
Z M L U V A   O   D I E L O

uzatvorena
  podľa § 536 a nasl. za
kona č�.513/1991 Zb. Občhodný
  za
konní
k v znení
 neskors�í
čh 
predpisov a za
 kona č�.50/1976 Z.z. o u
 zemnom pla
 novaní


a stavebnom poriadku (Stavebný
  za
kon) v znení
 neskors�í
čh predpisov
medzi

Objednávateľ:     Obec Vojčice
so sí
dlom  Obečný
  u
 rad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojč�iče
IČ3O 00332135
DIČ3 : 200741272
bankove
  spojenie PRIMA banka a. s.  
č�í
slo u
 č�tu SK88 5600 0000 0004 1558 2006
v mene obče kona
  Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obče
(ďalej len „objednávateľ“)
„na jednej strane“

a

Zhotoviteľ: Metrostav a.s.
so sí
dlom Koz�eluz�ska
  2450/4,180 00 Praha 8 – Liben� , Č3eska
  republika
IČ3O 000 14 915
zapí
sana
v občhodnom registri Mestske
ho su
 du v Prahe, v oddiele B, vloz�ka č�.: 758

Opra
vnený
  podnikať v Slovenskej republike vznikom organizač�nej zloz�ký:
Metrostav a.s. – organizač�na
  zloz�ka Bratislava, 

so sí
dlom Mlýnske
  Nivý 68, 821 05 Bratislava

Adresa pre doruč�ovanie faktu
 r a dan� ový
čh dokladov:
Metrostav a.s. – organizač�na
  zloz�ka Bratislava, 

so sí
dlom Mlýnske
  Nivý 68, 821 05 Bratislava
DIČ3  2020253301
IČ3  DPH SK2020253301
bankove
  spojenie Č3eskoslovenska
  občhodní
 banka a.s.
č�í
slo u
 č�tu SK66 7500 0080100202270893 
zapí
sana
  v Občhodnom registri Okresne
ho su
 du Bratislava I, v oddiele Po, vloz�ka č�.: 679/B
v mene spoloč�nosti kona
 : Ján Dudáš, č�len predstavenstva

Ing. František Kočí, č�len predstavenstva

(ďalej len„zhotoviteľ“)
„na druhej strane“
(ďalej spoloč�ne len „zmluvné strany“)
Objedna
vateľ a Zhotoviteľ sa ďalej spoloč�ne budu
  označ�ovať tiez�  ako „Zmluvne
  straný“,  kaz�dý
  z 
ničh jednotlivo tiez�  ako „Zmluvna
  strana“.

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

2. Na u
 č�elý tejto zmluvý a jej prí
loh sa pod pojmom :
a) „dielo“ rozumie dielo s�pečifikovane
  v bode 1 tejto zmluvý



b) „rozpoč�et stavbý“ rozumie rozpoč�et stavbý „Vybudovanie nového predškolského zariadenia 
MŠ v obci Vojčice“, v prí
slus�nom rozsahu, s�pečifika
 čií
  a poz� iadaviek na tečhničke
  parametre.

3.  Zmluvne
  straný v su
 lade s vý
sledkom verejne
ho obstara
vania zada
vania za
kazký na predmet 
za
kazký :  „Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice“, zada
vanej na 
za
klade vý
zvý na predkladanie ponu
 k, uverejnenej vo vestníku č. 152/2018 dňa 02.08.2018, pod 
značkou 10949 – WYP, uzatva
 raju
  tu
 to Zmluvu o dielo :

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

na
 zov stavbý: Vybudovanie nového predškolského zariadenia MŠ v obci Vojčice

miesto stavbý: Obec Vojčice

stavební
k: Obec Vojčice

1.1 Zhotoviteľ sa zavaF zuje zrealizovať pre objedna
vateľa dielo, realizovať vs�etký stavebne
  pra
 če 
su
 visiače  a  nevýhnutne
  na  riadne splnenie  diela  a  vs�etký u
 koný  s  tý
m  su
 visiače  a  to  podľa  
podkladov s�pečifikovaný
čh v bode 1.3 tohto č�la
nku zmluvý (ďalej len „dielo“) a odovzdať dielo 
objedna
vateľovi spoD sobom uvedený
m v tejto zmluve.

1.2 Objedna
vateľ sa zavaF zuje zaplatiť zhotoviteľovi čenu diela podľa tejto zmluvý.

1.3 Zhotoviteľ sa zavaF zuje, z�e v su
 lade s projektovou dokumenta
 čiou za podmienok dohodnutý
čh v  
tejto Zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnu
  zodpovednosť pre Objedna
vateľa zrealizuje dielo 
(ďalej len „Dielo“):

a)   podľa    pí
somný
čh  podkladov,  ktore
  poskýtol  Objedna
vateľ  poč�as  trvania  verejne
ho 
obstara
vania,

b)  podľa   očenene
ho   vý
kazu   vý
mer   pra
č,   ktorý
    bol   su
 č�asťou   ponuký Zhotoviteľa a, 
ktorý
  bude neoddeliteľnou su
 č�asťou tejto Zmluvý ako prí
loha   č�. 1 (ďalej len „rozpoč�et - 
ocenený výkaz výmer“);

č) podľa    sčhva
 lene
ho    večne
ho,    č�asove
ho    a finanč�ne
ho    harmonogramu stavebný
čh  
pra
 č (ďalej len: „harmonogram“), spračovane
ho Zhotoviteľom, ktorý
  bude neoddeliteľnou 
su
 č�asťou tejto Zmluvý ako prí
loha č�. 2;

d)  podľa tečhničký
čh spra
v a projektovej dokumenta
 čie, platný
čh pra
vnýčh predpisov, STN 
noriem a výdaný
čh stavebný
čh povolení
.

1.4  Zhotoviteľ  podpisom  tejto  zmluvý  vý
slovne  výhlasuje,  z�e  bol  podrobne  obozna
mený
s 
dokumentmi  podľa  bodu  1.3  tohto  č�la
nku  zmluvý  a  zavaF zuje  sa  realizovať  dielo  a  vs�etký 
povinnosti výplý
vaju
 če z tejto zmluvý v su
 lade s tý
mito podkladmi. V prí
pade vzniku akejkoľvek 
s�kodý objedna
vateľovi z doD vodu realiza
 čie diela v rozpore s podkladmi podľa bodu 1.3 tohto 
č�la
nku sa Zhotoviteľ zavaF zuje nahradiť objedna
vateľovi preuka
 zateľnu
  vzniknutu
  s�kodu v čelom 
rozsahu.

1.5 Dokumentý podľa bodu 1.3 tohto č�la
nku zmluvý su
  za
 vaF zný
mi podkladmi pre vý
klad a plnenie  
vs�etký
čh povinností
  podľa tejto zmluvý.

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

bolo výkonane
  v su
 lade:
a) so vs�eobečne za
vaF zný
mi pra
vnými predpismi,
b) s tečhničký
mi normami, aj keď nie su
  pra
vne za
vaF zne
 ,
c) s touto zmluvou,
d) s projektovou dokumenta
 čiou diela,



e) s očenený
m vý
kazom vý
mer,
f) s harmonogramom

2.2 Aka
koľvek dokumenta
 čia výhotovena
 , resp. výdana
  v su
 vislosti s výkona
vaní
m diela podľa 
tejto zmluvý je  vlastní
čtvom 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 predčha
dzaju
 čeho pí
somne
ho su
 hlasu objedna
vateľa zverejn� ovať ake
koľvek 
informa
 čie o pra
 čačh na diele alebo o ičh postupe, o popisočh výkona
vania pra
 č, o vý
kazočh 
vý
mer, o na
kladočh na výkonanie diela, o vý
kresočh a vý
poč�točh. Vs�etký zmluvne
  podkladý, 
ktore
  tvoria skutoč�nosti  tečhničkej povahý su
  vo vlastní
čtve objedna
vateľa.  Zhotoviteľ je 
opra
vnený
  podkladý pre výkonanie  diela pouz� iť  vý
hradne pre u
 č�elý plnenia podľa tejto 
zmluvý.

2.3 Pred  zač�atí
m  výkona
vanie  diela  sa  zhotoviteľ  zavaF zuje  na  svoje  na
kladý  výpračovať 
a odovzdať objedna
vateľovi:

- jednodučhý
  tečhnologičký
  postup výkona
vania diela,
- výtý
č�enie  vs�etký
čh  podzemný
čh  a nadzemný
čh  vedení
  a inz� inierskýčh  sietí
  na 

stavenisku;  zhotoviteľ  zodpoveda
  za  pos�kodenie  tý
čhto  vedení
  a sietí
  poč�as 
výkona
vania diela, ak je to potrebne

- potrebne
  umiestnenie  alebo  premiestnenie  dopravný
čh  znač�iek  a ostatne
ho 

dopravne
ho  znač�enia  na  za
klade  su
 hlasu  dotknutý
čh  orga
nov  verejnej  spra
vý 
a v su
 lade so vs�eobečne za
vaF zný
mi pra
vnými predpismi najmaF  na u
 seku prema
vký 
na pozemný
čh komunika
 čia
 čh, a tieto dopravne
  znač�ký a ostatne
  dopravne
  znač�enie 
udrz� iavať poč�as čelej dobý výkona
vania diela na svoje na
kladý, ak je to potrebne


2.4 Za
vaF 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 vč�as v su
 lade 
s ustanoveniami tejto zmluvý, objedna
vateľ bude moD čť dielo podľa tejto zmluvý uz� í
vať na 
u
 č�el,  na ktorý
  je urč�ene
 ,  dielo je výkonane
  bez prí
padný
čh va
d a nedorobkov,  zhotoviteľ 
odovzdal  objedna
vateľovi  vs�etku dokumenta
 čiu su
 visiaču s dielom, a miesto výkona
vania 
diela je výpratane
  a č�iste
 .

