ZMLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác v súIade s ustanoveniami
obchodného zákonníka číslos|3t9t zb.
Zmluvné stľany
l.1. oBJEDNÁvłrpľ: SluŽby Cífer, Nám. A. Hlinku 3I,91943 Cífer
V zastúpení:Mgľ. Ján Gašpárek, konatel's.ľ.o.
Zástupca splnomocnený
na ľokovanie
vo veciach technických: Mgr' ondrej Slávik
I.

ĺČo:ąlgąsgąz
lČ opn: sK2024llt7l6
Bankové spojenie: VÚB, a.s.

Císlo účtu:SK96 0200 0000

OO33

2543 1953

l.2. ZH0ToVITEĽ: ZDRUŽENIE M & P
mąliarske a natieľačsképráce
zatepľovanie fasád
V zastúpení : Peter Glasa

ICO: 40086119
Bankové spojenie: Slovenská sporitel'ňa a.s
Císlo účtu:4556348010900

II. Predmet zmluvy
Zhotoviteľ je úspešnýmuchádzačom vzákazke,,Kultrĺrny dom s
obecným rĺradom zateplenie fasády",
2'2 Prędmetom tejto zmluvyje zhotovenie diela podľa projektovej dokumentácie,
ktoľá tvorí
pľílohu č.l tejto zmluvy v rozsahu definovanorn v projekiovej dókumentácii
a v sut,ažných
podkladoch.
2'3 Dielo bude tieŽ zahÍňaťvšetky sluŽby a dodávky zhotoviteľa v ľámci
definovaného
ľozsahu, ktoré neboli výslovne uvedené v tejto zmluvą ale sú jednoznačne
nevyhnutné pre
dielo, aby boli dosiahnuté jeho vlastnosti stanovené touto zmluvou, alebo
ak sú nevyhnutné
pľe dokončeni e' bezporuchovú prevádzku a pr ev ádzkovú bezpečno
sť diela.
2'4 Zhotovitel' sa zaväzuje, že vykoná dlelo vrátane montáŽneho materiálu, potrebného
lešenia a strojného a mechanizačného vybavenia.
2'5 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dieio vo vlastnom mene a na vlastnú
zodpovednost,.

2'l

III. Lehoty plnenia

3.1. Lehota zhotovenia diela je do 3 mesiacov od nadobudnutia účinnosti
zmluvy.

3'2' Zllotovitel'sa zaväzuje, žę zhotoví dielo riadne a včas a objednávatel'sa zaväzuje,
že
dokončenédielo bez vád a nedorobkov pľevezme a zaplati za jeho zhotovenie
dohodnutú

cenu.
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3.3. objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko v súlade s podmienkami
projektovej dokumentácie v termíne do 3 dní od nadobudnutia účinnostitejto zmluvy a
zhotovite l' sa ho zav äzuj e bezodkladne prevziať.
3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zač,aťvýstavbu do 3 dní od pľevzatia staveniska.
3.5. Dielo musí byt odovzdané do teľmínuuvedenom v haľmonogľame vykonávaných prác
bezvád a nedoľobkov'
3.6. Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávatęľa zápisom v stavebnom
denníku o vzniku akejkoľvek udalosti' ktoľá bráni' alebo sťaŽuje ręalizáciu pľedmetu diela s
dôsledkom omeškania s plnením etapy harmonogľamu' alebo predlŽenia času plnenia podľa
harmonogľamu.
3.7.y prípade, Že zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením etáp haľmonogľamu z dôvodov
vzniknutých na jeho strane viac ako o 7 dni, povaŽuje sa toto omeškanie ľesp. neplnenie
povinnosti za podstatné poľušenie zmluvy a opľávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy.

IV. Cena

4.1. Cena zazhotovęnie diela je stanovená dohodou zmluvných stľán.
4.2. Cena za zhotovenie diela je: 28 743 EUR
dvadsaťosemtisícsedemstoštyridsat'tľi EUR.
Dodávateľ nie je platcom DPH'
slovom

:

4.3. Cena dohodnutá v bode 4.2. zahÍňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s uskutočnením
zmluvných prác, vrtltane dodávok a montáže mateľiálov, ktoré sú k zhotoveniu zmluvných
prác potrebné a vrátane nákladov na všetky nutné dočasnéopatrenia. Cena za dielo zahrňa
všetky náklady a réŽie zhotoviteľa spojené s uskutočnenímrealizovaného diela. Dohodnutá
cena je pevnou zmluvnou cenou. Za tuto cenu vykoná zhotoviteľ aj také pľáce, ktoľénie sú
špeciálne vymenované v podkladoch, avšak je potľebnéich vykonať pľe úplné'funkčnéa
prevádzkyschopné zhotovenie diela, ktoľéje pľedmetom tejto zmluvy. Cena zahÍňa tieŽ
pľíslušnéskúšky, atesty, návody a ľęalizaěnú dokumentáciu. 3' 3

V. Platobné podmĺenky, zábezpeky.
zap|atí objednávateľ na zźtk|ade faktúr, ktoré zhotovitel' doručí
objednávatel'ovi a to zapráce (dielo) skutočne vykonané. Faktúľa sa povaŽuje za doručenú,ak
bola doručená ako doporučená zásielka alebo bola osobne prevzatá zástupcom objednávateľa
a dátum prevzatia bol potvrdený jeho podpisom. Neoddeliteľnou súčasťoufaktúry musí byt'
odsúhlasený súpis skutočne zhotovených prác potvľdený objednávateľom. Bez tohto súpisu je

5.l. Cenu za zhotovenie diela

faktúra neplatná.
5.2. Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať faktúľynasledovne:
5.2.I. prvá (1) faktúra vo výške 50 % ceny diela bude vystavená najskôr po vykonani

50%o

prác na zhotovení diela (vo finaněnom vyjadrení). Pľi určeníokamihu splnenia tejto
podmienky sa bude vychádzať z rozpoětu stavby' Podkladom pre vystavenie faktúry a jej
prílohami bude:

- kópia stavebným dozoľom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných pľác a dodávok,

5.Ż.2. druhá (2.) faktúra vo výške 50 oÁ ceny diela bude vystavená po odovzdaní a prevzati
diela objednávateľom a po tom, ako budú ľiadne odstránené pri preberaní diela uplatnené
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vady alebo nedorobky, táto faktúra bude vystavená po riadnom odstránení pri pľebeľanídiela
uplatnených vád alebo nedorobkov' Podkladom pre vystavenie faktúľy a jej prílohami budú:
- kópia stavebným dozorom odsúhlaseného súpisu všetkých vykonaných prác a dodávok,
- kópia pľotokolu o odovzdani aprevzatí diela.
5.3. Splatnosť faktúľyje 10 dní od jej doručenia objednávateľovi.
5.4. Faktúľa musí okľem iných náleŽitostí obsahovať:
- označenie číslazmluvy podľa evidencie objednávateľa
- celkovú dohodnutú cenu
- zápis o odovzdaní aprevzatí diela
- zisťovací pľotokol so zápisom vykonaných prác potvrdený objednávateľom
5.5' V prípade, Že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
je oprávnený vľátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V prípade, že faktura bola vrátená na
doplnenie, plynie nová lehota splatnosti od doručenia doplnenej (opľavenej) faktúry.
5.6. objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhľady škody, na
ktoých sa zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostľanne započítaťpľoti akejkoľvek
pohľadávke zhotoviteľa a pľoti akejkoľvek ěasti celkovej ceny diela.

YI. Záručná lehota
6.l. Zmluvné stľany sa dohodli, Že záruěná lehota na dielo je 60 mesiacov. Záruěná lehota
zač,ina plynúť dňom protokoláľneho odovzdania a prevzatia diela, t. j. dňom podpisu

odovzdávacieho a prebeľacieho protokolu.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v ěase odovzdania objednávateľovi a za
vady, ktoré vzniknú poěas trvania záručnej doby.
6.3. objednávateľ je povinný vady diela reklamovať písomnou foľmou, bezodkladne po ich
zistení.
6.4. Zhotoviteľ je povinný vadu odstľániť do 7 dní po písomnom nahlásení reklamácie.
6.5. Ak nepristúpi zhotoviteľ k odstľáneniu reklamovanej vady ani do 7 dní po obdrŽaní
reklamácie, alebo objednávateľovi oznámi, že vadu neodstráni, je objednávateľ opľávnený
poveriť odstránením vady inú osobu' Na účelynáhľady všetkých takto vzniknutých nákladov
je objednávateľ oprávnený bez potreby vykonania akéhokoľvek ďalšieho pľávneho úkonu
použiťr ea|izaěnű zábezpeku.

