
  na dosiahnutie u
 c�elu ich  
spracu
 vania,

b) na nasledovne
  u
 c�elý, ktorý
mi su
  uzatvorenie tejto zmluvý a prí
padný
ch ďals� í
ch zmlu
 v su
 visiacich s touto 
zmluvou  a ich  plnenie  a prí
padne
  výma
hanie,  vedenie  u
 c�tovnej  evidencie  podľa  vs�eobecne  za
vaE zný
ch 
pra
vných predpisov, plnenie povinností
  na u
 seku daní
,  priamý marketing, udrz� iavanie pos�tove
ho stýku 
a evidencia  osobný
ch  u
 dajov,  ochrana  majetku,  pra
v  a pra
vom  chra
nený
ch  za
ujmov  preva
dzkovateľa 
a tretí
ch stra
n, vý
kon opra
vnený
ch c�inností
 preva
dzkovateľa a tretí
ch stra
n, kontrola plnenia tejto zmluvý 
a prí
padný
ch  ďals� í
ch  zmlu
 v  su
 visiacich  s touto  zmluvou,  dodrz� iavania  pra
vných  predpisov,  ostatný
ch 
predpisov a pokýnov na zaistenie BOZP, PO a OH, ako aj plnenia u
 loh dotknutej osobý, obc�ianske su
 dne 
konania, konania o priestupkoch a ine
  spra
vne konania a plnenie povinností
 a realizovanie vs�etký
ch u
 loh 
preva
dzkovateľa a tretí
ch stra
n podľa vs�eobecne za
vaE zný
ch pra
vných predpisov,

c) na dobu potrebnu
  na dosiahnutie u
 c�elu spracu
 vania osobný
ch u
 dajov, najmenej vs�ak na dobu výz�adovanu
  
vs�eobecne  za
vaE zný
mi  pra
vnými  predpismi,  najmaE  za
konom  c�.  431/2002  Z. z.  o u
 c�tovní
ctve  v znení
 
neskors� í
ch predpisov a za
konom c�.  395/2002 Z. z.  o archí
voch a registratu
 rach a o doplnení
  niektorý
ch 
za
konov v znení
 neskors� í
ch predpisov,

d) aj  na  tretie  straný,  ktorý
mi  su
  osobý  priamo  alebo  nepriamo  majetkovo  a persona
 lne  prepojene
  
s preva
dzkovateľom, ich za
 stupcovia, audí
tori, dan� oví
 a iní
 poradcovia, osobý, s ktorý
mi je preva
dzkovateľ 
v zmluvnom vzťahu, ako aj osobý, o ktorý
ch to ustanovuju
  pra
 vne predpisý.

11.5.3 Dotknuta
  osoba  je  za
 roven�  opra
vnena
  kedýkoľvek  uplatniť  pí
somnu
  na
mietku proti  výuz� í
vaniu  osobný
ch 
u
 dajov  na  u
 c�elý  priameho  marketingu  v pos�tovom  stýku  a proti  poskýtovaniu  osobný
ch  u
 dajov  na  u
 c�elý 
priameho marketingu. Ta
 to na
mietka sa nevzťahuje na spracu
 vanie osobný
ch u
 dajov na ine
  u
 c�elý.

11.5.4 Su
 hlas  podľa  odseku  11.1  tohto  c�la
nku  moA z�e  býť  dotknutou  osobou  odvolaný
  iba  v prí
pade  porus�enia 
povinnosti  preva
dzkovateľa  pri  spracu
 vaní
  osobný
ch  u
 dajov  uvedený
ch  v odseku  11.1  tohto  c�la
nku.  Toto 
opra
vnenie sa neuplatní
  v prí
padoch, ak spracu
 vanie osobný
ch u
 dajov výz�aduju
  vs�eobecne za
vaE zne
  pra
 vne 
predpisý.