2.5 Čas vykonania diela. Zhotoviteľ sa zavaF zuje predmet za
kazký (dielo) zrealizovať v lehote 
do  250celých  kalendárnychdníod prevzatia  staveniska;  prič�om  je  povinný
  dodrz� iavať 
harmonogram výkona
vania diela. 

2.6 Miesto vykonávania diela. Obeč Vojč�iče

2.7 Stavenisko. Odovzdanie a prevzatie staveniska za u
 č�elom výkonania diela zmluvne
  straný 
uskutoč�nia na vý
zvu objedna
vateľa, prič�om objedna
vateľ je povinný
   ozna
miť zhotoviteľovi 
termí
n odovzdania staveniska aspon�  tri  (3) pračovne
  dni vopred. O odovzdaní
  a prevzatí
 
staveniska zmluvne
  straný spí
s�u pí
somný
  protokol v dvočh (2) výhotoveniačh po jednom 
(1) výhotovení
 pre kaz�du
  zmluvnu
  stranu v ktorom uvedu
  najmaF :

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

2.8 Zhotoviteľ sa zavaF zuje zabezpeč�iť na vlastne
  na
kladý: 
- výbudovanie  staveniska,  preva
dzkovanie,  u
 drz�bu,  likvida
čiu   a  výpratanie 

staveniska,
- stra
 z�enie  staveniska  ak  je  to  potrebne
 ;  na  stavenisko  moD z�u  vstupovať  okrem 

zhotoviteľa  iba  zodpovední
  zamestnanči  a spolupračuju
 če  osobý  objedna
vateľa  a 
kontrolne
  orga
ný verejnej spra
vý,
- osvetlenie staveniska ak je to potrebne

- udrz� iavanie  poriadku  a  č�istotý  na  stavenisku  a v  jeho  bezprostrednom  okolí
 

(prí
stupove
  komunika
 čie, čestý a čhodní
ký) a na pouz� í
vaný
čh inz� inierskýčh sieťačh 
a odstran� ovanie odpadov a neč�istotý vzniknutý
čh pri výkona
vaní
 diela,



- bezpeč�nosť a očhranu zdravia pri pra
 či zamestnančov na stavenisku,
- skla
dký stavebný
čh odpadov a sute,
- vs�etký povolenia a ine
  rozhodnutia orga
nov verejnej spra
vý potrebne
  k doč�asne
mu 

uz� í
vaniu  verejný
čh  a ostatný
čh  ploD čh  za  u
 č�elom  výkona
vania  diela,  vra
 tane 
spra
vnýčh  poplatkov  a sankčií
  spojený
čh  s uz� í
vaní
m  tý
čhto  ploD čh  v rozpore 
s povoleniami  a/alebo  iný
mi  rozhodnutiami,  resp.  uloz�ený
čh  v su
 vislosti 
s omes�kaní
m zhotoviteľa s výkona
vaní
m diela,
- dopravu a skladovanie vs�etký
čh materia
 lov, stavebný
čh hmoD t a dielčov, vý
robkov, 

strojov a zariadení
 a ičh presun zo skladu na stavenisko,
- vs�etký potrebne
  stroje, zariadenia, prí
stroje a na
 radie potrebne
  k výkonaniu diela,
- výkona
vanie vs�etký
čh sku
 s�ok a kontrol v rozsahu podľa sku
 s�obne
ho pla
nu ak je to 

potrebne
 ,
- výpratanie a výč�istenie staveniska ku dn� u odovzdania a prevzatia diela,

- u
 č�asť  zodpovedný
čh  za
 stupčov  a zamestnančov  na  pračovný
čh  porada
 čh  a  pri 
kontrole  vs�etký
čh  pra
 č,  ktore
  maju
  býť  v priebehu  ďals�ieho  výkona
vania  diela 
zakrýte
  alebo sa stanu
  neprí
stupný
mi,
- okamz�ite
  odstran� ovanie  va
d  a  odčhý
 lok  výkona
vane
ho  dielo  od  projektovej 

dokumenta
 čie zistený
čh pri kontrola
 čh a pračovný
čh porada
 čh poč�as výkona
vania 
diela,
- su
 č�innosť  projektantovi  a/alebo  za
 stupčovi  projektanta  poverene
ho  vý
konom 

autorske
ho dozoru pri kontrole výkona
vanie diela.

2.9 Ak zhotoviteľ splní
 svoj za
 vaF zok výkonať čele
  dielo pred dohodnutou lehotou, objedna
vateľ 
sa  zavaF zuje  dielo  prevziať  aj  v skors�om  termí
ne  ponu
 kanom  zhotoviteľom.  Preberanie 
jednotlivý
čh  č�astí
  diela  za  u
 č�elom  postupne
ho  platenia  čený  za  dielo  nema
  vplýv  na 
prí
padnu
  zodpovednosť zhotoviteľa za vadý diela a na plýnutie reklamač�ný
čh a za
 ruč�ný
čh 
lehoD t; reklamač�ne
  a za
 ruč�ne
  lehotý zač�í
naju
  plýnu
 ť az�  odovzdaní
m a prevzatí
m čele
ho diela.

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

2.11 Objedna
vateľ je povinný
  zhotoviteľovi poskýtnu
 ť pri plnení
  tejto zmluvý vs�etku rozumne 
poz�adovanu
  a potrebnu
  su
 č�innosť.  Objedna
vateľ  je  opra
vnený
  v ktoromkoľvek  s�ta
diu 
výkona
vania diela kontrolovať jeho výkona
vanie.

2.12 Zhotoviteľ zna
 s�a nebezpeč�enstvo vzniku s�kodý na diele, ktore
  je predmetom tejto zmluvý, 
ako aj na ostatný
čh zariadeniačh objedna
vateľa, ktorý
čh sa výkona
vanie diela podľa tejto 
zmluvý tý
ka, a to od zač�atia výkona
vania diela az�  do odovzdania a prevzatia diela, ktora
  bola 
predmetom  tejto  zmluvý.  Podpisom  preberačieho  protokolu  a  prevzatí
m  a  odovzdaní
m 
diela zmluvný
mi stranami prečha
dza nebezpeč�enstvo vzniku s�kodý na diele a na ostatný
čh 
zariadeniačh  objedna
vateľa,  ktorý
čh  sa  výkona
vanie  diela  podľa  tejto  zmluvý  tý
kalo, 
na objedna
vateľa.

2.13 Nebezpeč�enstvo  vzniku  s�kodý  a  vlastní
čke  pra
vo  k zariadeniam,  dielom  a materia
 lom 
dodaný
čh zhotoviteľom v ra
mči výkonane
ho diela a k podkladový
m materia
 lom k dielu, ak 
dovtedý  nena
 lez�alo  objedna
vateľovi, prečha
dza  zo  zhotoviteľa  na  objedna
vateľa, 
odovzdaní
m a prevzatí
m diela objedna
vateľovi.

2.14 Zhotoviteľ  zodpoveda
  objedna
vateľovi  za  vs�etký  s�kodý  na  majetku  objedna
vateľaa  na 
z� ivote,  zdraví
  a majetku  tretí
čh  osoD b,  spoD sobene
  porus�ení
m  akejkoľvek  povinnosti  pri 
výkona
vaní
  diela. Za s�kodu sa na u
 č�elý tejto zmluvý povaz�uju
  aj sankčie (pokutý) uloz�ene
  
prí
slus�ný
mi s�ta
 tnými orga
nmi a orga
nmi verejnej spra
vý za porus�enie tý
čhto povinnosti, ak 
tieto povinnosti podľa tohto odseku zaťaz�ovali zhotoviteľa a nie objedna
vateľa, ktore
  boli 
objedna
vateľovi  po  výč�erpaní
  opravný
čh  prostriedkov  uloz�ene
 ,  ak  objedna
vateľ  riadne 
a vč�as umoz�nil zhotoviteľovi uplatn� ovať v prí
slus�ný
čh konaniačh vs�etký dostupne
  na
vrhý, 
opravne
  prostriedký a na
mietký, o ktorý
čh uplatnenie v tý
čhto konaniačh alebo za u
 č�elom 
zač�atia opravný
čh konaní
 zhotoviteľ objedna
vateľa pí
somne poz� iadal, a ak na
kladý spojene
  



s uplatn� ovaní
m  tý
čhto  na
vrhov,  opravný
čh  prostriedkov  a na
mietok  zhotoviteľ 
objedna
vateľovi na jeho z� iadosť zaplatil.

2.15 Stavebný  denník. Zhotoviteľ  je  povinný
  viesť  stavebný
  denní
k  od  prevzatia  staveniska 
v su
 lade  so vs�eobečne  za
vaF zný
mi  pra
vnými  predpismi,  do  ktore
ho  je  povinný
  zapisovať 
vs�etký podstatne
   a rozhoduju
 če skutoč�nosti pre naplnenie predmetu tejto zmluvý, najmaF  
u
 daje o č�asovom a tečhnologičkom postupe výkona
vania diela a jeho akosti,  zdoD vodnenie 
odčhý
 lok  výkona
vane
ho  diela  od  tejto  zmluvý,  inak  zodpoveda
  za  s�kodu  tý
m 
objedna
vateľovi  spoD sobenu
 .  Objedna
vateľ  je  opra
vnený
  kontrolovať  obsah  stavebne
ho 
denní
ka a k za
pisom v n� om  výkonaný
čh pripa
 jať svoje stanoviska
 , pripomienký a na
mietký 
(ďalej spoloč�ne len „zápisy“). Zhotoviteľ je povinný
  umoz�niť objedna
vateľovi kontrolovať 
obsah stavebne
ho denní
ka a výkona
vať v n� om za
pisý; za tý
m u
 č�elom je zhotoviteľ povinný
  
zabezpeč�iť trvalý
  prí
stup objedna
vateľa k stavebne
mu denní
ku na stavenisku v pračovnom 
č�ase  poč�as  výkona
vania  diela.  Vedenie  stavebne
ho  denní
ka  sa  konč�í
  odovzdaní
m  a 
prevzatí
m diela.