VII. PodmĺenĘ vykonania diela
7.1. K termínu zač,atia vykonávania diela objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko
písomnou formou, s tým, že zhotoviteľovi umoŽní pripojenie na odbeľ vody a elektrickej

energie.
7.2. objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom zač,at'
práce v súlade s projektom a s podmienkami zmluvy.
7.3. Zmluvné stľany sa dohodli,že prirealizźtciípľác sa zhotoviteľ bude riadit'pľojektovou

a noľmami a
haľmonogramom vykonávaných prác.
7.4. Zhotoviteľ berie na vedomie, Že dielo podľa tejto zmluvy bude zhotovované v objektoch
objednávateľa, pľičomvýkon prác bude za plnej prevádzky obecného úľadua zhotoviteľ sa
zaväzuje dielo vykonávať podľa predloŽeného harmonogramu tak' aby vykonávaním diela
nedošlo k pľeľušeniuprevádzky objektu. Vzhľadom na chaľakter predmetu diela sa tieŽ
zhotoviteľ zavazuje dielo realizovať tak, aby v maximálnej moŽnej mieľe predchádzal vzniku
škody na majetku objednávateľa.
7.5. objednávateľ splnomocňuje pre styk so zhotovitel'om tieto osoby:
dokumentáciou, touto zmluvou, platnými technickými predpismi
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Meno, priezvisko, funkcia Mgľ. ondrej Slávik, manaŽér

].6. Zhotoviteľ splnomocňuje pre styk
Meno, priezvisko, funkcia:
Meno, pľiezvisko, funkcia:

s objednávateľom tieto osoby:

7.7. Ziotovitęľ pri ukončenídiela zabezpeči a odovzdá všetky certifikáty,

atesty
kolaudácií.
ku
potľebné
zabudovaných matiriálov, doklady o odboľných skúškach, ktoľésú
práce sa budú pohybovať len na
7 .8. Zhotoviteľ sa zavazuje Že jeho pľacovníci počas výkonu
a nebudú vstupovať do pľiestorov objednávateľa, ktoľénesúvisia so

mieste staveniska
stavbou.

všetky
7.9. Zhotoviteľ sa zavazuje Že jeho pracovníci budú poěas výkonu ěinnosti đodrŽiavať
predpisy B1ZP a Po taL auý nesposobili ani sebe ani objednávateľovi úrazy a škody na
majetku.
z.to. ou;eanávateľ má pľávo podrobiť zamestnancov zhotoviteľa dychovej skúškena zistenie
alkoholu resp. iných omamných látok' v pľípadeŽe má podozrenie na ich požitie' Ak bude
pracovníka na
dychová skúškapozitivna má objednávateľ právo uŽ viac nevpustiť takéhoto
je
siavbu a poŽadovať od zhotovitéľaopatľe.'iu .'u zamedzeníe takéhoto stavu. Zhotoviteľ
arettli
v
celom
aby osoby vykonávajúce dielo dodrŽiavali zákaz fajčenia
povinný iabezpeěiť'-porušenie-týóhto
povinností, tj. za kaŽdé jednotlivé zistenie požitia
äu3eanávateľa' Za
alřoholu ako aj iu kaŽdé póľušenie zákazu fajěenia, je zhotovitęľ povinný zap|atiť
objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 500,- €'
s ustanovením $ 263 obchodného zákonníka vylučujúpre
7.1| Zm\uvné stľany ,,
'úlud"
právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy účinnosťustanovenia $ 551 ods.l štvrtej vety,
obchodného zákonníka'

VIII. Stavebný denník

zźznamami.
8.1. Zhotoviteľ je povinný viesť počas rea\izácie stavebný denník s dennými

a
8.2. Denník bude zabžěný v aeĺ odovzdania staveniska a vedie sa do doby odovzdania
ptáv zo
prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
zodpovednosti za vadY.
v
8.3. Stavebný denník bude za|oŽený u stavbyvedúceho a bude trvale pľístupnýdenne
pracovnej dobe.
8.4. Zźtpisy do denníka budú môcť vykonávať nasledovné osoby :
8.4.1. żu őa1"anarateľa : Menoo priezvisko, funkcia Mgr. ondľej Slávik, manaŽér
8.4.2. Za zhotovitel'a : Meno, priezvisko, funkcia
svoj srihlas s
8.5. Stavebný dozor objednávateľa je povinný v stavebnom denníku poznačiť
obsahom denného záznamu,prípadne s uvedením dôvodov nesúhlasu'

