č. zmluvy Objednávateľa: 02/2011
č. zmluvy Zhotoviteľa: 2011195/PO

ZMLUVA O DIELO
uzavretá v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
(ďalej len „Zmluva”)
uzavretá medzi:
Obchodné meno:

Obec Zavar, Obecný úrad v Zavare

Sídlo:

Viktorínova 14, 919 26 Zavar

IČO:

313203

DIČ:

2021175761

IČ DPH:
v mene spoločnosti koná:

Rudolf Baroš, starosta
Ing. Miroslav Roman, zástupca starostu

Peňažný ústav :
(„Objednávateľ”)
A
Obchodné meno:

TSS GRADE, a.s.

Sídlo:

Bratislavská 4, 917 02 Trnava

IČO:

35802723

DIČ:

2020281571

IČ DPH:

SK2020281571

v mene spoločnosti koná:

Tomáš Kizek, člen predstavenstva a generálny riaditeľ

Peňažný ústav :
Zapísaná v:

OR OS Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10199/T

(„Zhotoviteľ”)
(ďalej spolu tiež „Zmluvné strany” alebo osobitne „Zmluvná strana”)
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PREDMET ZMLUVY
1.1

Účel Zmluvy

Účelom tejto Zmluvy je stanoviť práva a povinnosti Zmluvných strán a štandardné podmienky
obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami, ktoré sa budú aplikovať na zhotovenie diela
uvedeného v odseku 1.2 Zhotoviteľom v prospech Objednávateľa.
1.2

Špecifikácia diela

V zmysle podmienok tejto Zmluvy sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa a Objednávateľ
sa zaväzuje od Zhotoviteľa prevziať a zaplatiť cenu za vykonanie nasledovného diela (ďalej len
„Dielo“): Rekonštrukcia Športovej ulice v obci Zavar, 1. stavba, podrobný rozsah je
uvedený v projektovej dokumentácii vypracovanej Ing. Milanom Mušákom, Ateliér DS s.r.o.,
Vranovská 39, 851 01 Bratislava, máj 2011, projektová dokumentácia je vypracovaná pre Športovú
ulicu v obci Zavar, 1. stavba v členení:
SO 101 - Športová ulica
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SO 102 – Dažďová kanalizácia
SO 501 – Splašková kanalizácia
SO 601 – Preložka verejného osvetlenia
SO 602 – Preložka NN vedení
vrátane dodania a zabezpečenia:
Vypracovanie HMG – vypracovanie dodávateľského realizačného harmonogramu postupu prác
a jeho predloženie na schválenie objednávateľovi.
Dokumentácia
skutočného vyhotovenia (DSV), ktorá bude vypracovaná a dodaná po
zhotovení diela v papierovej forme v 2 vyhotoveniach.
Dodávka sprievodnej technickej dokumentácie (STD), ktorá bude obsahovať
doklady
potvrdzujúce
pôvod a zhodu materiálov
s bezpečnostnotechnickými požiadavkami
a doklady o vykonaní všetkých predpísaných skúšok .STD bude vypracovaná a dodaná
v papierovej forme v 2 vyhotoveniach.
Vypracovanie plánu BOZP a výkon koordinácie bezpečnosti na stavenisku z hľadiska
zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v rozsahu podľa § 3 a § 6 NV SR
č.
396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko.
Zabezpečenie vytýčenia všetkých podzemných sietí v riešenom území s príslušnými správcami
sietí a overenie ich polohy ručne kopanými sondami.
Zhotoviteľ zabezpečí zriadenie, prevádzkovanie a likvidáciu zariadenia staveniska potrebného
pre realizáciu predmetu diela vrátane likvidácie odpadov vzniknutých činnosťou zhotoviteľa.
Doklady o zneškodňovaní odpadov budú súčasťou STD.
Dočasné dopravné značenie – zriadenie, udržiavanie
realizácie diela.

a prevádzkovanie počas celej doby

Realizácia všetkých predpísaných skúšok ( stavebné , kusové, tlakové skúšky, úradné skúšky,
a pod. ) a vydanie príslušného protokolu. Realizácia skúšok dynamickou doskou – predloženie
dokladov o výsledkoch dynamickej zaťažovacej skúšky zásypov, realizovanej metódou
tlmeného rázu ľahkou dynamickou doskou, s výsledkom minimálne 20 MPa pre podložia
chodníkov a 50 MPa pre podložia ciest a spevnených plôch určených pre pohyb a parkovanie
cestných motorových vozidiel.
Geodetické zameranie ( polohopis a výškopis ) stavby a podzemných inžinierskych sietí.
Zhotoviteľ prehlasuje, že veci dodané Zhotoviteľom v súvislosti so zhotovením Diela nie sú a ani
v čase zhotovenia Diela nebudú zaťažené žiadnym právom tretej osoby, najmä záložným právom
alebo predkupným právom, takéto veci nie sú prenajaté a ani v čase zhotovenia Diela nebudú
prenajaté tretej osobe a neexistuje právny predpis ani rozhodnutie orgánu verejnej moci, ktoré by
Zhotoviteľovi akýmkoľvek spôsobom bránili v nakladaní s takýmito vecami.
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CENA ZA DIELO
2.1

Cena za Dielo

Zmluvné strany sa dohodli, že pevná cena za zhotovené Dielo je:
109 931,38,- EUR bez DPH
(slovom: stodeväťtisíc deväťstotridsaťjeden eur a tridsaťosem centov bez DPH)
(ďalej len „Cena“).

Zmluvné strany sa dohodli, že Cena za Dielo bude platená Objednávateľom Zhotoviteľovi na základe
Zhotoviteľom vystavenej faktúry mesačne. Podkladom pre vystavenie faktúry za Dielo Zhotoviteľom
je Súpis prác potvrdený oprávnenou osobou Objednávateľa a Zhotoviteľa.
2.2

Obsah Ceny
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V Cene sú, bez ohľadu na akékoľvek obchodné zvyklosti inak bežné v odvetví, zahrnuté všetky
náklady súvisiace s plnením záväzkov Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, najmä prepravné, likvidácie
odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, náklady vykladania Diela v mieste plnenia,
poisťovacie náklady clo, iné dane a clá, iné poplatky súvisiace s dovozom, poplatky súvisiace s
certifikáciou výrobkov, správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci
ako aj cena dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na užívanie Diela, resp. jeho časti alebo s ním súvisí.
Ubytovanie, stravovanie a dopravu svojich zamestnancov zabezpečuje a hradí Zhotoviteľ a sú
zahrnuté v Cene.
2.3