11.5.5 Dotknuta
  osoba  výhlasuje,  z�e  bola  obozna
mena
  s podmienkami  spracu
 vania  osobný
ch  u
 dajov,  so  svojimi 
pra
vami na u
 seku ochraný osobný
ch u
 dajov a z�e poskýtnute
  osobne
  u
 daje su
  spra
vne a u
 plne
 . Dotknuta
  osoba 
berie na vedomie,  z�e  za  nepravdivosť  poskýtnutý
ch  osobný
ch u
 dajov zodpoveda
 .  Za
 roven�  sa zavaE zuje  bez 
zbýtoc�ne
ho odkladu pí
somne informovať preva
dzkovateľa o zmena
 ch v osobný
ch u
 dajoch.

12 DORUČOVANIE
Vs�etký  listiný,  objedna
vký,  dokumentý,  poz� iadavký  a  ozna
menia  (ďalej  len  „oznámenia“)  budu
  medzi 
zmluvný
mi stranami zabezpec�ovane
  listami doruc�ený
mi pos�tou alebo faxom, e-mailom. Ak bolo ozna
menie 
zasielane
  pos�tou, povaz�uje sa za doruc�ene
  dn� om, v ktorom ho adresa
 t prevzal alebo odmietol prevziať, alebo 
na tretí
 den�  odo dn� a podania za
 sielký na pos�te, ak sa uloz�ena
  za
 sielka zaslana
  na adresu podľa odseku 12 tohto  
c�la
nku  vra
 tila  spaE ť  odosielateľovi.  Ak  bolo  ozna
menie  zasielane
  faxom,  e-mailom  alebo  oznamovane
  
telefonický v pracovný
  den�  v c�ase od 8.00 hod do 14.00 hod., povaz�uje sa za doruc�ene
  v momente prenosu, 
resp. ozna
menia, inak v nasleduju
 ci pracovný
  den� . 

Pre objednávateľa budu
  vs�etký ozna
menia doruc�ovane
  alebo oznamovane
  na niz�s� ie uvedenu
  
adresu: Obec Vojčice

Obecný
  u
 rad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojc�ice
kontaktne
  osobý:
a) vo veciach zmluvný
ch: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obce

tel.: +421 566761138
vojcice1@gbs.eu.sk
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Pre zhotoviteľa budu
  vs�etký ozna
menie doruc�ovane
  alebo oznamovane
  na niz�s� ie uvedenu
  

adresu: NOVICOM s.r.o.
Slivník 61, 076 12 Slivník

kontaktne
  osobý:

a) vo veciach zmluvný
ch: Ing. Peter Nova
k
tel.: +421 905745065
e-mail: novicom@novicom.sk 

b) vo veciach technický
ch: Ing. Peter Albrechta (stavbývedu
 ci)
tel.: +421 918012212
e-mail: peter.albrechta@novicom.sk 

alebo na aku
 koľvek inu
  adresu, faxove
 ,  telefo
 nne alebo mobilne
  telefo
 nne c�í
slo alebo e-mailovu
  adresu, ktore
  budu
  
druhej zmluvnej strane vopred pí
somne ozna
mene
 .
Zmluvne
  straný sa za
 roven�  zavaE zuju
  oznamovať si navza
 jom ake
koľvek zmený u
 dajov, ktore
  sa ich tý
kaju
  a su
  
potrebne
  na prí
padne
  uplatnenie ozna
menia, najmaE  vs�etký zmený tý
kaju
 ce sa tejto zmluvý, zmenu, c�i za
nik ich  
pra
vnej  subjektivitý,  adresu  ich  sí
dla,  býdliska  alebo  miesta  podnikania,  bankove
ho  spojenia,  vstup  do 
konkurzne
ho konania, res�trukturaliza
 cie alebo likvida
 cie ktorejkoľvek zmluvnej straný. Ak niektora
  zmluvna
  
strana nesplní
  tu
 to povinnosť,  nebude opra
vnena
  namietať,  z�e neobdrz�ala ake
koľvek ozna
menie, a za
 roven�  
zodpoveda
  za aku
 koľvek takto spoA sobenu
  s�kodu.