IX. Povinnosti zhotovĺtel'a
je
povinný:
Zhotovitel'
9.I. DodrŽáľ us.tt y ustanovenia stavebného zákonatýkajúceho sa predmetu diela podl'a tejto
zmluvy, đodrŽaťáruh pouŽitého materiálu podľa výkazu výmer, dodržať harmonogľam
vykonávania prác.
právnych
9'.2. Yyko.ruŕ di"1o tak, aby vyhovovalo ustanoveniam všeobecne závazných
predpisov upľavuj úcich poŽiarnu ochľanu'
'a.z.Żua"rp"čiť
vsetkych tľansportov len po vyznačených spevnených a nespevnených
komunikáciách'

iohyb
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9.4. Zabezpeč,it' na svoje náklady, aby pohybom vozidiel zhotovitel'a na verejných
komunikáciách nedochádzalo k primáľnemu a sekundámemu znečisťovaniu komunikácií a

ovzdušia prašnosťou pravidelným čistením.
9.5. Zabezpečit'dodávku mateľiálu potľebnéhona ręalizáciu diela a jeho dopravu vodorovnú a
zvislú na miesto vykonania diela'
9.6. NaloŽit', odviesť au,ložit'na príslušnúoľganizovanú skládku odpadu, stavebný odpadový,
obalový a iný mateľiál, vzniknutý pri plnení diela podľa tejto zmluvy v zmysle zák.223|2OOI
Z. z. v znení neskorších predpisov na náklady zhotoviteľa, a to okĺem pôvodnej plechovej
strešnej kľytiny, ktoru je povinný uloŽit'na miesto určenéobjednávateľom.
9.7. Vlastnícke právo k materiálom, zariadeniam, výsledkom prác a výkonov a iným veciam'
ktoré budú zahmuté do diela alebo sa majú stat' súčasťoualebo príslušenstvom diela,
nadobúda objednávateľ ich zabudovaním. Vlastníkom zhotovovaného diela je v súlade s
$
542 ods.1 obchodného zákonníka objednávateľ.
9.8. Zabezpečiť,aby pľacovnícivykonávajúci predmet diela mali legislatívou pľedpísané
školenia a skúškysúvisiace s ich pracovným zaradením pri realizácii diela a aby všetky p*ky,
mechanizmy a stľojnézariadenia pouŽité na vyhotovenie diela spĺĺalipoŽiadavky bezpeenôj
prevádzky.
9.9.Yyzvat'na vykonanie obhliadky všetkých konštrukcii aprác (aj zakrytých) objednávateľa
pľípadne stavebný dozor ýzvouv stavebnom denníku.
9.l0. Za poškodenie alebo zničenie diela alebo jednotliqých ěastí diela zodpovedá zhotoviteľ
až do odovzdania diela objednávateľovi. Dňom odovzdania diela pľechádza ĺebezpečenstvo
škody na vykonanom diele na objednávateľa.
9.1I. Zabezpeěiť twalý stav poriađkua čistoty na stavbe tak, aby zhotoviteľ neznečisťoval
ostatné priestory obj ednávateľa'
9.l2. Zabezpeěiť vykonanie prác v poŽadovanej kvalite a termíne.
9.l3. Zabezpečiťzélpisy, osvedčenia, atesty a certiťrkáty od pouŽitých materiálov v troch
vyhotoveniach pre všetky stavebné objekty tejto zmluvy, ak sú nutné pre kolaudáciu diela.
9.l4. Zabezpečiťvšetky pľedpísanéskúškya revizie diela potrebné ku kolaudácii pľedmetu
diela tak, ako stanovujú pľíslušnéSTN v troch vyhotoveniach.
9.15. DodľŽat' všetky závazné i doporučené(nezáväzné) STN súvisiace s predmetom tejto
zmluvy.
9.16. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi pľedloŽiť oprávnenia vydané orgánom dozoľu na
výkon činností,ktoré bude na stavbe realizovať, najmä v oblasti vyhľadených technických
zariadeni (ďalej vTZ) ($ 3, vyhl. Úgp sn č,. 7411996 Z.z.), ako aj ďalšíclr ak to vyzajujĺ
osobitné predpisy a bude uvedené činnosti realizovat'.
9.I7. Zhotovitel' zodpovedá za to, že práce, resp. činnosti na ktoľéje potrebná zvláštna
kvalifikácia podľa osobitných pľedpisov, budú vykonávať len zamestnanci, ktorí majú platný
pľíslušnýdoklad o odbornej spôsobilosti (obsluha, montáž, výroba atď.). Toto ustanovenie sa
týka aj osôb, ktoré nie sú u dodávateľa v pracovnom alebo obdobnom pomere' ale pracujú pre
neho dodávateľsky, tj. napr. Živnostníci, atd.
9'I8. Zhotoviteľ je povinný pľedložit' pľed nástupom na práce doklady o školeniach svojich
zamestnancov alebo osôb vykonávajúcich dielo z pľávnych a ostatných predpisov na zaistenie
BOZP v rozsahu vykonávaných činností
9.19. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť svojich zamestnancov alebo osoby vykonávajúce
dielo s bezpečnými pracovnými postupmi, s ohľozeniami - ľizikami na stavbe.
9.Ż0. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi ihneď nahlásiť prípadný vznik pľacovného utazu
(príp. inej mimoľiadnej udalosti) a v plnom ľozsahu si splniť povinnosti z toho vyplývajúce.
9.21. Zhotovitel' je povinný bezodkladne hlásiť zodpovedným pľacovníkom objednávateľa
skutočnosti, ktoré by mohli ohľoziť bezpečnosť azdravie osôb pracujúcich na stavbe.
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9'22. Zhotoviteľ je povinný upozomiť svojich zamestnancov na povinnosť podľobit' sa
vyšetreniu, ktoré vykonávajú uľčenízamestnanci, aby zistili, či nie sú pod vplyvom alkoholu