DPH

DPH bude pripočítaná k Cene vo výške stanovenej platným zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“) v deň vzniku daňovej
povinnosti.
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LEHOTA DODANIA A PREVZATIA DIELA
3.1 Lehota dodania a prevzatia Diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo do 3 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
Zahájenie prác do 3 pracovných dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy.
V prípade nepriaznivej poveternostnej situácie vzhľadom na stavebné práce sa lehota dodania
predĺži o lehotu, v ktorej nebolo možné dané stavebné práce uskutočňovať. Nepriaznivá
poveternostná situácia sa určí na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán.
3.2

Dôsledky omeškania so zhotovením Diela

V prípade, že Zhotoviteľ je v omeškaní so zhotovením Diela v lehote podľa odseku 3.1 tejto Zmluvy,
má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu
vo výške 0,5 % z Ceny uvedenej v bode 2.1 za každý i začatý deň omeškania. Zmluvná pokuta
bude uplatnená formou penalizačnej faktúry vystavenej Objednávateľom a je splatná do 2 dní po
doručení Zhotoviteľovi. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže Objednávateľ
uplatniť voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z nezaplatenej čiastky za každý i
začatý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné v lehote štrnástich dní (14) odo dňa
doručenia penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi.
3.3

Prevzatie Diela

Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa vyzvať na prevzatie Diela minimálne 5 pracovných dní pred
dohodnutým dátumom zhotovenia Diela.
O prevzatí Diela sa spíše Zápisnica o prevzatí (ďalej len „Zápisnica o prevzatí“), ktorú podpíšu
obe Zmluvné strany a ktorý bude obsahovať popis Diela, čitateľné mená a priezviská a podpisy
oprávnených osôb odovzdávajúceho a preberajúceho zamestnanca, pečiatku a dátum prevzatia Diela
Objednávateľom. K podpísaniu Zápisnice o prevzatí
za Objednávateľa a Zhotoviteľa sú
oprávnené osoby Objednávateľa a Zhotoviteľa menované na prevzatie Diela. V prípade, že má Dielo
pri preberaní zjavné vady, je Objednávateľ oprávnený odmietnuť prevzatie Diela.
V prípade, že Objednávateľ prevezme Dielo s vadou/ami, je povinný tieto vady popísať v Zápisnica
o prevzatí s určením
termínu na odstránenie vád/vady. Zhotoviteľ je povinný začať
s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.
Zhotoviteľ je povinný, najneskôr pri prevzatí Diela zo strany Objednávateľa, odovzdať
Objednávateľovi doklady, ktoré sú potrebné na prevzatie a na užívanie Diela.
Ak tak stanovujú právne predpisy alebo je to dohodnuté Zmluvnými stranami, je Zhotoviteľ povinný,
najneskôr pri prevzatí Diela Objednávateľom, odovzdať Objednávateľovi príslušnú technickú
dokumentáciu a doklady o vykonaných skúškach, prípadne iné listiny, ak to predpisujú všeobecne
záväzné právne predpisy alebo príslušné technické predpisy alebo ak sú požadované
Objednávateľom alebo ich predloženie je obvyklé vzhľadom na charakter predmetu plnenia.
3.4

Právo podmieniť prevzatie Diela vykonaním skúšok

Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, Zhotoviteľ je povinný Dielo pred jeho odovzdaním podrobiť
skúškam alebo technickej kontrole (ďalej len „Skúšky“), za účelom zistenia či Dielo spĺňa
požiadavky na kvalitu a vyhotovenie a či spĺňa stanovené podmienky. Zhotoviteľ je povinný výsledok
Skúšok predložiť Objednávateľovi najneskôr pri odovzdaní Diela.
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Ak sa Zmluvné strany nedohodli inak, oprávnená osoba Objednávateľa má byť prítomná pri
vykonávaní Skúšok Diela a Zhotoviteľ je povinný oznámiť Objednávateľovi miesto a dátum konania
Skúšok, a to najneskôr 14 dní pred plánovaným dátumom konania Skúšok, alebo v inom vzájomne
dohodnutom termíne. Ak sa oprávnená osoba Objednávateľa nedostaví v určenom čase na
vykonanie Skúšok, môže Zhotoviteľ vykonať Skúšky aj bez účasti Objednávateľa, pričom je však
povinný bez zbytočného odkladu Objednávateľa informovať o výsledku týchto Skúšok. Náklady
spojené s vykonaním Skúšok Diela znáša Zhotoviteľ.
Ak sa Skúšky nevykonajú v dohodnutom termíne zavinením Zhotoviteľa, alebo ak bude výsledok
Skúšky Diela nevyhovujúci, je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré mu
v tejto súvislosti vzniknú.
Vykonanie Skúšok za účasti Objednávateľa nezbavuje Zhotoviteľa zodpovednosti za vady zistené po
odovzdaní Diela.
3.5

Nadobudnutie vlastníckeho práva k Dielu

Na Zhotoviteľa prechádza nebezpečenstvo škody na stavbe „ Rekonštrukcia Športovej ulice v
obci Zavar, 1. stavba“ , ktoré je vo vlastníctve Objednávateľa.
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PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN
4.1

Povinnosti Zhotoviteľa

4.1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní činnosti podľa predmetu tejto Zmluvy dodržiavať
všetky povinnosti vyplývajúce pre neho zo všeobecne záväzných právnych predpisov SR a
ktoré sú aplikovateľné na činnosti vykonávané Zhotoviteľom pre Objednávateľa a sú v
súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi v oblasti bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci, tvorby a ochrany životného prostredia a predpisov z oblasti požiarnej
ochrany.

4.1.2

Počas doby trvania Zmluvy je Zhotoviteľ povinný písomne oznámiť Objednávateľovi do 3
dní všetky zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania,
predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím
osobám, začatie vstupu do likvidácie Poskytovateľa, začatie exekučného konania na
majetok Zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze
a reštrukturalizácii. Zhotoviteľ je počas trvania Zmluvy tiež povinný písomne oznámiť
Objednávateľovi dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, dátum registrácie platiteľa
DPH a to bezodkladne po tomto dátume.

4.1.3

V prípade, ak Zhotoviteľ nedodrží ustanovenia bodu 4.1.2 a Objednávateľovi bude v tejto
súvislosti vyrubená sankcia zo strany štátnych alebo daňových orgánov, Zhotoviteľ je
povinný vyrubenú sankciu uhradiť Objednávateľovi v plnej výške do desiatich (10) dní od
doručenia jej vyúčtovania Zhotoviteľovi Objednávateľom.

4.1.4

Zhotoviteľ je povinný získať a po celú dobu platnosti Zmluvy udržiavať a na požiadanie
Objednávateľa preukázať poistenie v rozsahu hodnoty plnenia v zmysle Zmluvy.

4.1.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje vysporiadať všetky právne vzťahy s tretími osobami, ktoré
vytvorili, resp. dodali obsah Diela, a to najmä uzavretím príslušných autorských a iných
zmlúv tak, aby tieto osoby nemohli uplatňovať voči Objednávateľovi žiadne nároky,
vyplývajúce im z osobnostných, autorských, priemyselných práv, práv súvisiacich
s autorským právom či iných obdobných práv v súvislosti s riadnym plnením záväzkov
Zhotoviteľa, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.