Stavebný
  denní
k sa sklada
  z u
 vodný
čh listov, z denný
čh za
 znamov a prí
loh:
a) u
 vodne
  listý obsahuju
 :
- za
kladný
  list,  v ktorom je uvedený
  na
 zov a sí
dlo stavební
ka, genera
 lneho projektanta, 

zhotoviteľa stavbý a zmený tý
čhto u
 dajov,
- identifikač�ne
  u
 daje stavbý podľa projektu,
- zoznam dokumenta
 čie stavbý, jej zmien a doplnkov,
- prehľad prehliadok a sku
 s�ok kaz�de
ho druhu,
b) denne
  za
 znamý sa vpisuju
  do knihý stavebne
ho denní
ka s oč�í
slovaný
mi listami na dva 
oddeliteľne
  prepisý.  Denne
  za
 znamý  č�itateľne  zapisuje  a  podpisuje  stavbývedu
 či 
zhotoviteľa  vz�dý v ten den� ,  keď sa pra
 če výkonali,  alebo keď nastali  okolnosti,  ktore
  su
  
predmetom za
 znamu.
Okrem  stavbývedu
 čeho  je  opra
vnený
  v  stavebnom  denní
ku  výkona
vať  za
pisý  stavebný
  
dozor  objedna
vateľa  (stavební
ka),  projektant  alebo  za
 stupča  projektanta  poverený
  
vý
konom autorske
ho dozoru. Ak osoba, ktora
  je opra
vnena
  výkona
vať za
pisý do stavebne
ho 
denní
ka, a ktorej je za
pis urč�ený
 , nesu
 hlasí
 s výkonaný
m za
pisom, je opra
vnena
  výjadriť sa  
k nemu do tročh (3) pračovný
čh dní
, inak platí
, z�e s obsahom za
pisu su
 hlasí
. Stavbývedu
 či  
zhotoviteľa  predloz� í
  stavebne
mu  dozoru  objedna
vateľa  denný
  za
 znam  najneskoD r  v 
nasleduju
 či pračovný
  den�  a odovzda
  mu prvý
  prepis. Ak stavebný
  dozor s obsahom denne
ho 
za
 znamu nesu
 hlasí
,  zapí
s�e svoje pripomienký, na
mietkýs uvedení
m doD vodov do tročh (3) 
pračovný
čh dní
 do stavebne
ho denní
ka, inak platí
, z�es obsahom denne
ho za
 znamu su
 hlasí
.
Pra
vo usmern� ovať stavebne
  pra
 če prostrední
čtvom stavebne
ho denní
ka ma
  len odborný
  
dozor objedna
vateľa.

2.16 ÚK spes�ný
  učha
dzač�  ako  zhotoviteľ  predmetu  za
kazký  je  povinný
  strpieť  vý
kon  kontrolý 
/auditu/  overovania  su
 visiačeho  s  dodaní
m  predmetu  za
kazký  a  to  kedýkoľvek  poč�as 
platnosti a u
 č�innosti predmetnej Zmluvý o poskýtnutí
 nena
vratne
ho finanč�ne
ho prí
spevku 
výkona
vaný
  v  su
 lade s  prí
slus�ný
mi  pra
vnými  predpismi  SR a  EÚ opra
vnený
mi  osobami 
a poskýtnu
 ť im vs�etku potrebnu
  su
 č�innosť.

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

u
 seku bezpeč�nosti a očhraný zdravia pri pra
 či (ďalej len „BOZP“) a očhraný pred poz� iarmi 
na u
 č�elý predčha
dzania vzniku poz� iarov a zabezpeč�enia podmienok na u
 č�inne
  zdola
vanie 
poz� iarov (ďalej len „PO“) v sí
dle, priestoročh, objektočh  a na pračoviska
čh objedna
vateľa, 
v ktorý
čh  sa  bude  plniť  ta
 to  zmluva,  (ďalej  len  „pracovisko“  alebo  aj 
„stavenisko“).Zhotoviteľ  je  povinný
  očhran� ovať  a zleps�ovať  stav  z� ivotne
ho  prostredia 
a vs�etký
čh jeho zloz� iek, najmaF  ovzdus�ia, voD d, horní
n, poD dý a organizmov (ďalej len „ŽP“). 
NajmaF  je  povinný
  predčha
dzať  zneč�isťovaniu  Z3 P  a pos�kodzovaniu  Z3 P  a minimalizovať 
nepriaznive
  doD sledký svojej č�innosti pri plnení
  tejto zmluvý na Z3 P. Zhotoviteľ prebera
  vo 



vzťahu k objedna
vateľovi  plnu
  zodpovednosť  za  ekologičku
  ujmu,  ktoru
  pri  plnení
  tejto 
zmluvý spoD sobí
.

3.2 Objedna
vateľ  je  povinný
  odovzdať  zhotoviteľovi  pračovisko  tak,  abý  zhotoviteľ  mohol 
riadne a vč�as plniť tu
 to zmluvu. O odovzdaní
  a prevzatí
  pračoviska spí
s�u zmluvne
  straný 
za
pisniču.V prí
pade,  ak  zhotoviteľ  zač�ne  plniť  tu
 to  zmluvu  bez  za
pisnič�ne
ho  prevzatia 
pračoviska,  ma
  sa  za  to,  z�e  pračovisko  bolo  objedna
vateľom  odovzdane
  a zhotoviteľom 
prevzate
  riadne.

3.3 Za výtvorenie podmienok na zaistenie BOZP,  PO a očhraný Z3 P,  zabezpeč�enie a výbavenie 
pračoviska  na bezpeč�ný
  vý
kon  pra
 če  za  u
 č�elom  plnenia  tejto  zmluvý  a dodrz� iavanie 
vs�eobečne  za
vaF zný
čh  pra
vnýčh  predpisov,  ako  aj  tečhničký
čh  noriem  (aj  keď  nie  su
  
vs�eobečne  za
vaF zne
)  pri  plnení
  tejto  zmluvý  na pračovisku  zodpoveda
  v plnom  rozsahu 
a vý
 luč�ne zhotoviteľ.

3.4 Zhotoviteľ  výhlasuje,  z�e  bude  výkona
vať  č�innosť  podľa  tejto  zmluvý  vý
 luč�ne  taký
mi 
fýzičký
mi  osobami,  ktorý
čh  zdravotný
  stav,  sčhopnosti,  vek,  kvalifikač�ne
  predpokladý 
a odborna
  spoD sobilosť  zodpovedaju
  tejto  č�innosti  podľa  zmluvý,  a to  podľa  pra
vnýčh 
predpisov vs�eobečne, ako aj osobitne podľa pra
vnýčh predpisov a ostatný
čh predpisov na 
zaistenie BOZP, a to bez ohľadu na jeho pra
vný vzťah k uvedený
m fýzičký
m osoba
m (ďalej 
len  „zamestnanci“).  Zamestnančom  sa  na  u
 č�elý  tohto  č�la
nku  rozumeju
  vs�etký  fýzičke
  
osobý, ktore
  sa budu
  podieľať na plnení
 tejto zmluvý, okrem zamestnančov objedna
vateľa, 
a to zhotoviteľ, ak je fýzičkou osobou, a jeho spolupračuju
 če osobý, jeho zamestnanči, jeho 
subdoda
vatelia, ak su
  fýzičký
mi osobami, a ičh spolupračuju
 če osobý a ičh zamestnanči.

3.5 Prí
padne
  nedostatký pračoviska a informa
 čií
  a pokýnov poskýtnutý
čh  objedna
vateľom  je 
zhotoviteľ  povinný
  uplatniť  pí
somne  pred  zač�atí
m  plnenia  tejto  zmluvý,  inak  platí
,  z�e 
pračovisko je na
 lez� ite zabezpeč�ene
  a výbavene
  na bezpeč�ný
  vý
kon pra
 če za u
 č�elom plnenia 
tejto  zmluvý,  zhotoviteľ  dostal  potrebne
  a dostatoč�ne
  informa
 čie  a pokýný  na  zaistenie 
BOZP, PO a očhranu Z3 P platne
  pre pračovisko a z�e  plnenie z� iadnýčh ďals�í
čh povinností
  na 
u
 seku BOZP, PO a očhraný Z3 P sa zo straný objedna
vateľa nevýz�aduje. Zhotoviteľ je povinný
  
pí
somne uplatn� ovať u objedna
vateľa nedostatký tý
kaju
 če sa BOZP, PO a očhraný Z3 P, ktore
  
sa  výskýtnu
  neskoD r  pri  plnení
  tejto  zmluvý,  za  odstra
nenie  ktorý
čh  zodpoveda
  
objedna
vateľ.

3.6 Objedna
vateľ nie je povinný
  zabezpeč�ovať zamestnančom doprovod na pračovisku.

3.7 Zamestnanči nesmu
  na pračovisku poz� í
vať alkoholičke
  na
poje, omamne
  la
 tký, psýčhotropne
  
la
 tký alebo prí
pravký a plniť tu
 to zmluvu pod ičh vplývom. D3 alej musia dodrz� iavať za
kaz 
fajč�enia a musia pouz� í
vať a nosiť osobne
  očhranne
  pračovne
  pomoD čký a prostriedký.

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

3.9 Zhotoviteľ  je  povinný
  bez zbýtoč�ne
ho odkladu ohla
 siť  objedna
vateľovi  ekologičku
  ujmu, 
ktoru
  pri plnení
 tejto zmluvý spoD sobí
, najmaF  je povinný
  ohla
 siť mimoriadne zhors�enie alebo 
ohrozenie kvalitý voD d alebo iný
čh zloz� iek Z3 P alebo u
 nik nebezpeč�ný
čh la
 tok pri manipula
čii  
s nimi alebo pri ičh preprave. 