13 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
13.5.1 Ta
 to  zmluva  sa  spravuje  za
konmi  Slovenskej  republiký  bez  prihliadnutia  ku  kolí
zným  norma
m.  Su
 dý  

Slovenskej republiký maju
  vý
 luc�nu
  pra
 vomoc na rozhodovanie aký
chkoľvek sporov tý
kaju
 cich sa tejto zmluvý.

13.5.2 Pra
vne vzťahý neupravene
  touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodne
ho za
konní
ka c�.  513/1991 Zb. 
v znení
  neskors� í
ch  predpisov a v jeho ra
mci  ustanoveniami  Obc�ianskeho za
konní
ka  c�.  40/1964 Zb.  v znení
 
neskors� í
ch predpisov a su
 visiacimi predpismi.

13.5.3 Ta
 to zmluva sa moA z�e meniť alebo zrus� iť iba dohodou zmluvný
ch stra
n v pí
somnej forme.

13.5.4 Ak bý sa doA vod neplatnosti vzťahoval len na c�asť tejto zmluvý, bude neplatnou len ta
 to c�asť.

13.5.5 Ta
 to zmluva tvorí
 u
 plnu
  dohodu medzi zmluvný
mi stranami tý
kaju
 cu sa predmetnej za
 lez� itosti. Podpisom tejto 
zmluvý zanikaju
  vs�etký predcha
dzaju
 ce pí
somne
  a u
 stne dohodý su
 visiace s predmetom tejto zmluvý a z� iadna 
zo zmluvný
ch stra
n sa nemoA z�e dovola
 vať zvla
 s� tných v tejto zmluve neuvedený
ch u
 stných dojednaní
 a dohoA d.

13.5.6 Ta
 to zmluva bola výhotovena
  v s� týroch (4) rovnopisoch, po dvoch (2) pre kaz�du
  zmluvnu
  stranu.

Ta
 to zmluva  nadobu
 da  platnosť dn� om podpisu oboma zmluvný
mi  stranami a u
 c�innosť splnení
m nasleduju
 cich 
podmienok: 
- podpí
saní
m zmluvý o poskýtnutí
 dota
 cie medzi poskýtovateľom a prijí
mateľom dota
 cie
- predloz�ení
m poistnej zmluvý uzatvorenej podľa c�la
nku 9 tejto zmluvý objedna
vateľovi v jednom (1) origina
 lnom 
výhotovení
 a zaplatení
m poistne
ho zhotoviteľom, c�o zhotoviteľ preuka
 z�e origina
 lom pí
somne
ho dokladu o u
 hrade 
poistne
ho, 
- Zmluva o dielo bude podpí
sana
  az�  po výkonaní
 vs�etký
ch u
 konov spojený
ch s verejný
m obstara
vaní
m  a dodrz�aní
  
poz�adovaný
ch  lehoA t  v  zmýsle  za
kona  343/2015  a  nadobudne  u
 c�innosť  najskoA r  den�  nasleduju
 ci  po  dni  jej  
zverejnenia na webovej stra
nke verejne
ho obstara
vateľa v zmýsle § 47a za
kona 546/2 010 z 9. decembra 2010.

Zmluvne
  straný výhlasuju
 , z�e su
  plne spoA sobile
  na pra
vne u
 koný, z�e ich zmluvna
  voľnosť nie je nic�í
m obmedzena
 ,  
z�e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za na
padne nevý
hodný
ch podmienok, z�e si obsah zmluvý doA kladne prec�í
tali  
a z�e  tento  im je  jasný
 , zrozumiteľný
  a  výjadruju
 ci  ich  slobodnu
 , va
 z�nu  a  spoloc�nu
  voA ľu,  a  na  znak  su
 hlasu  ju 
vlastnoruc�ne podpisuju
 .

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
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