4.2

Práva a povinnosti Objednávateľa

4.2.1

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť subdodávateľa na predmete plnenia najmä
v nasledujúcich prípadoch:
- podanie návrhu oprávneného na vykonanie exekúcie z majetku subdodávateľa, alebo
- zverejnenie uznesenia o začatí
v Obchodnom vestníku, alebo

konkurzného

konania

voči

subdodávateľovi

- zverejnenie uznesenia o začatí reštrukturalizačného konania voči subdodávateľovi
v Obchodnom vestníku, alebo
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- neplnenia predchádzajúcich plnení realizovaných pre Objednávateľa či už ako
dodávateľ alebo subdodávateľ riadne a včas.
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MIESTO DODANIA, ODOVZDANIA A PREVZATIA DIELA
5.1 Miesto plnenia Diela
Miestom plnenia Diela je Obec Zavar, ulica Športová
5.2 Miesto odovzdania a prevzatia Diela
Miestom plnenia Diela je Obec Zavar, ulica Športová
5.3

Nebezpečenstvo škody

Nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na Objednávateľa okamihom prevzatia Diela v zmysle
podmienok tejto Zmluvy.
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PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1

Faktúra

Platba bude uskutočnená na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom. Fakturácia sa vykoná v súlade
so Zákonom o DPH. Faktúra musí obsahovať dohodnuté náležitosti a náležitosti vyžadované v zmysle
platného Zákona o DPH.
Okrem údajov určených Zákonom o DPH musí každá faktúra obsahovať:
číslo Zmluvy Objednávateľa,
deň odoslania faktúry,
deň splatnosti faktúry v zmysle bodu 6.2 Zmluvy,
označenie peňažného ústavu a číslo účtu Zhotoviteľa,
odtlačok pečiatky a podpis zástupcu oprávneného konať v mene Zhotoviteľa.
Platby budú uskutočnené v plnej výške, v eurách a to najneskôr v deň splatnosti faktúry. V prípade,
že faktúra nebude obsahovať náležitosti vyžadované Zákonom o DPH alebo stanovené náležitosti nie
sú uvedené správne v súlade s platnou legislatívou alebo údaje vo faktúre nie sú uvedené v súlade
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve, Objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť Zhotoviteľovi
bez zaplatenia. V takom prípade prestáva plynúť lehota splatnosti faktúry. Objednávateľ je povinný
uviesť dôvod vrátenia faktúry. Nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia
opravenej (novej) faktúry, ktorá spĺňa požiadavky všeobecne záväzných právnych predpisov.
Zhotoviteľ vystaví faktúru po potvrdení Zápisnice o prevzatí alebo Súpisu prác oprávnenou osobou
Objednávateľa a v súlade so Zákonom o DPH. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude:
-

kópia Zápisnice o prevzatí alebo Súpisu prác, potvrdzujúca vykonanie Diela v zmysle tejto Zmluvy

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi faktúru najneskôr do piatich (5) dní od jej vystavenia.
Zhotoviteľ je povinný zasielať faktúry pre Objednávateľa na adresu:
Obec Zavar
Viktorínova 14
919 26 Zavar
V prípade zaslania faktúry Zhotoviteľom na inú adresu, nezačína plynúť lehota splatnosti, kým
nebude príslušná faktúra doručená na adresu uvedenú alebo určenú podľa tohto odseku vyššie.
Pri oprave základu DPH podľa Zákona o DPH sa použije kurz, ktorý sa použil pri vzniku daňovej
povinnosti. Vypočítaná DPH sa zaokrúhľuje na najbližší eurocent do 0,005 eura smerom nadol a od
0,005 eura vrátane smerom nahor.
6.2

Splatnosť faktúry

Dátum splatnosti faktúry je vždy do 21.dní od doručenia faktúry Objednávateľovi. Za deň splnenia
peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň pripísania dlžnej sumy na účet Zhotoviteľa. V
prípade, že Zhotoviteľ zmení počas účinnosti Zmluvy číslo účtu uvedené na faktúre a o tejto
skutočnosti nedoručí Objednávateľovi písomné oznámenie aspoň 14 pracovných dní predo dňom
splatnosti faktúry, za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania
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dlžnej sumy z účtu Objednávateľa bez ohľadu na to, či budú finančné prostriedky pripísané na účet
Zhotoviteľa. Ak deň splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného pokoja, faktúra bude splatná
v najbližší nasledujúci pracovný deň. Ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ
má právo uplatniť si u Objednávateľa a Objednávateľ je povinný zaplatiť úrok z omeškania vo výške
0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania maximálne však do celkovej výšky 10 % z Ceny.
Dňom doručenia faktúry je deň vyznačený prezentačnou pečiatkou Objednávateľa na adrese podľa
odseku 6.1 tohto článku. Splatnosť faktúry začína plynúť dňom nasledujúcim po doručení faktúry
Objednávateľovi.
Objednávateľ si vyhradzuje právo zadržať čiastku 10% z ceny diela ako kolaudačnú ratu, ktorá
bude uhradená do 14 dní po odstránení poslednej kolaudačnej vady a nedorobku. Vady a nedorobky
diela odstráni zhotoviteľ na vlastné náklady.
Všetky bankové výdavky a poplatky korešpondenčných bánk a banky Zhotoviteľa hradí Zhotoviteľ.
6.3

Oznamovacia povinnosť Zhotoviteľa

Zhotoviteľ je povinný doručiť Objednávateľovi na adresu podľa odseku 6.1 tohto článku najneskôr 5
dní pred splatnosťou faktúry písomné oznámenie o zmene bankového účtu, uvedeného na faktúre,
v prípade:
-

zmeny banky,

-

vzniku záložného práva k pohľadávkam alebo

-

formálnych nedostatkov (napr. nesprávny, neúplný bankový účet a pod.),

pričom pravosť podpisu zástupcu Zhotoviteľa na tomto oznámení musí byť úradne overená.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1