3.10 V ra
mči  očhraný  Z3 P  je  zhotoviteľ  povinný
  predčha
dzať  vzniku  odpadov  a s prí
padný
mi 
odpadmi vznikaju
 čimi pri plnení
 tejto zmluvý je povinný
  nakladať alebo inak zaobčha
dzať 
v su
 lade s pra
vnými  predpismi na u
 seku odpadove
ho hospoda
 rstva  (ďalej  len „OH“)  tak, 
abý bol naplnený
  jeho u
 č�el.

3.11 Ak  pri  plnení
  tejto  zmluvý  vznikne  odpad,  zhotoviteľ  sa  povaz�uje  za  poD vodču  odpadu 
a drz� iteľa dopadu, je povinný
  plniť povinnosti drz� iteľa odpadu pre odpadý vznikaju
 če pri 
plnení
  tejto  zmluvý,  prič�om  za  plnenie  tý
čhto  povinností
  zodpoveda
  v plnom  rozsahu 
a vý
 luč�ne zhotoviteľ,  pokiaľ v tejto zmluve nie je  uvedene
  inak.  Zhotoviteľ  zaradí
  odpad 
podľa  Katalo
 gu  odpadov  a toto  zaradenie  a predpokladane
  mnoz�stvo  odpadu  ozna
mi 
objedna
vateľovi,  zhromaz�dí
  odpad oddelene podľa druhov odpadov a zabezpeč�í
  ho pred 
znehodnotení
m, odčudzení
m alebo iný
m nez� iadučim u
 nikom a odpad zhodnotí
, ponu
 kne na 
zhodnotenie opra
vnenej osobe, znes�kodní
 alebo zabezpeč�í
 jeho znes�kodnenie opra
vnenou 
osobou.



3.12 Zhotoviteľ je povinný
  na poz� iadanie objedna
vateľa preuka
 zať splnenie svojičh povinností
  
na u
 seku BOZP, PO a očhraný a tvorbý Z3 P vra
 tane OH v lehote tročh (3) pračovný
čh dní
 od 
dn� a  doruč�enia  z� iadosti  objedna
vateľa,  a to  najmaF  predloz�ení
m  dokladov  preukazuju
 čičh 
pres�kolenie zamestnančov, predloz�ení
m opra
vnení
 zamestnančov na vý
kon č�innosti podľa 
tejto  zmluvý  a predloz�ení
m  dokladov  o urč�ení
  bezpeč�ný
čh  pračovný
čh  postupov  pre 
č�innosti výkona
vane
  podľa tejto zmluvý.

3.13 Zhotoviteľ zodpoveda
  objedna
vateľovi za vs�etký s�kodý spoD sobene
  porus�ení
m akejkoľvek 
povinnosti na u
 seku BOZP, PO a očhraný a tvorbý Z3 P vra
 tane OH. Za s�kodu sa na u
 č�elý tejto 
zmluvý  povaz�uju
  aj  sankčie  (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 očhraný a tvorbý Z3 P vra
 tane 
OH, ak tieto povinnosti podľa tohto č�la
nku zaťaz�ovali zhotoviteľa a nie objedna
vateľa, ktore
  
boli  objedna
vateľovi  po  výč�erpaní
  opravný
čh  prostriedkočh  uloz�ene
 ,  ak  objedna
vateľ 
riadne a vč�as umoz�nil  zhotoviteľovi  uplatn� ovať v prí
slus�ný
čh konaniačh vs�etký dostupne
  
na
vrhý, opravne
  prostriedký a na
mietký, o ktorý
čh uplatnenie v tý
čhto konaniačh alebo za 
u
 č�elom zač�atia opravný
čh konaní
 zhotoviteľ objedna
vateľa pí
somne poz� iadal, a ak na
kladý 
spojene
  s uplatn� ovaní
m  tý
čhto  na
vrhov,  opravný
čh  prostriedkov  a na
mietok  zhotoviteľ 
objedna
vateľovi na jeho z� iadosť zaplatil.

3.14 Porus�ovanie pravidiel BOZP,  PO a očhraný a tvorbý Z3 P vra
 tane OH zo straný zhotoviteľa 
opra
vn� uje objedna
vateľa bez ďals�ieho kedýkoľvek od tejto zmluvý odstu
 piť

4. ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA
4.1 Zhotoviteľ sa zavaF zuje okrem výkonania  za
pisu v stavebnom denní
ku výzvať aj  pí
somne 

objedna
vateľa, resp. jeho za
 stupču, na kontrolu vs�etký
čh pra
 č, ktore
  maju
  býť v priebehu 
ďals�ieho  výkona
vania  diela  zakrýte
  alebo  sa  stanu
  neprí
stupný
mi,  minima
 lne  tri  (3) 
pračovne
  dni  vopred.  Ak sa objedna
vateľ  nedostaví
  a nevýkona
  kontrolu tý
čhto pra
 č,  je 
zhotoviteľ opra
vnený
  pokrač�ovať vo výkona
vaní
  diela aj bez výkonania tejto kontrolý. Ak 
bude  objedna
vateľ  poz�adovať  dodatoč�ne  odkrýtie  tý
čhto  pra
 č,  je  zhotoviteľ  povinný
  
odkrýtie  tý
čhto pra
 č  výkonať,  za č�o je opra
vnený
  poz�adovať od objedna
vateľa na
hradu 
na
kladov s tý
m spojený
čh, pokiaľ sa nezistí
 vadne
  výkonanie odkrýtý
čh pra
 č. Zhotoviteľ je 
povinný
  zhotovovať  poč�as  výkona
vania  diela  preukaznu
  fotodokumenta
 čiu  sa
m  a na 
vlastne
  na
kladý; ta
 to fotodokumenta
 čia tvorí
 su
 č�asť protokolu o odovzdaní
 a prevzatí
 diela.

4.2 O odovzdaní
 a prevzatí
 diela na u
 č�elý platenia čený za dielo spí
s�u zmluvne
  straný pí
somný
  
protokol. Protokol bude obsahovať najmaF  za
kladne
  u
 daje o výkonanej č�asti diela, pouz� itý
čh 
stavebný
čh  vý
robkočh  a  materia
 ločh,  odovzdaní
  a prevzatí
  č�asti  diela,  su
 pis  odovzdanej 
dokumenta
 čie tý
kaju
 čej sa č�asti diela a prí
padný
čh zistený
čh va
d a nedorobkov, opatrenia 
a lehotý na odstra
nenie zistený
čh va
d č�asti 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
čh  stra
n  k zistený
m  vada
m,  nedohodnu
  na  lehote 
odstra
nenia  tý
čhto  va
d,  bude  rozhoduju
 če  stanovisko  objedna
vateľa.  Na
vrh  protokolu 
podľa podmienok stanovený
čh touto zmluvoua vs�eobečne za
vaF zný
mi pra
vnými predpismi 
je povinný
  výpračovať a predloz� iť zhotoviteľ.

4.3 O odovzdaní
 a prevzatí
 čele
ho diela spí
s�u zmluvne
  straný pí
somný
  protokol. Protokol bude 
obsahovať najmaF  za
kladne
  u
 daje  o výkonanom  diele,  pouz� itý
čh  stavebný
čh  vý
robkočh  a 
materia
 ločh, odovzdaní
 a prevzatí
 diela, su
 pis odovzdanej dokumenta
 čie tý
kaju
 čej sa diela 
a prí
padný
čh zistený
čh va
d a nedorobkov, opatrenia a lehotý na odstra
nenie zistený
čh 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
čh  stra
n  k zistený
m  vada
m,  nedohodnu
  na  lehote  odstra
nenia  tý
čhto  va
d,  bude 
rozhoduju
 če  stanovisko  objedna
vateľa.  Na
vrh  protokolu  podľa  podmienok  stanovený
čh 



touto  zmluvou  a  vs�eobečne  za
vaF zný
mi  pra
vnými  predpismi  je  povinný
  výpračovať 
a predloz� iť zhotoviteľ. 

4.4 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 
začhovane
 . Ak sa vs�ak jedna
  o vadý diela, ktorý
čh čharakter umoz�n� uje riadne uz� í
vanie diela, 
tieto nie su
  doD vodom pre neprevzatie diela, zhotoviteľ je vs�ak povinný
  ičh odstra
niť v lehote 
tročh (3) pračovný
čh dní
, pokiaľ sa v pí
somnom protokole zmluvne
  straný nedohodnu
  inak.

4.5 V prí
pade,  ak  objedna
vateľ  v rozpore  s touto  zmluvou  neprevezme  dielo  ani  v lehote 
desiatičh  (10)  pračovný
čh  dní
  od  doruč�enia  vý
zvý  zhotoviteľa  na  jeho  prevzatie  a po 
uplýnutí
 tejto lehotý objedna
vateľ neprevezme dielo ani v na
hradnej zhotoviteľom urč�enej 
a objedna
vateľovi  pí
somne  ozna
menej  lehote,  ktora
  nesmie  býť  krajs� ia  ako  paFť  (5) 
pračovný
čh dní
, povaz�uje sa za
vaF zok výkonať dielo za splnený
 , ibaz�e objedna
vateľ preuka
 z�e 
opak. V takom prí
pade sa podpis objedna
vateľa na protokole nevýz�aduje.