alebo iných omamných a psychotropných látok a je povinný spolupľacovať pri tejto kontrole.
9.23. Zhotoviteľ je zodpovedný za bezpečný technický stav strojných a technologických
zariadeni pouŽívaných na stavbe (predpísanéodborné pľehliadky a skúšky).
9.24. okĺem plnení povinností V rámci všeobecnej zodpovednosti podľa ustanovení
obchodného zákonníka sa zhotoviteľ zaväzuje postupovať obzvlášť obozretne pľi vykonávaní
diela tak, aby nevznikla škoda na majetku objednávateľa ako aj na susediacich objektoch a v
prípade jej vzniku škodu v celom rozsahu uhľadit'.
9.25. Zhotoviteľ odoberie eneľgie potľebnépre realizáciu diela od objednávateľa bez úhľady.
9.26. Zhotoviteľ je povinný pred, zač,atímzhotovovania diela poskýnúťobjednávateľovi
menný zoznam osôb, ktoré budú dielo vykonávať, a to na účelykontľoly vstupu osôb do
areálu objednávateľa.
9.27. Zhotoviteľ je povinný odstrániť zaľiadenie staveniska a stavenisko vyěistiť od
stavebných zvyškov do 2 dní odo dňa podpisu preberacieho a odovzdávacieho protokolu.

X. Zmluvné pokuĘ a sankcie
10.l. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktoľá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe v
dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich ztejto zmluvy.
I0.2. V pľípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy
ktoĘkoľvek zmluvnej Strane, má druhá strana náľok na náhľadu vzniknutej škody. Zaplatenie
akejkoľvek zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezbavuje zmluvnú stranu povinnosti

nahĺadiťpoškodenej strane škodu, ktoru porušením svojich povinností spôsobila.
10.3. V prípade omeškania objednávatel'a so zaplatením ťaktúrv lehote splatnosti si
zhotoviteľ môže účtovaťúľokz omeškania vo výške 0,05Yo z faktuľovanej čiastky zakažđý
deň omeškania'
10.4. V prípade nedodľŽania termínov rea|izácie diela podľa harmonogramu vykonávaných
prác, má objednávateľ právo na zap|atenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5%o z ceny celého
diela zakaždý aj zaěatý deň omeškania. Uhradením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok
objednávateľa na náhradu škody.
10.5. Ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v teľmínepodľa bodu 3.3. tejto zmluvy, zaplatí
objednávateľovi pokutu 1000'- EUR za každý deň omeškania s prevzatim staveniska.
10.6. Ak zhotoviteľ nezaěne výstavbu v termíne podľa bodu 3.4. tejto zmluvy, zaplati
objednávateľovi pokutu 1000,- EUR za kaŽdý deň omeškania so zaěatim výstavby.
10.7. Ak si zhotoviteľ nesplní povinnosť uvedenú v bode 9.27 tejto zmluvy, má objednávateľ
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 500,- EUR za každý deřl
omeškania s nesplnením tejto povinnosti.
l0.9. ZakaŽdý jeden prípad porušenia povinnosti zhotovitel'a podľa bodov 9.3.,9.4.,9.6.,
9.8.,9.9.,9.l7.,9.l3.,9.I4.,9.15., 9.16.,9.l8 a 9.20.tejto zmluvy má objednávateľ nárok na
zaplatenie zmluvnej pokuty od zhotoviteľa vo výške 500,- EUR