Záruka na Dielo

Zhotoviteľ vyhlasuje a zaručuje, že Dielo bude Objednávateľovi dodané v súlade a v rozsahu, kvalite
a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a jej prílohách.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo si zachová vlastnosti podľa tejto Zmluvy po záručnú dobu päť (5)
rokov, (ďalej len „záruka“ alebo „záruka za akosť“). Záruka za akosť sa vzťahuje na všetky vady
spôsobené vadou materiálu, prípadne vadnou súčasťou Diela. Zhotoviteľ môže záručnú dobu
jednostranne predĺžiť, a to vyhlásením o predĺžení záruky o špecifikovaný čas na špecifikované časti
Diela.
Záručná doba neplynie po dobu, po ktorú Objednávateľ nemôže užívať Dielo pre jeho vady, za ktoré
zodpovedá Zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má Dielo v okamihu prevzatia Diela
v zmysle tejto Zmluvy, a to aj v prípade, keď sa vada stane zjavnou (Objednávateľ ju objaví) až po
tomto okamihu. Zhotoviteľ zodpovedá takisto za akúkoľvek inú vadu, ktorá vznikne na Diele aj po
okamihu uvedenom v predchádzajúcej vete, ak táto vada vznikne v súvislosti s postupom
Zhotoviteľa [napr. vady, ktoré vzniknú poškodením Diela Zhotoviteľom, jeho zamestnancom alebo
inou stranou alebo v dôsledku konania Zhotoviteľa, jeho zamestnanca alebo inej strany] v zmysle
návodu na použitie Diela alebo iných dokladov dodaných Zhotoviteľom podľa článku 9 Zmluvy.
Dielo má vady najmä ak Dielo nebolo zhotovené a dodané Objednávateľovi za podmienok
uvedených v tejto Zmluve a/alebo v súlade s podmienkami a špecifikáciami uvedenými v jej
prílohách.
7.2

Nároky z vád Diela

Ak má dodané Dielo vady, Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi vady písomne na základe oznámenia
(ďalej len „oznámenie vád“) a Objednávateľ má vždy právo
7.2.1

písomne požadovať od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní na
svoje náklady odstránil vady Diela, a to:
- dodaním náhradného Diela; alebo
- odstránením vád Diela opravou, ak sú vady opraviteľné u Objednávateľa; alebo
- odstránením vád v najbližšom servisnom pracovisku Zhotoviteľa alebo v najbližšom
pracovisku servisného partnera Zhotoviteľa, ak povaha vád Diela neumožňuje ich
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odstránenie spôsobmi uvedenými v odsekoch 7.2.1 alebo 7.2.1 u Objednávateľa;
v tomto prípade je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady dopraviť Dielo od
Objednávateľa, do svojho servisného pracoviska alebo do najbližšieho pracoviska
svojho servisného partnera a následne po odstránení vád na svoje náklady dopraviť
Dielo Objednávateľovi; alebo
7.2.2

ihneď odstúpiť od Zmluvy; alebo

7.2.3

požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 7.4.

Objednávateľ je oprávnený odmietnuť čiastočnú dodávku Diela, pokiaľ Zmluva neustanovuje, že
Dielo sa vykonáva po častiach.
Do doby odstránenia vád nie je Objednávateľ povinný platiť časť Ceny, ktorá by zodpovedala jeho
nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 7.4, ak by vady neboli odstránené.
Zhotoviteľ znáša všetky náklady spojené s odstránením vád podľa tohto odseku 7.2 Zmluvy.
Objednávateľ však je oprávnený požadovať vykonanie náhradného Diela aj ak predmet Diela
vzhľadom na jeho povahu nemožno vrátiť alebo odovzdať Zhotoviteľovi.
V prípade urgencie je Objednávateľ oprávnený požadovať odstránenie vád v súlade s týmto
odsekom 7.2 Zmluvy aj v kratšej lehote. Táto lehota bude určená Objednávateľom v oznámení vád.
Ak bude Dielo v rámci odstránenia vád prepravené mimo územia SR, kde sa toto odstránenie vád
vykoná a po odstránení vád sa vráti spať do SR, pre účely DPH je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť
dokumenty (napr. prepravné doklady) preukazujúce prepravu Diela mimo SR a vrátenie Diela do SR
a z členského štátu EU. Tieto dokumenty je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi najneskôr
v lehote do prevzatia Diela Objednávateľom, ktorého vady boli odstránené. Doklady preukazujúce
prepravu časti Diela do iného členského štátu je Zhotoviteľ povinný odovzdať Objednávateľovi
okamžite po uskutočnení prepravy najneskôr však do 6 mesiacov po uskutočnení prepravy.
Zhotoviteľ je povinný začať s odstraňovaním tejto/týchto vady/vád bez zbytočného odkladu.
7.3

Právne vady

Dielo má právne vady, ak je Dielo zaťažené právom tretej osoby alebo ak existujú záväzky
Zhotoviteľa na zriadenie takýchto práv tretej osoby (napr. právom z priemyselného a duševného
vlastníctva, záložným právom a pod.). Dielo má právne vady aj v prípade podľa § 433 ods. 2
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. (ďalej len „ObZ“ alebo „Obchodný zákonník“). Aplikácia §
434 ObZ je pre účely tejto Zmluvy vylúčená (ďalej len „právne vady“).
7.3.1

Oznámenie právnych vád

Vady je Objednávateľ povinný písomne oznámiť Zhotoviteľovi po tom, čo sa dozvedel o uplatnení
práva tretej osoby podľa odseku 7.3.
Ak má Dielo akúkoľvek právnu vadu podľa odseku 7.3 má Objednávateľ vždy právo požadovať
od Zhotoviteľa, aby bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od doručenia písomného
oznámenia Objednávateľa o právnej vade, na svoje náklady odstránil právne vady.
7.3.2

Odstránenie právnych vád

V prípade, že Zhotoviteľ neodstráni právne vady Diela v lehote podľa odseku 7.3.1, bude
Objednávateľ oprávnený:
- požadovať zľavu z Ceny v zmysle odseku 7.4, Objednávateľ je vždy oprávnený znížiť o zľavu
Ceny platenej Zhotoviteľovi; ak Cena bola už zaplatená, môže Objednávateľ požadovať jej
vrátenie ; alebo
- odstúpiť od celej tejto Zmluvy a jej príloh.
7.3.3

Voľba medzi nárokmi z právnych vád

Objednávateľ je povinný rozhodnúť sa medzi nárokmi podľa odsekov 7.3.2 do 30 dní od
uplynutia lehoty podľa odseku 7.3.1.
Do doby odstránenia právnych vád podľa odseku 7.3.1 nie je Objednávateľ povinný zaplatiť časť
Ceny, ktorá by zodpovedala jeho nároku na zľavu, ak by právne vady neboli odstránené.
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7.4

Zľava z Ceny

V prípade, ak podľa tejto Zmluvy Objednávateľ požaduje zľavu z Ceny, Zmluvné strany sa dohodli,
že pri určení výšky zľavy bude Objednávateľ vychádzať najmä z posúdenia nasledovných
skutočností:
7.4.1

náklady a čas, ktoré bude Objednávateľ musieť vynaložiť na činnosti, ktoré sú
nevyhnutné na to, aby sa Dielo stalo bezvadným v zmysle Zmluvy,

7.4.2

hodnota Diela,

7.4.3

význam Diela pre hospodársku alebo podnikateľskú činnosť Objednávateľa a

7.4.4

výška škôd, ktoré môžu byť vadnosťou Diela Objednávateľovi spôsobené.