5. CENA ZA DIELO
5.1 Na za
klade dohodý zmluvný
čh stra
n sa objedna
vateľ zavaF zuje zaplatiť zhotoviteľovi čenu za 

dielo podľa zhotoviteľom poloz�kovito očenený
m vý
kazom vý
mer a v rozsahu zhotoviteľom 
skutoč�ne výkonaný
čh vý
konov, pra
 č a skutoč�ne dodaný
čh zariadení
, vý
robkov, materia
 lov a 
hmoD t. Čena za dielo vs�ak nepresiahne sumu 

764.645,22€ bez DPH 

slovom Sedemstošesťdesiatštyritisíc šesťstoštyridsaťpäť Eur a 22/100 eurocentov 
bez DPH 

917.574,26€ s DPH(Celková cena za predmet zákazky s DPH, č�o je druhe
  krite
rium na 
výhodnotenie ponu
 k)

slovom Deväťstosedemnásťtisíc päťstosedemdesiatštyri Eur a 26/100 eurocentov s 
DPH

resp., neplatca DPH

..................................................€

slovom .....................................................................................................................................€

Takto  stanovena
  čena  za  dielo  bola  urč�ena
  dohodou  Zmluvný
čh  stra
n  výčha
dzaju
 čou 
z projektovej  dokumenta
 čie  a očený
čh  vý
kazov  vý
mer,  jednotlivý
čh  vý
konov,  pra
 č, 
zariadení
, vý
robkov, a bude sa aplikovať poč�as čelej dobý výkona
vania diela.

5.2 V čena
 čh jednotlivý
čh vý
konov, pra
 č, zariadení
, vý
robkov, materia
 lov a hmoD t ako aj v čene 
za dielo su
  zahrnute
  vs�etký na
kladý a vý
davký zhotoviteľa, ktore
  su
 visia s výkonaní
m diela 
podľa tejto zmluvý najmaF :



- na
kladý spojene
  s výbudovaní
m, preva
dzkou, u
 drz�bou a výprataní
m staveniska,
- na
kladý  spojene
  so  zabezpeč�ení
m  plnenia  povinnosti  na  u
 seku  BOZP,  PO  a očhraný 

a tvorbý Z3 P      
- na
kladý na energie a me
dia spotrebovane
  pri výkona
vaní
 diela,
- na
kladý  spojene
  s pra
 čou  v noči,  v dn� očh  pračovne
ho  pokoja, v nadč�asočh,  s pra
 čou 

výkona
vanou za sťaz�ený
čh poveternostný
čh 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 Na za
klade dohodý zmluvný
čh stra
n dohodnutu
  zmluvnu
  čenu za uskutoč�nene
  pra
 če uhradí
  

Objedna
vateľ  Zhotoviteľovi  bezhotovostný
m  platobný
m  stýkom,  bez  poskýtnutia 
preddavku  na  za
klade  predloz�enej  faktu
 rý  za  preuka
 zateľne  uskutoč�nene
  pra
 če  po  ičh 
výkonaní
  do  30  kalenda
 rnýčh  dní
  odo  dn� a  sčhva
 lenia   Su
 pisu   pra
 č   Objedna
vateľom, 
prič�om  faktu
 ra musí
 obsahovať vs�etký na
 lez� itosti v zmýsle vs�eobečne za
vaF zný
čh pra
vnýčh 
predpisov  a jej  prí
lohou  musí
  býť  ko
 pia  protokolu  o odovzdaní
  a prevzatí
  pra
 č   a ko
 pia 
stavebne
ho  denní
ka  preukazuju
 ča  výkonanie  fakturovaný
čh  vý
konov,  pra
 č,  zariadení
, 
vý
robkov, materia
 lov a hmoD t ako aj prehľadný
  su
 pis výkonaný
čh vý
konov, 

pra
 č,  dodaný
čh  zariadení
,  vý
robkov,  materia
 lov  a  hmoD t  podľa  očenene
ho vý
kazu vý
mer 
potvrdený
  za
 stupčom objedna
vateľa.

6.2 V prí
pade  prí
padný
čh  na
mietok  objedna
vateľa  voč�i  spra
vnosti  výstavenej  faktu
 rý  je 
objedna
vateľ opra
vnený
 :

a) faktu
 ru, ktora
  ma
  čhýbu výplý
vaju
 ču z nespra
vne uvedene
ho mnoz�stva alebo čený, do 14 
pračovný
čh  dní
  odo  dn� a  jej  doruč�enia  objedna
vateľovi  reklamovať  u zhotoviteľa  spolu 
s výtknutí
m  jej  nespra
vnosti,  prič�om  zhotoviteľ  je  povinný
  čhýbnu
  faktu
 ru  opraviť 
výhotovení
m nove
ho u
 č�tovne
ho dokladu – faktu
 rý, ktorý
  doplKn� a poD vodnu
  faktu
 ru s tý
m, z�e 
tento doklad musí
 okrem povinný
čh u
 dajov obsahovať aj poradove
  č�í
slo poD vodnej faktu
 rý; 
alebo

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

V prí
pade opra
vnený
čh na
mietok uvedený
čh výs�s� ie v tomto odseku sa ma
  za to, z�e faktu
 ra 
nebola doruč�ena
  objedna
vateľovi.

6.3 Dn� om zaplatenia platbý v su
 lade s ustanoveniami tejto zmluvý sa rozumie den�  pripí
sania 
prí
slus�nej sumý v prospečh bankove
ho u
 č�tu opra
vnenej zmluvnej straný.

6.4 V prí
pade reklama
čie va
d diela az�  do výries�enia reklama
čie pre zmluvne
  straný za
vaF zný
m 
spoD sobom (pra
voplatne
  ukonč�enie reklamač�ne
ho konania) objedna
vateľ nie je v omes�kaní
 
s u
 hradou čený za dielo.

6.5 Pre prí
pad omes�kania objedna
vateľa s platení
m čený 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 V prí
pade,  z�e  objedna
vateľ  potom,  č�o  bude  v omes�kaní
  s platení
m  čený  za  dielo,  tu
 to 
nezaplatí
  ani  na pí
somnu
  vý
zvu zhotoviteľa,  zhotoviteľ  bude opra
vnený
  od tejto zmluvý 
odstu
 piť.



6.7 Objedna
vateľ je opra
vnený
  zadrz�ať sumu vo vý
s�ke 10% z čelkovej 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
 dvadsiatičhs�týročh (24) mesiačov 
zo za
 ruč�nej dobý a zvýs�ok zadrz�anej sumý po uplýnutí
  čelej za
 ruč�nej dobý. Objedna
vateľ 
výplatí
 zhotoviteľovi zadrz�anu
  sumu podľa predčha
dzaju
 čej vetý tohto odseku kedýkoľvek 
poč�as  plýnutia  za
 ruč�nej  dobý  ihneď  potom,  č�o  zhotoviteľ  preuka
 z�e  objedna
vateľovi,  z�e 
zabezpeč�il svoj za
 vaF zok zo zodpovednosti za vadý diela bankovou za
 rukou.

6.8 Zhotoviteľ je opra
vnený
  zabezpeč�iť svoj za
 vaF zok zo zodpovednosti za vadý diela bankovou 
za
 rukou zriadenou   v prospečh objedna
vateľa vo vý
s�ke 10% z čený za dielo podľa č�la
nku 5 
tejto zmluvý, ktora
  musí
 býť výstavena
  najneskoD 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) 
mesiačov odo dn� a podpí
sania za
pisniče o odstra
 není
 vs�etký
čh va
d a nedorobkov uvedený
čh 
v protokole o odovzdaní
  a prevzatí
  diela. Bankova
  za
 ruka musí
  býť výstavena
  tuzemskou 
bankou a musí
  opra
vn� ovať  objedna
vateľa  na č�iastoč�ne
  alebo u
 plne
  výuz� í
vanie bankovej 
za
 ruký.  Bankova
  za
 ruka nesmie obsahovať za
kaz  odstu
 penia,  zaloz�enia  alebo vinkula
čie 
na
 rokov zo za
 ruký.

6.9 Verejna
  za
kazka  bude  finančovana
  formou   nena
vratne
ho     finanč�ne
ho   prí
spevkuz 
prostriedkov  Operač�ne
ho  programu  Ľudske
  zdroje  a  vlastný
čh  finanč�ný
čh  zdrojov 
objedna
vateľa.

6.10 Platobna
   povinnosť  objedna
vateľa sa  povaz�uje  za  splnenu
   v den� ,  keď bude   z jeho  
bankove
ho   u
 č�tu   pouka
 zana
    prí
slus�na
    platba   na   u
 č�et   zhotoviteľa.

6.11 Faktura
 čia sa uskutoč�ní
 v s�týročh etapa
 čh. Prva
  faktura
 čia sa uskutoč�ní
 po výkonaní
 čča 25 
% pra
 č na za
klade stavebne
ho denní
ka  a preuka
 zateľne uskutoč�nený
čh pra
 č.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1 Zmluvne
  straný  dojedna
vaju
  pre  dielo  za
 ruč�nu
  dobu  v trvaní
  s�esťdesiat  (60) 

mesiačov  na  výkonane
  dielo  podľa  tejto  zmluvý,  ktora
  zač�í
na  plýnu
 ť  dn� om 
odovzdania  a prevzatia  čele
ho  diela,  resp.  riadneho  odstra
nenia  va
d  diela,  na 
odstra
není
 ktorý
čh sa zmluvne
  straný dohodli pri odovzdaní
 a prevzatí
 diela.

7.2 Zhotoviteľ prebera
  za
 ruku, z�e poč�as za
 ruč�nej dobý:
a) dielo bude výkonane
  presne v su
 lade so vs�etký
mi s�pečifika
 čiami podľa tejto zmluvý,
b) pouz� ite
  stavebne
  vý
robký,  materia
 lý,  hmotý  a zariadenia  budu
  najvýs�s�ej  kvalitý 

a bezvadne
 ,

č) dielo po jeho výkonaní
 bude bezpeč�ne
  a vhodne
  na objedna
vateľom s�pečifikovane
  
u
 č�elý  a  bude  splKn� ať  podmienký  stanovene
  vs�eobečne  za
vaFzný
mi  pra
vnými 
predpismi, tečhničký
mi normami, aj keď nie su
  pra
vne za
vaF zne
 , a touto zmluvou,

d) objedna
vateľ  zí
ska  vlastní
čke  pra
vo  k zariadeniam,  vý
robkom  a materia
 lom 
dodaný
čh  zhotoviteľom  v ra
mči  výkonane
ho  diela,  neobmedzene
  z� iadnými 
za
 loz�ný
mi pra
vami, bremenami a skutoč�ný
mi alebo uplatnený
mi porus�eniami pra
v 
k predmetom dus�evne
ho vlastní
čtva.