Uplatňovaním zľavy z Ceny podľa tohto odseku nie sú dotknuté iné nároky Objednávateľa uvedené
v tejto Zmluve a ani nárok na náhradu škody.
7.5

Nároky Objednávateľa pri neodstránení vád zo strany Zhotoviteľa

Ak Zhotoviteľ neodstráni vady Diela v lehote uvedenej v odseku 7.2 Zmluvy a ani v lehote písomne
určenej Objednávateľom alebo ak písomne oznámi Objednávateľovi pred jej uplynutím, že vady
neodstráni, môže Objednávateľ:
7.5.1

odstúpiť od Zmluvy; alebo

7.5.2

požadovať primeranú zľavu z Ceny podľa odseku 7.4; alebo

7.5.3

odstrániť vady sám alebo ich nechať odstrániť tretej osobe a požadovať od Zhotoviteľa
náhradu nákladov takéhoto odstránenia vád v plnej výške.

Týmto nie je dotknutý nárok na zmluvnú pokutu a ani nárok na náhradu škody.
7.6

Náhrada nákladov pri odstraňovaní vád

Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi akékoľvek výdavky, ktoré Objednávateľovi vzniknú v
súvislosti s poskytnutím súčinnosti Zhotoviteľovi pri odstraňovaní vád.
7.7

Započítanie nároku na zľavu z Ceny, vrátenie naviac zaplatenej Ceny

V prípade uplatnenia zľavy z Ceny Objednávateľom podľa odseku 7.4 Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný
znížiť Cenu platenú Zhotoviteľovi formou opravnej faktúry na opravu základu dane.
7.7.1

Zľava z Ceny po jej zaplatení

V prípade ak Objednávateľ už Cenu alebo jej časť zaplatil, Objednávateľ má právo na:
- vrátenie tejto Ceny do výšky uplatnenej zľavy z Ceny podľa odseku 7.4 spolu s úrokmi vo
výške 2 % mesačne; alebo
- započítanie nároku na zľavu z Ceny podľa odseku 7.4 s akoukoľvek pohľadávkou Zhotoviteľa
voči Objednávateľovi spolu s úrokmi vo výške 2 % mesačne.
V prípade podľa odseku 7.7.1 Zmluvy je Zhotoviteľ povinný do 5 dní od doručenia písomnej
výzvy Objednávateľa , kde Objednávateľ špecifikuje výšku zľavy z Ceny spolu s
uvedenými úrokmi ako aj spôsob využitia zľavy , na takto špecifikovanú zľavu vystaviť faktúru
na opravu základu DPH v zmysle Zákona o DPH, ktorá bude obsahovať okrem iných povinných
náležitostí v zmysle Zákona o DPH aj údaj o faktúre/faktúrach, ku ktorej/ktorým sa vzťahuje
v prospech Objednávateľa a túto doručiť Objednávateľovi.
7.7.2

Zľava z Ceny pred jej zaplatením, po vystavení faktúry Zhotoviteľom

Objednávateľ si uplatní zľavu z Ceny podľa odseku 7.4 pred zaplatením Ceny alebo jej časti
formou písomnej výzvy Zhotoviteľovi. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný do 5 dní od
doručenia písomnej výzvy Objednávateľa (kde Objednávateľ špecifikuje výšku zľavy z Ceny spolu
s uvedenými úrokmi) na takto špecifikovanú zľavu vystaviť faktúru na opravu základu DPH, ktorá
bude obsahovať okrem iných povinných náležitostí v zmysle Zákona o DPH aj údaj
o faktúre/faktúrach, ku ktorej/ktorým sa vzťahuje v prospech Objednávateľa a túto doručiť
Objednávateľovi.
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7.7.3

Zľava z Ceny pred jej zaplatením, pred vystavením faktúry Zhotoviteľom

Objednávateľ si uplatní zľavu z Ceny podľa odseku 7.4 pred zaplatením Ceny alebo jej časti
formou písomnej výzvy Zhotoviteľovi. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný do 15 dní od vzniku
daňovej povinnosti a na základe doručenej písomnej výzvy Objednávateľa (kde Objednávateľ
špecifikuje výšku zľavy z Ceny) na takto špecifikovanú zľavu vystaviť faktúru, kde Cena alebo
časť Ceny sa zníži o sumu zľavy v zmysle Zákona o DPH v prospech Objednávateľa a túto doručiť
Objednávateľovi.
7.7.4

Pokuta za nevystavenie faktúry na opravu základu DPH v prospech Objednávateľa

V prípade, ak Zhotoviteľ odmietne vystaviť faktúru na opravu základu DPH v prospech
Objednávateľa do 10 dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa , Objednávateľ je
oprávnený požadovať od Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny. Táto pokuta je
splatná do pätnástich dní od doručenia písomnej výzvy Objednávateľa. V prípade ak Zhotoviteľ
včas neuhradí takúto zmluvnú pokutu alebo jej časť, Zhotoviteľ je po doručení ďalšieho
písomného upozornenia Objednávateľa povinný platiť Objednávateľovi úroky z omeškania vo
výške 2 % mesačne z celkovej nesplatenej časti zmluvnej pokuty za každý aj začatý mesiac
omeškania. Týmto odsekom nie je dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody.
7.8

Uplatnenie nárokov zo záruky na Dielo poskytnutej treťou stranou

V prípade, že sa na Dielo, ktoré zakúpil Zhotoviteľ od tretej strany za účelom jeho ďalšieho predaja
Objednávateľovi, vzťahuje záruka poskytovaná treťou stranou, Zhotoviteľ je povinný informovať
Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu mať vplyv na uplatnenie nárokov z vád
takéhoto Diela, resp. jeho časti, najmä je povinný písomne oznámiť Objednávateľovi deň, v ktorý
uplynie záručná doba a je povinný odovzdať Objednávateľovi v čase odovzdania Diela všetky
dokumenty, ktoré je potrebné v prípade uplatnenia nárokov zo zodpovednosti za vady predložiť.
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ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODY A ZMLUVNÉ POKUTY
8.1

Zmluvné pokuty

8.1.1

V prípade, že vykonané Dielo bude mať vady, môže si Objednávateľ uplatniť
u Zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny Diela popri zľave z Ceny podľa
odseku 7.4.

8.1.2

V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu Diela v lehote
podľa odseku 7.2, môže si Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo
výške 100,-EUR za každú vadu a za každý i začatý deň omeškania až do jej odstránenia.

8.1.3

V prípade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vadu/y časti Diela
v termíne uvedenom v Zápisnici o prevzatí, môže si Objednávateľ uplatniť voči
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,-EUR za každú vadu a za každý i začatý deň
omeškania až do jej odstránenia.

8.1.4

V prípade, že Zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád bez zbytočného odkladu alebo
v riadne začatom odstraňovaní vád nepokračuje, môže si Objednávateľ uplatniť voči
Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z Ceny Diela za každú jednotlivú vadu
a každý i začatý deň omeškania s jej odstránením.

8.1.5

V prípade, že Objednávateľ odstúpi od Zmluvy z dôvodu porušenia Zmluvy zo strany
Zhotoviteľa, môže si Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške
10 % z Ceny.

8.1.6

V prípade, že Zhotoviteľ nezačne zhotovovať Dielo podľa tejto Zmluvy alebo plnenie Diela
preruší alebo sa plnenia Diela zriekne, môže si Objednávateľ uplatniť voči Zhotoviteľovi
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny.

8.1.7

Zhotoviteľ sa zaväzuje odškodniť Objednávateľa pred akýmikoľvek a všetkými
povinnosťami, stratami, škodami, pokutami, nárokmi, žalobami, daňami, záväzkami,
spormi, výdavkami a nákladmi (vrátane primeraných poplatkov za právne poradenstvo,
nákladov a výdavkov na vyšetrovanie), ktoré Objednávateľ utrpí a ktoré akýmkoľvek
spôsobom súvisia alebo vznikajú na základe priameho či nepriameho porušenia
akéhokoľvek vyhlásenia, záruky alebo záväzku Zhotoviteľa podľa tejto Zmluvy, alebo
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iného zmluvného vzťahu medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom, ktorý podlieha tejto
Zmluve.
8.1.8

Uplatnením zmluvných pokút podľa tohto článku 8 nie je dotknutý nárok Objednávateľa
na náhradu škody v celom rozsahu.

8.1.9

Akékoľvek zmluvné pokuty podľa Zmluvy budú uplatnené formou penalizačnej faktúry
vystavenej Objednávateľom. Za nedodržanie lehoty splatnosti zmluvnej pokuty si môže
Objednávateľ uplatniť si voči Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,025%
z nezaplatenej čiastky za každý i začatý deň omeškania. Úroky z omeškania sú splatné
v lehote štrnástich dní (14) odo dňa doručenia penalizačnej faktúry Zhotoviteľovi.

8.1.10 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje Zhotoviteľa povinnosti zhotoviť Dielo alebo
odovzdať doklady podľa Zmluvy.
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DOKLADY POTREBNÉ NA UŽÍVANIE DIELA
9.1

Dodávané dokumenty

9.1.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude dodané spolu s:
- Zápisnicou o prevzatí a ostanými dokladmi podľa bodu 1.2
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ZABEZPEČOVANIE KVALITY

10.1 Povinnosti Zhotoviteľa za účelom zabezpečenia kvality realizácie predmetu Zmluvy
Zhotoviteľ je povinný viesť riadne všetky knihy a záznamy (v písomnej, elektronickej alebo inej
forme), ktoré obsahujú presné a úplné údaje súvisiace s realizovaným plnením a akýmikoľvek
čiastkami fakturovanými Objednávateľovi a uhrádzanými Objednávateľom podľa Zmluvy. Takéto
knihy a záznamy budú tiež obsahovať (bez obmedzenia) všetky záznamy/údaje súvisiace s plnením
realizovaným pre Objednávateľa, ako sú časové výkazy prác, stavebný/ montážny denník, údaje o
materiáli, službách, plneniach, výkonoch a iných priamych a nepriamych nákladoch. Zhotoviteľ je tiež
povinný viesť záznamy o nasledovnom:
10.1.1 zmenách dohodnutého plnenia a mimoriadnych plneniach,
10.1.2 požiadavkách na možnú úpravu Ceny alebo termínu plnenia podľa Zmluvy,
10.1.3 možných nákladoch na ukončenie Zmluvy,
10.1.4 akýchkoľvek iných možných poplatkoch uvedených v Zmluve.
Tieto knihy a záznamy, ako aj všetky knihy a záznamy Subdodávateľov súvisiace s plnením podľa
tejto Zmluvy, je Zhotoviteľ povinný viesť a uchovávať po dobu platnosti Zmluvy a zmluvy
a minimálne tri (3) roky po ukončení platnosti Zmluvy . Kedykoľvek v priebehu tohto obdobia je
Zhotoviteľ povinný predložiť tieto knihy a záznamy v lehote desať (10) pracovných dní po písomnej
výzve k auditu (kontrole) povereným alebo splnomocneným zástupcom Objednávateľa.
10.2 Povinnosti Zhotoviteľa za účelom zabezpečenia kvality realizácie Diela:
10.3.1 Kontroly a skúšky, ktorými Zhotoviteľ preukazuje zhodu Diela s požiadavkami musia
vykonávať nezávislé odborne spôsobilé osoby, teda iné ako tie, ktoré realizovali, alebo
priamo riadili zmluvné výkony, ktoré sú predmetom kontrol a skúšok.
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PRERUŠENIE PRÁC