7.3 Zodpovednosť zhotoviteľa za vadý nie je dotknuta
  tý
m, z�e objedna
vateľ neozna
mil  
zhotoviteľovi vadý výkonane
ho diela bez zbýtoč�ne
ho odkladu potom, č�o ičh zistiť 
mal pri výnaloz�ení
 odbornej starostlivosti pri prehliadke alebo kedýkoľvek neskoD r. 
Objedna
vateľ teda moD z�e reklamovať vadý bez obmedzenia č�asu poč�as čelej za
 ruč�nej 
dobý. Prí
padne
  reklama
čie je objedna
vateľ povinný
  uplatniť u zhotoviteľa pí
somne 
najneskoD r  do 14 pračovný
čh  dní
  odo dn� a,  keď vadu zistil,  najneskoD r  vs�ak  poč�as 
trvania za
 ruč�nej  dobý.  Úplatnenie va
d  a na
 rokov zo zodpovednosti  za vadý musí
 
objedna
vateľ uskutoč�niť pí
somne, inak sa nan�  neprihliada.  Úplatnenie vadý musí
  
obsahovať struč�ný
  opis vadý alebo toho, ako sa vada prejavuje.



7.4 V prí
pade  vý
skýtu  va
d  poč�as  za
 ruč�nej  dobý  ma
  objedna
vateľ  pra
va  výplý
vaju
 če 
z Občhodne
ho  za
konní
ka,  ktore
  moD z�u  býť  výkonane
  poč�as  čelej  za
 ruč�nej  dobý. 
V prí
pade na
 roku na odstra
nenie va
d  je  zhotoviteľ povinný
  vadý na vlastný
  u
 č�et 
odstra
niť  v primeranej  lehote,  najneskoD r  vs�ak  do  15  dní
  od  doruč�enia  pí
somnej 
reklama
čie,  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 č�iastoč�ne č�o do vadnej č�asti 
diela.  Nad  to  ma
  objedna
vateľ  pra
vo  opraviť  alebo  zabezpeč�iť  opravu  vadý  na 
na
kladý zhotoviteľa.

7.5 V su
 lade s  ustanoveniami  §  75 ods.  3  za
kona č�.  222/2004  Z. z.  o dani  z pridanej 
hodnotý  v znení
  neskors�í
čh  predpisov je  objedna
vateľ  opra
vnený
  výstaviť  č�o  do 
na
 roku na zľavu z čený za dielo za vadne výkonanu
  opravu alebo jej č�asť faktu
 ru 
v mene a na u
 č�et zhotoviteľa, a to za podmienok, z�e objedna
vateľ riadne reklamoval 
vadý  a zhotoviteľ  nevýstavil  dobropis  alebo  opravnu
  faktu
 ru  na  zľavu  z čený  za 
dielo v lehote 30 dní
 odo dn� a doruč�enia reklama
čie zhotoviteľovi.

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

objedna
vateľ  je  opra
vnený
  poz�adovať  od  zhotoviteľa  zmluvnu
  pokutu  vo  vý
s�ke  0,05% 
z čený za dielo za kaz�dý
  den�  omes�kania. To iste
  platí
 v prí
pade, z�e sa zhotoviteľ dostane do 
omes�kania  s odstran� ovaní
m  va
d  a nedorobkov  diela.  Nedotý
kaju
 č  sa  uvedene
ho, 
objedna
vateľ je v takomto prí
pade opra
vnený
  poskýtnu
 ť zhotoviteľovi primeranu
  lehotu na 
výkonanie diela, ktora
  nesmie býť krats�ia ako tri (3) dni, po ktorej  ma
 rnom uplýnutí
  je  
opra
vnený
  od tejto zmluvý odstu
 piť.

8.2 Objedna
vateľ je opra
vnený
  poz�adovať od zhotoviteľa zmluvnu
  pokutu vo vý
s�ke 166 € za 
kaz�de
  menej  za
 vaz�ne
  porus�enie  povinnosti  výplý
vaju
 čej  z  pravidiel  BOZP,  PO a očhraný 
a tvorbý z� ivotne
ho prostredia vra
 tane OH podľa tejto zmluvý a vo vý
s�ke 1 660 € za kaz�de
  
hrube
  porus�enie povinnosti výplý
vaju
 čej z pravidiel BOZP, PO a očhraný 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 doruč�enej povinnej zmluvnej strane.

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

8.5 Zhotoviteľ  je  povinný
  strpieť  vý
kon kontrolý/auditu/overovania  su
 visiačeho s  dodaný
m 
sluz�bami  kedýkoľvek  poč�as  platnosti  a  u
 č�innosti  zmluvý  o  nena
vratnom  finanč�nom 
prí
spevku  pre  projekt  a  to  opra
vnený
mi  osobami,  ktorý
mi  su
  najmaF  poskýtovateľ 
nena
vratne
ho  finanč�ne
ho  prí
spevku a  ní
m poverene
  osobý,  Najvýs�s� í
  kontrolný
  u
 rad SR, 
prí
slus�na
  spra
va finanč�nej kontrolý, Čertifikač�ný
  orga
n a ní
m poverene
  osobý, Orga
n auditu, 
jeho spolupračuju
 če orga
ný a nimi poverene
  osobý, splnomočnení
  za
 stupčovia Euro
 pskej 
komisie  a  Euro
 pskeho dvora  audí
torov,  osobý  prizvane
  orga
nmi,  ktore
  su
  uvedene
  ako 
opra
vnene
  osobý  v  su
 lade  s  prí
slus�ný
mi  pra
vnými  predpismi  SR  a  ES,  a  poskýtnu
 ť  im 
vs�etku potrebnu
  su
 č�innosť.

8.6 V  rámci  tejto  zákazky  sa  uplatňuje  aspekt  sociálneho  verejného  obstarávania. 
Zhotoviteľ  je  povinný  na  celú  dobu  realizácie  stavebných  prác  zamestnať  podľa 
zákona  č.  311/2001  Z.  z.  (Zákonník  práce)  minimálne  tri  osoby  spĺňajúce 
kumulatívne nasledovné predpoklady:
a)patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
b)sú  dlhodobo  nezamestnaní  v  zmysle  §  8  zákona  č.  5/2004  Z.  z.  o  službách 
zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.



Zmluvná  povinnosť  Zhotoviteľa  týkajúca  sa  zamestnania  troch  osôb  spĺňajúcich 
kumulatívne  predpoklady  uvedené  v  písm.  a)  a  b)  vyššie  bude  považovaná  za 
splnenú, ak dôjde k zamestnaniu týchto osôb počas celej doby realizácie stavebných 
prác
Zhotoviteľ  preukáže  splnenie  tejto  podmienky  predložením  dokumentov 
preukazujúcich  jej  splnenie  (napr.  pracovná  zmluva,  dohoda  o  vykonaní  práce 
a  podobne,  vrátane  čestných  prehlásení  uchádzačov  o zamestnaniea  potvrdeniaz 
príslušného Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny).
Objednávateľ  za  porušenie  tejto  povinnosti  bude  uplatňovať  zmluvnú  pokutu  vo 
výške  0,3% zo  zmluvnej  ceny  diela v  EUR  bez DPH (vrátane prípadne uzavretých 
dodatkov, ktorými by sa navyšovala cena diela) za každý, aj začatý, deň omeškania, až 
do splnenia porušenej povinnosti

9. POISTENIE
9.1 Zhotoviteľ musí pre zákazku na uskutočnenie stavebných prác pred podpisom ZoD a 

zahájením  realizácie  prác  uzatvoriť  poistenie  zodpovednosti  za  škodu  spôsobenú 
podnikateľom minimálne do výšky hodnoty zákazky. Poistenie sa týka 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 č�la
nku udrz� iavať po čelý
  č�as 
výkona
vania  diela, vinkulovať  prí
padne
  poistne
  plnenie  v prospečh objedna
vateľa, ako aj 
plniť  vs�etký  ďals�ie  podmienký  zmluvne  výhradene
  poistiteľom,  pre  prí
pad  neplnenia 
ktorý
čh 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
 čej sa majetku objedna
vateľa je zhotoviteľ povinný
  
ihneď  pí
somne   informovať  objedna
vateľa  a  poistiteľa  o poistnej  udalosti  a zabezpeč�iť 
vs�etký  doD kazý  a ine
  dokladý  nevýhnutne
  k zabezpeč�eniu  poistne
ho  plnenia;  ďalej  je 
povinný
  poskýtnu
 ť  objedna
vateľovi  a  poistiteľovi  vs�etku  su
 č�innosť.  Zhotoviteľ  je  tiez�  
povinný
  bez zbýtoč�ne
ho odkladu, pokiaľ ho na to objedna
vateľ pí
somne výzve, zabezpeč�iť 
uvedenie majetku objedna
vateľa do stavu predčha
dzaju
 čeho poistnej udalosti spoD sobenej 
zhotoviteľom a/alebo osobami podľa odseku 9.1 tohto č�la
nku na svoje na
kladý, pokiaľ sa 
zmluvne
  straný  nedohodnu
  inak;  povinnosť  zhotoviteľa  bez  zbýtoč�ne
ho  odkladu  uviesť 
majetok  objedna
vateľa  do  poD vodne
ho  stavu  pred  poistnou  udalosťou  spoD sobenou 
zhotoviteľom  a/alebo  osobami  podľa  odseku  9.1  tohto  č�la
nku  nie  je  dotknuta
  tý
m,  z�e 
poistne
  plnenie nepokrýje na
kladý na uvedenie majetku objedna
vateľa do poD 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  č�la
nku  a doD jde 
k pos�kodeniu  alebo  znič�eniu  majetku  objedna
vateľa,  zhotoviteľ  sa  zavaF zuje  nahradiť 
objedna
vateľovi čelu
  

takto  vzniknutu
  s�kodu  bez  ohľadu  na  prí
padnu
  zodpovednosť  tretí
čh  osoD b.  To  platí
  aj  
v prí
pade  odmietnutia  alebo  č�iastoč�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 tročh (3) dní
  od 
doruč�enia  tejto  poz� iadavký  zhotoviteľovi,  preuka
 zať  objedna
vateľovi  plnenie  povinností
 
podľa odseku 9.2 tohto č�la
nku.