11.1 Prerušenie prác
11.1.1 Objednávateľ je oprávnený dať Zhotoviteľovi pokyn a Zhotoviteľ bude na základe jeho
pokynu povinný prerušiť (aj opakovane) všetky alebo niektoré práce na Diele.
Objednávateľ bude povinný Zhotoviteľovi špecifikovať dôvod svojho nariadenia
prerušenia prác. Ak je predmetom plnenia zhotovenie Diela, Zhotoviteľ je povinný
vykonať príslušné opatrenia k správnemu uskladneniu, zachovaniu, ochrane
a zabezpečeniu predmetu Diela a v priebehu prerušenia plnenia chrániť, uchovávať a
zabezpečovať Dielo pred akýmkoľvek chátraním, skazou, alebo poškodením.
Objednávateľ je povinný o pokyne vykonať zápis v montážnom/stavebnom denníku.
Objednávateľ je povinný informovať Zhotoviteľa o predpokladanom trvaní prerušenia
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a v prípade zmien očakávaného trvania prerušenia musí Objednávateľ Zhotoviteľa
bezodkladne informovať o novom predpokladanom termíne opätovného začatia realizácie
prác. V prípade akéhokoľvek prerušenia prác sa musia Zmluvné strany vždy stretnúť, aby
prerokovali rozsah prerušenia, rozsah konzervačných prác, predpokladané náklady
prerušenia a ostatné dôsledky. Povinnosť Zhotoviteľa prerušiť práce sa nebude týkať
prerušenia výroby technologických zariadení a iných činností, ak majú byť v zmysle
Zmluvy zhotovené mimo miesta dodania/plnenia, odovzdania a prevzatia Diela.
11.1.2 Ak:
- bol pokyn na prerušenie prác daný na obdobie nie dlhšie ako 7 dní a v úhrne takéto
pokyny na prerušenie prác nepresiahnu 20 dní; alebo
- za príčinu pokynu na prerušenie zodpovedá Zhotoviteľ alebo bolo toto prerušenie
vynútené porušením Zmluvy Zhotoviteľom,
potom všetky náklady vzniknuté v súvislosti s prerušením prác znáša Zhotoviteľ.
11.2 Následky prerušenia prác
11.2.1 Ak je Zhotoviteľ v dôsledku prerušenia podľa bodu 12.1. v omeškaní, je Zhotoviteľ
povinný informovať Objednávateľa, na základe čoho mu vznikne nárok na:
- na predĺženie termínu zhotovenia Diela,
11.2.2 Ak Zhotoviteľ za príčinu pokynu na prerušenie nezodpovedá alebo nebolo toto prerušenie
vynútené porušením Zmluvy Zhotoviteľom a Zhotoviteľovi v dôsledku prerušenia podľa
bodu 11.1. vzniknú náklady, je Zhotoviteľ povinný písomne do 10 kalendárnych dní
informovať Objednávateľa:
- o predpokladanej štruktúre a sume týchto nákladov vrátane nákladov na práce
opätovného začatia realizácie prác, pričom Zhotoviteľ je povinný vyvinúť maximálne
úsilie, aby boli takéto náklady čo najnižšie.
Zmluvné strany si vzájomne dohodnú sumu nákladov, ktoré budú Zhotoviteľovi zo strany
Objednávateľa uhradené.
11.2.3 Zhotoviteľ nebude mať nárok na predĺženie termínu zhotovenia Diela, v súvislosti s:
- akoukoľvek opravou chybnej dokumentácie, za ktorú zodpovedá Zhotoviteľ; alebo
- akoukoľvek opravou vadnej práce alebo vadných materiálov alebo technologických
zariadení; alebo
- nápravou pochybenia Zhotoviteľa chrániť, skladovať alebo zabezpečiť Dielo resp. jeho
časť ; alebo
- ak za príčinu pokynu na prerušenie zodpovedá Zhotoviteľ alebo bolo toto prerušenie
vynútené porušením Zmluvy Zhotoviteľom
a na náklady spojené s prácami bude znášať Zhotoviteľ.
11.3 Pokračovanie v prácach
Po vydaní povolenia alebo pokynu k pokračovaniu v prácach, Objednávateľ a Zhotoviteľ spoločne
skontrolujú predmet Diela, na ktorý sa vzťahovalo prerušenie prác. Zhotoviteľ opraví alebo nahradí
schátrania, vady, zhoršenia alebo poškodenia na predmete Diela, ak k nim došlo počas prerušenia
prác. Ak je potrebné v dôsledku pochybenia Zhotoviteľa vykonať isté opatrenia na zmiernenie škôd,
za takéto opatrenia bude zodpovedať Zhotoviteľ.
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OSTATNÉ USTANOVENIA

12.1 Okolnosti vylučujúce zodpovednosť
Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť sa považuje taká prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle
povinnej Zmluvnej
strany a ktorá jej bráni v splnení jej povinnosti, ak nemožno rozumne
predpokladať, že by povinná Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo
prekonala, a že by v čase vzniku svojej povinnosti zo Zmluvy túto prekážku predvídala.
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Zodpovednosť nevylučuje prekážka, ktorá vznikla až v čase, keď povinná Zmluvná strana už bola v
omeškaní s plnením svojej povinnosti alebo vznikla z jej hospodárskych pomerov.
Ani jedna zo Zmluvných strán nenesie zodpovednosť za nesplnenie svojich povinností, vyplývajúcich
zo Zmluvy, ak preukáže, že:
-

nesplnenie nastalo následkom mimoriadnych, nepredvídateľných a neodvrátiteľných udalostí,

-

prekážky ani ich následky nebolo možné v čase uzatvárania Zmluvy predvídať,

-

prekážkam ani ich následkom sa nedalo zabrániť, vyhnúť ani ich prekonať.