10 MLČANLIVOSŤ
10.5.1 Zmluvne
  straný  budu
  mať  pri  plnení
  tejto  zmluvý  prí
stup  k  informa
 čia
m  tý
kaju
 čim  sa 

druhej  zmluvnej  straný (ďalej  len  „dotknutá zmluvná strana“)  a jej  podnikania,  najmaF  
k aký
mkoľvek  informa
 čia
m občhodnej,  vý
robnej,  preva
dzkovej,  marketingovej,  finanč�nej, 
majetkovej,  organizač�nej,  persona
 lnej,  hospoda
 rskej  a/alebo  tečhničkej  povahý.  Tieto 



informa
 čie  alebo ake
koľvek  ine
  informa
 čie  verejne  neprí
stupne
  a  su
 visiače  s  č�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 
občhodne
ho tajomstva dotknutej zmluvnej straný, alebo ičh dotknuta
  zmluvna
  strana tý
mto 
označ�uje  ako  doD verne
  v zmýsle  ustanovenia  §  271  Občhodne
ho  za
konní
ka  (ďalej  len 
„dôverné informácie“).

10.5.2 Zmluvne
  straný sa zavaF zuju
 , z�e poč�as trvania tejto zmluvý, ako aj po jej skonč�ení

a) budu
  začhova
vať  mlč�anlivosť  o doD verný
čh  informa
 čia
 čh,  najmaF  sa  zavaF zuju
  s 

doD verný
mi informa
 čiami zaobčha
dzať ako s prí
sne tajný
mi, tieto doD verne
  informa
 čie 
bez  vý
slovne
ho  predčha
dzaju
 čeho  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,

č) pouz� iju
  doD verne
  informa
 čie  iba  v su
 vislosti  s plnení
m  predmetu  tejto  zmluvý  a na 
dosiahnutie u
 č�elu podľa tejto zmluvý,

d) obmedzia zverenie doD verný
čh informa
 čií
 iba tý
m svojim zamestnančom, ktorí
 su
  urč�ení
  
na  plnenie  predmetu  tejto  zmluvý a u ktorý
čh  zabezpeč�uju
  dodrz� iavanie  doD vernosti 
tý
čhto informa
 čií
 a povinností
 s tý
m su
 visiačičh,

e) o kaz�dom  sprí
stupnení
  doD verný
čh  informa
 čií
  tretej  strane  v prí
padočh  stanovený
čh 
vs�eobečne za
vaF zný
mi pra
vnými predpismi budu
  informovať dotknutu
  zmluvnu
  stranu, 
prič�om sa  uvedene
  povinnosti  zavaF zuju
  výkona
vať  so  vs�etkou potrebnou  odbornou 
starostlivosťou.

10.5.3 V prí
pade porus�ení
  ktorejkoľvek povinnosti  podľa odseku 10.1.2 tohto č�la
nku zmluvnou 
stranou  je  dotknuta
  zmluvna
  strana  opra
vnena
  poz�adovať  od  druhej  zmluvnej  straný 
zaplatenie  zmluvnej  pokutý  vo  vý
s�ke  3 300  €,  a to  za  kaz�de
  jedno  porus�enie  danej 
povinnosti s tý
m, z�e zaplatení
m zmluvnej pokutý nie je dotknutý
  na
 rok na na
hradu s�kodý 
spoD sobenej prí
padný
m porus�ení
m tý
čhto povinností
.

11 OSOBNÉ ÚDAJE
11.5.1 Na za
klade poskýtnutý
čh informa
 čií
 zhotoviteľ, ak je fýzičkou osobou, (ďalej len „dotknutá 

osoba“) tý
mto vedome výjadruje su
 hlas so spraču
 vaní
m svojičh osobný
čh u
 dajov zo straný 
objedna
vateľa  (ďalej  len  „prevádzkovateľ“)  na  stanovene
  u
 č�elý,  vra
 tane  zí
skavania 
osobný
čh  u
 dajov  kopí
rovaní
m,  skenovaní
m  alebo  iný
m  zaznamena
vaní
m  u
 radný
čh 
dokladov na nosič�  informa
 čií
,  monitorovania  pračoviska preva
dzkovateľa  a tretí
čh  stra
n 
pomočou videoza
 znamu alebo audioza
 znamu, zí
skavania osobný
čh u
 dajov aj od inej osobý,  
spraču
 vania  osobný
čh  u
 dajov  v informač�nom  sýste
me,  sprí
stupn� ovania  a poskýtovania 
osobný
čh u
 dajov tretí
m strana
m.

11.5.2 Su
 hlas podľa odseku 11.1.1 tohto č�la
nku sa vzťahuje
a) na  osobne
  u
 daje  dotknutej  osobý,  ktorý
mi  su
  titul,  meno,  priezvisko  (aj  rodne
  

a predčha
dzaju
 če), da
 tum narodenia, rodne
  č�í
slo, adresa býdliska, miesta, na ktorom sa

 zdrz�uje, trvale
ho pobýtu, prečhodne
ho pobýtu a tolerovane
ho pobýtu, telefo
 nne č�í
sla, 
č�í
slo  bankove
ho  u
 č�tu,  č�í
slo  obč�ianskeho  preukazu  alebo  ine
ho  dokladu  totoz�nosti, 
s�ta
 tna  prí
slus�nosť,  vzdelanie,  odborne
  kurzý,  čertifika
 tý,  osvedč�enia,  podnikateľske
  
opra
vnenia  a povolenia,  ostatne
  opra
vnenia  a povolenia,  u
 daje  tý
kaju
 če  sa 
zamestnania, u
 daje o plnení
  za
 vaF zkov podľa tejto zmluvý alebo v jej su
 vislosti,  u
 daje 
potrebne
  pre spra
vu a výma
hanie za
vaF 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
 če sa dotknutej osobý alebo jej 
prejavov osobnej povahý, ako aj ďals� ie osobne
  u
 daje, ktore
  su
  potrebne
  na dosiahnutie  
u
 č�elu ičh spraču
 vania,

b) na nasledovne
  u
 č�elý, ktorý
mi su
  uzatvorenie tejto zmluvý a prí
padný
čh ďals�í
čh zmlu
 v 
su
 visiačičh  s touto  zmluvou  a ičh  plnenie  a prí
padne
  výma
hanie,  vedenie  u
 č�tovnej 
evidenčie  podľa  vs�eobečne  za
vaF zný
čh  pra
vnýčh  predpisov,  plnenie  povinností
  na 



u
 seku  daní
,  priamý  marketing,  udrz� iavanie  pos�tove
ho  stýku  a evidenčia  osobný
čh 
u
 dajov,  očhrana  majetku,  pra
v  a pra
vom  čhra
nený
čh  za
ujmov  preva
dzkovateľa 
a tretí
čh stra
n, vý
kon opra
vnený
čh č�inností
  preva
dzkovateľa a tretí
čh stra
n, kontrola 
plnenia  tejto  zmluvý  a prí
padný
čh  ďals�í
čh  zmlu
 v  su
 visiačičh  s touto  zmluvou, 
dodrz� iavania pra
vnýčh predpisov, ostatný
čh predpisov a pokýnov na zaistenie BOZP, 
PO  a OH,  ako  aj  plnenia  u
 loh  dotknutej  osobý,  obč�ianske  su
 dne  konania,  konania 
o priestupkočh a ine
  spra
vne konania a plnenie povinností
 a realizovanie vs�etký
čh u
 loh 
preva
dzkovateľa a tretí
čh stra
n podľa vs�eobečne za
vaF zný
čh pra
vnýčh predpisov,

č) na dobu potrebnu
  na dosiahnutie u
 č�elu spraču
 vania osobný
čh u
 dajov, najmenej vs�ak na 
dobu  výz�adovanu
  vs�eobečne  za
vaF zný
mi  pra
vnými  predpismi,  najmaF  za
konom  č�. 
431/2002 Z. z. o u
 č�tovní
čtve v znení
 neskors�í
čh predpisov a za
konom č�. 395/2002 Z. z. 
o arčhí
vočh  a registratu
 račh  a o doplnení
  niektorý
čh  za
konov  v znení
  neskors�í
čh 
predpisov,

d) aj na tretie straný, ktorý
mi su
  osobý priamo alebo nepriamo majetkovo a persona
 lne 
prepojene
  s preva
dzkovateľom,  ičh  za
 stupčovia,  audí
tori,  dan� oví
  a iní
  poradčovia, 
osobý,  s ktorý
mi  je  preva
dzkovateľ  v zmluvnom  vzťahu,  ako  aj  osobý,  o ktorý
čh  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
čh  u
 dajov  na  u
 č�elý  priameho  marketingu  v pos�tovom  stýku  a proti 
poskýtovaniu  osobný
čh  u
 dajov  na  u
 č�elý  priameho  marketingu.  Ta
 to  na
mietka  sa 
nevzťahuje na spraču
 vanie osobný
čh u
 dajov na ine
  u
 č�elý.