Medzi nepredvídateľné a neodvrátiteľné prekážky nepatria tie, ktoré boli spôsobené neudelením
úradných povolení, licencií alebo podobných oprávnení pre účely plnenia.
Zmluvná strana, ktorá porušuje svoju povinnosť alebo ktorá s prihliadnutím na všetky okolnosti má
vedieť, že poruší svoju povinnosť zo Zmluvy, je povinná oznámiť druhej Zmluvnej strane povahu
prekážky, ktorá jej bráni alebo bude brániť v plnení povinnosti a poučiť o jej dôsledkoch. Správa sa
musí podať bez zbytočného odkladu po tom, čo sa povinná Zmluvná strana o prekážke dozvedela
alebo pri náležitej starostlivosti mohla dozvedieť. Nesplnenie oznamovacej povinnosti zaväzuje
povinnú Zmluvnú stranu nahradiť škodu, ktorej sa mohlo včasným oznámením predísť.
Účinky okolností vylučujúcich zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu, dokiaľ trvá prekážka, s
ktorou sú tieto účinky spojené.
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť oslobodzujú povinnú Zmluvnú stranu od povinnosti platiť
zmluvnú pokutu v dôsledku porušenia povinnosti na ktorú sa tieto okolnosti viažu.
O dobu trvania okolností vylučujúcich zodpovednosť sa predlžuje čas plnenia zo Zmluvy tak, aby bol
pre oprávnenú Zmluvnú stranu prijateľný. Počas tejto doby oprávnená Zmluvná strana nemá právo
na odstúpenie od Zmluvy.
Ak okolnosti vylučujúce zodpovednosť trvajú dlhšie ako 6 mesiacov, ktorákoľvek zo Zmluvných
strán je oprávnená jednostranne od Zmluvy odstúpiť, pričom odstúpenie je účinné dňom doručenia
oznámenia o odstúpení druhej Zmluvnej strane.
12.2 Postúpenie pohľadávok zo Zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bez predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa nebude
postupovať, ani inak nakladať, resp. obchodovať či už odplatne alebo bezodplatne s pohľadávkami
vyplývajúcimi zo Zmluvy. Porušenie tejto povinnosti sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy.
V prípade porušenia vyššie uvedeného má Objednávateľ právo uplatniť si voči Zhotoviteľovi zmluvnú
pokutu vo výške 20% z finančného objemu takto postúpenej alebo odpredanej pohľadávky. Pre
účely tohto odseku sa finančným objemom rozumie celková hodnota istiny vrátane hodnoty
príslušenstva pohľadávky k dátumu postúpenia alebo odpredaja alebo iného nakladania s
pohľadávkou.
V prípade postúpenia pohľadávok alebo prevodu záväzkov zo Zmluvy (vcelku alebo sčasti) v rámci
podniku, ktorého je ktorákoľvek zo Zmluvných strán súčasťou alebo prechodu na právneho
nástupcu, resp. spoločnosť, ktorá vznikla spojením alebo zlúčením takejto spoločnosti, takéto
postúpenie/prevod/prechod si nevyžaduje súhlas druhej Zmluvnej strany.
12.3 Prevod záväzkov
Zhotoviteľ nie je oprávnený previesť svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy bez predchádzajúceho
písomného súhlasu Objednávateľa. V opačnom prípade je takýto prevod záväzkov neplatný.
12.4 Oddeliteľnosť ustanovení
Každé ustanovenie tejto Zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa platných
právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov nevykonateľné,
neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia Zmluvy. V prípade takejto
nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti sa Zmluvné strany písomne dohodnú na riešení,
ktoré zachová kontext a účel daného ustanovenia.
12.5 Ochrana osobných údajov
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Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak príde do styku s osobnými údajmi Objednávateľa, bude
postupovať v zmysle platného zákona o ochrane osobných údajov.
12.6 Odstúpenie od Zmluvy
Každá zo Zmluvných strán môže od tejto Zmluvy jednostranne odstúpiť v zmysle § 345 ods. 2
v prípade podstatného porušenia zmluvy uvedeného v zákone alebo v tejto Zmluve, ak to oznámi
druhej Zmluvnej strane bez zbytočného odkladu potom, čo sa o takomto porušení dozvedela alebo
v prípade nepodstatného porušenia Zmluvy v zmysle § 346 ods.1 Obchodného zákonníka, ak druhá
Zmluvná strana poruší niektorú zo svojich zmluvných povinností a neodstráni ju ani na základe
písomnej výzvy v dodatočnej primeranej lehote, a to na základe jednostranného písomného
oznámenia.
Podstatným porušením Zmluvy sa v zmysle § 345 ods. 2 Obchodného zákonníka rozumie:
12.6.1 jednostranné zrieknutie sa vykonávania Diela, resp. jeho časti Zhotoviteľom;
12.6.2 omeškanie Zhotoviteľa s vykonaním Diela, resp. jeho časti;
12.6.3 nedodržanie dohodnutého termínu na odstránenie vady Diela alebo jeho časti, resp.
omeškanie s odstránením vady v lehote/termíne podľa tejto Zmluvy;
12.6.4 dodanie Diela, resp. jeho časti s vadou/ami;
12.6.5 ak Zhotoviteľ koná akýmkoľvek spôsobom v rozpore so zásadami poctivého obchodného
styku, dopustí sa nekalosúťažného konania, koná v rozpore s právnymi predpismi na
ochranu hospodárskej súťaže; alebo ak svojim konaním poškodzuje dobré meno
a oprávnené záujmy Objednávateľa;
12.6.6 Zhotoviteľ pri zhotovovaní Diela pre Objednávateľa či už ako dodávateľ alebo
subdodávateľ porušil, obišiel alebo nedodržal platné právne predpisy týkajúce sa
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, ochrany životného prostredia.
Odstúpenie od Zmluvy sa stáva účinným doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej
Zmluvnej strane a nemá vplyv na ustanovenie o dôvernosti, ktoré zostáva platné a účinné.
Odstúpenie od tejto Zmluvy sa nedotýka práva na náhradu škody.
12.7 Následky odstúpenia od Zmluvy
Pri odstúpení od Zmluvy zo strany Objednávateľa pre nedodržanie Zmluvy zo strany Zhotoviteľa sa
uplatní nasledujúci postup:
Objednávateľ zaplatí všetky čiastky fakturované za už dodané a prevzaté práce na Diele do dňa
ukončenia Zmluvy.
Objednávateľ vráti, resp. Zhotoviteľ odstráni všetky položky dodané podľa tejto Zmluvy odo dňa
ukončenia Zmluvy. Objednávateľ odstupuje od všetkých práv na vrátené položky. Náklady na
odstraňovanie nesie Zhotoviteľ.
12.8 Zmeny a doplnenia Zmluvy
Akékoľvek zmeny a/alebo doplnenia tejto Zmluvy sa môžu vykonať iba na základe dohody obidvoch
Zmluvných strán, a to vo forme písomných a očíslovaných dodatkov k Zmluve podpísaných
oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán. Dodatky nesmú byť v rozpore s § 9 ods. 3) zákona
č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
legislatívnych zmien.
12.9 Oznámenia a komunikácia
Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi Zmluvnými stranami podľa tejto Zmluvy sa
uskutočňuje písomne, a to poštou doporučene, expresnou kuriérskou službou, faxom alebo e-mailom
a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej Zmluvnej strane; v prípade oznámenia
faxom alebo e-mailom sú Zmluvné strany povinné najneskôr do 3 dní doručiť originály listín a to na
adresy ktoré Zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto Zmluvy
12.10 Nadpisy
Nadpisy jednotlivých odsekov tejto Zmluvy sú len informatívne a neovplyvňujú jej výklad.
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12.11 Prejav vôle
Zmluvné strany prehlasujú, že si túto Zmluvu pred je podpísaním prečítali, že bola uzavretá podľa
ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne, zrozumiteľne a nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných
podmienok, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu bez akýchkoľvek výhrad Zmluvu pri plnom
vedomí podpisujú.
12.12 Rozhodujúce právo
Pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak, budú sa vzájomné vzťahy Zmluvných strán, ktoré vznikli na
základe tejto Zmluvy a ktoré v nej nie sú výslovne upravené riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi slovenského právneho
poriadku.
12.13 Spory
Všetky spory, ktoré vznikajú v súvislosti s plnením tejto Zmluvy, budú riešené Súdom SR .
12.14 Účinnosť
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim
po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
12.15 Prílohy
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledovné prílohy:
Príloha č. 1 – položkový rozpočet Diela
12.16 Právne predpisy
Táto Zmluva bola uzavretá v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

a

Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47a Občianskeho zákonníka a §
5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zabezpečí ochranu práv
zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11
Občianskeho zákonníka, týkajúceho sa práva na ochranu osobnosti (ďalej len „právne predpisy“).
Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu (anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo
(vrátane jej príloh), ktoré zhotoviteľ oddelí od ostatných záznamov krycím listom pevne zviazaným
so záznamami obsahujúcimi údaje majúce charakter obchodného tajomstva a tiež údaje o bankovom
spojení a čísle účtu zhotoviteľa, ktoré môžu byť zneužité. V súlade s § 47a ods. 3 Občianskeho
zákonníka tým nie je dotknutá účinnosť týchto ustanovení.
12.17 Vyhotovenia
Táto Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každá Zmluvná strana dostane jedno
vyhotovenie.

V Zavare, dňa 07. 12. 2011

V Zavare, dňa 07. 12. 2011

V mene a za Objednávateľa:

V mene a za Zhotoviteľa:

Obec Zavar

TSS Grade, a.s.

Rudolf Baroš
starosta

Ing. Miroslav Roman
zástupca starostu
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Tomáš Kizek
člen predstavenstva
a generálny riaditeľ