11.5.4 Su
 hlas  podľa  odseku  11.1.1  tohto  č�la
nku  moD z�e  býť  dotknutou  osobou  odvolaný
  iba 
v prí
pade  porus�enia  povinnosti  preva
dzkovateľa  pri  spraču
 vaní
  osobný
čh  u
 dajov 
uvedený
čh  v odseku  11.1.1  tohto  č�la
nku.  Toto  opra
vnenie  sa  neuplatní
  v prí
padočh,  ak 
spraču
 vanie osobný
čh u
 dajov výz�aduju
  vs�eobečne za
vaF zne
  pra
vne predpisý.

11.5.5 Dotknuta
  osoba  výhlasuje,  z�e  bola  obozna
mena
  s podmienkami  spraču
 vania  osobný
čh 
u
 dajov,  so  svojimi  pra
vami  na  u
 seku  očhraný  osobný
čh  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
čh osobný
čh u
 dajov zodpoveda
 .  Za
 roven�  sa zavaF zuje bez zbýtoč�ne
ho odkladu 
pí
somne informovať preva
dzkovateľa o zmena
 čh v osobný
čh u
 dajočh.

12 DORUČOVANIE
Vs�etký listiný, objedna
vký, dokumentý, poz� iadavký a ozna
menia (ďalej len „oznámenia“) 
budu
  medzi zmluvný
mi stranami zabezpeč�ovane
  listami doruč�ený
mi pos�tou alebo faxom, e-
mailom. Ak bolo ozna
menie zasielane
  pos�tou, povaz�uje sa za doruč�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 12.2 tohto č�la
nku vra
 tila spaF ť 
odosielateľovi.  Ak  bolo  ozna
menie  zasielane
  faxom,  e-mailom  alebo  oznamovane
  
telefoničký  v pračovný
  den�  v č�ase  od  8.00  hod  do  15.00  hod.,  povaz�uje  sa  za  doruč�ene
  
v momente prenosu, resp. ozna
menia, inak v nasleduju
 či pračovný
  den� . 

Pre  objednávateľa  budu
  vs�etký  ozna
menia  doruč�ovane
  alebo  oznamovane
  na  niz�s�ie 
uvedenu
  adresu: 
Obec Vojčice
Obečný
  u
 rad, P. O. Hviezdoslava 408/1, 076 22 Vojč�iče

kontaktne
  osobý:
vo večiačh zmluvný
čh: Mgr. Vlastimil Kiral-Varga – starosta obče

tel.: +421 566761138/ 0917 464 965
e-mail: vojčiče1@gbs.eu.sk

Pre zhotoviteľa budu
  vs�etký ozna
menie doruč�ovane
  alebo oznamovane
  na niz�s� ie uvedenu
  
adresu: 

Metrostava.s. – organizačná zložka Bratislava, Mlynské Nivy 68, 821 05 Bratislava



kontaktne
  osobý:
vo večiačh zmluvný
čh: Ing. Josef S3prýn� ar - občhodní
 na
mestní
k diví
zie 8

tel.: +420 724 607 306
e-mail: josef.sprýnar@metrostav.čz

vo večiačh tečhničký
čh: Ing. Marek Magerov
tel.: +420 724 508453
e-mail: marek.magerov@metrostav.čz

alebo na aku
 koľvek inu
  adresu,  faxove
 ,  telefo
 nne alebo mobilne
  telefo
 nne č�í
slo alebo e-
mailovu
  adresu, ktore
  budu
  druhej zmluvnej strane vopred pí
somne ozna
mene
 .
Zmluvne
  straný  sa  za
 roven�  zavaF zuju
  oznamovať  si  navza
 jom  ake
koľvek  zmený  u
 dajov,  
ktore
  sa ičh tý
kaju
  a su
  potrebne
  na prí
padne
  uplatnenie ozna
menia, najmaF  vs�etký zmený 
tý
kaju
 če sa tejto zmluvý, zmenu, č�i za
nik ičh pra
vnej subjektivitý, adresu ičh sí
dla, býdliska  
alebo  miesta  podnikania,  bankove
ho  spojenia,  vstup  do  konkurzne
ho  konania, 
res�trukturaliza
 čie  alebo  likvida
čie  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 spoD 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
 luč�nu
  pra
vomoč na rozhodovanie aký
čhkoľvek 
sporov tý
kaju
 čičh sa tejto zmluvý.

13.5.2 Pra
vne vzťahý neupravene
  touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Občhodne
ho za
konní
ka 
č�. 513/1991 Zb. v znení
 neskors�í
čh predpisov a ďals� í
čh prí
slus�ný
čh vs�eobečne za
vaF zný
čh 
pra
vnýčh predpisov.

13.5.3 Tu
 to Zmluvu moz�no meniť alebo zrus�iť len dohodou Zmluvný
čh stra
n v pí
somnej forme. 
Tý
m nie je dotknute
  pra
vo Zmluvný
čh stra
n odstu
 piť od tejto Zmluvý podľa jej ustanovení
 
alebo podľa za
kona..

13.5.4 Ak  sa  niektore
  ustanovenie  tejto  Zmluvý  stane  neplatný
m  č�i  neu
 č�inný
m,  nedotý
ka  sa  to 
ostatný
čh  ustanovení
  tejto Zmluvý,  ktore
  zosta
vaju
  platne
  a  u
 č�inne
 .  Zmluvne
  straný sa  v 
tomto  prí
pade  zavaFzuju
  dohodou  nahradiť  neplatne
  alebo  neu
 č�inne
  ustanovenie  nový
m 
ustanovení
m, ktore
  zodpoveda
  poD vodne zamý
s�ľane
mu u
 č�elu neplatne
ho  alebo  neu
 č�inne
ho 
ustanovenia.  Do  dobý  dosiahnutia  dohodý  medzi Zmluvný
mi stranami platí
 zodpovedaju
 ča 
u
 prava  vs�eobečne  za
vaFzný
čh  pra
vnýčh  predpisov zvolene
ho  pra
vneho poriadku.sa  doD vod 
neplatnosti vzťahoval len na č�asť tejto zmluvý, bude neplatnou len ta
 to č�asť.

13.5.5 Ta
 to  zmluva  tvorí
  u
 plnu
  dohodu  medzi  zmluvný
mi  stranami  tý
kaju
 ču  sa  predmetnej 
za
 lez� itosti. Podpisom tejto zmluvý zanikaju
  vs�etký predčha
dzaju
 če pí
somne
  a u
 stne dohodý 
su
 visiače  s predmetom  tejto  zmluvý  a z� iadna  zo zmluvný
čh  stra
n  sa  nemoD z�e  dovola
vať 
zvla
 s�tnýčh v tejto zmluve neuvedený
čh u
 stnýčh dojednaní
 a dohoD d.

13.5.6 Ta
 to zmluva bola výhotovena
  v s�týročh (4) rovnopisočh, po dvočh (2) pre kaz�du
  Zmluvnu
  
stranu.

13.5.7 Zmluva nadobu
 da platnosť dn� om jej podpí
sania obidvomi zmluvný
mi stranami. Zmluva je  
u
 č�inna
  dn� om nasleduju
 čim po dni pridelenia finanč�ný
čh prostriedkov, nie vs�ak skoD r ako 
dn� om nasleduju
 čim po dni jej  zverejnenia podľa § 47a, ods.  1 Obč�ianskeho za
konní
ka v  
nadvaF znosti  na § 5a za
kona č�.  211/2000 Z.  z.  o slobodnom prí
stupe k informa
 čia
m a o 
zmene a doplnení
 niektorý
čh za
konov. Objedna
vateľ bezodkladne upovedomí
 zhotoviteľa o 
tejto skutoč�nosti.  Zmluva moD z�e nadobudnu
 ť u
 č�innosť aj v č�asti,  pokiaľ pridelena
  dota
 čia 
spolu s poz�adovanou spoluu
 č�asťou objedna
vateľa nebude krýť realiza
 čiu čele
ho diela, za 
predpokladu,  z�e  sa  zmluvne
  straný  pí
somne  dohodnu
  o  večnom  rozsahu  vo  vzťahu  ku 
ktore
mu ta
 to zmluva nadobudne u
 č�innosť.



13.5.8 Neoddeliteľnou su
 č�asťou tejto Zmluvý su
  nasledovne
  prí
lohý:
prí
loha č�. 1 – Rozpoč�et – očenený
  vý
kaz vý
mer
prí
loha č�. 2 – Večný
 , č�asový
  a finanč�ný
  harmonogram stavebný
čh pra
 č,
prí
loha č�. 3 – poistna
  zmluva uzatvorena
  podľa č�la
nku 9 tejto zmluvý objedn v jednom (1) 

origina
 lnom výhotovení
  a zaplatení
m poistne
ho zhotoviteľom, č�o zhotoviteľ 
preuka
 z�e origina
 lom pí
somne
ho dokladu o u
 hrade poistne
ho

Zmluvne
  straný výhlasuju
 , z�e su
  plne spoD sobile
  na pra
vne u
 koný, z�e ičh zmluvna
  voľnosť nie je  
nič�í
m obmedzena
 , z�e zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za na
padne nevý
hodný
čh podmienok, 
z�e  si  obsah zmluvý doD kladne preč�í
tali  a z�e  tento im je jasný
 , zrozumiteľný
  a  výjadruju
 či  ičh 
slobodnu
 , va
 z�nu a spoloč�nu
  voD ľu, a na znak su
 hlasu ju vlastnoruč�ne podpisuju
 .

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:
Obeč Vojč�iče Metrostav, a.s.

Vo Vojč�ičiačh, dn� a ____________ V Prahe, dn� a ____________

Mgr. Vlastimil Kiral-Varga Ján Dudáš
starosta obče č�len predstavenstva

Ing. František Kočí
č�len predstavenstva
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