XI. Vyššia moc

1 l.l. Pre účelytejto zmluvy sa za vyššiu moc povaŽujú prípady, ktoré nie sú závislé' ani ich
nemôŽu ovplyvniť zmluvné strany, napľ. vojna, mobilizácia, povstanie, Živelné pohromy atď.
11.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemoŽným vplyvom vyskytnutia sa vyššej moci,
strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiumoc' poŽiada druhú Stranu o úpravu zmluvy vo
vďabu k predmetu a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktoľá sa
odvolala na vyššiumoc, právo odstúpiťod zmluvy. Úeinľy odstúpenia nastanú dňom
doručenia oznámenia.
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XII. odstúpenie od zmluvy

I2.1 Táto zmluva zaniká jej zrušenímdohodou zmluvných strán, výpoveďou

alebo
odstúpením od tejto zmluvy oprávnenou zmluvnou stľanou.
12.2 objednávateľ je opľávnený odstúpit'od zmluvy:
12.2.l. z dôvodu omeškania zhotovitel'a podľa bodu 3'7. tejto zmluYY, ä to aj v prípade
zap|atenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
I2.Ż.2. ak nedôjde k prebľatiu staveniska zhotoviteľom podľa bodu 3.3. tejto zmluvy a ak
zhotoviteľ nezačne výstavbu v lehote podľa bodu 3.4. tejto zmluvy
12.2.3. ak v pľípadepodľa bodu 6.4. tejto zmluvy zhotoviteľ neodstľáni vady vzniknuté
vadným vykonaním diela, ato aj v prípade zaplateniazmluvnej pokuty zhotoviteľom
12.2.4. ak má za dokźnatel'ne pľeukázané, že zhotoviteľ nie je alebo nebude schopný a
ochotný naěas plnit' zmluvné povinnosti
12.2.5. ak zhotoviteľ opakovane nerealizuje dielo v zmysle bodu 9.15 tejto zmluvy
12.2.6. z dôvodu zač,atia konania vo veci insolventnosti zhotoviteľa alebo odmietnutia z
dôvodu nedostatku aktív

12.2.7 ' ak zhotoviteľ stratí spôsobilosť na pľávne úkony, oprávnenie podnikat', alebo
schopnost' disponovat' so svojim majetkom;
12.Ż.8. ak zástupcovia' alebo orgány výkonnej moci zhotoviteľa sú právoplatne odsúdené

rozhodnutím tľestnéhosúdu za činy alebo omyly v spojení s obchodnými aktivitami
zhotoviteľa, akonáhle toto fyzicky ohĺozuje vykonanie projektu;
12.2.9. ak zhotoviteľ postúpi podstatnú časťtejto objednávky plne alebo čiastočnetretej
zmluvnej strane bez súhlasu objednávateľa,
12.2.10. ak zhotoviteľ priamo alebo nepľiamo prisľúbivýhody zodpovedným oľgánom alebo
Zamestnancom objednávateľa, ktoré sú proti dobým mľavom, alebo ohĺozuje alebo spôsobuje
znevýhodňovanie;

12.2.|1. ak zhotovitęľ oklame objednávateľa alebo tľetiu zmluvnú stranu v súvislosti s
uzavľetímalebo vykonaním tejto zmluvy, pokiaľ toto zásadne bráni vykonaniu pľojektu;
I2.2.I2. ak zhotoviteľ preukázateľne pácha činy podvodu s úmyslom poškodiť objednávateľa,
obzvlášt'ak zhotoviteľ vstúpi do kontraktov so záväzkami znevýhodňujúcimi objednávateľa,
ktoré sú proti dobrým mravom alebo poškodzujú princípy konkurencie.
12.2.13. z dôvodu omeškania zhotoviteľa podľa bodu 3'1. tejto zmluvy o viac ako 7 dní, a to
aj v prípade zaplatenia zmluvnej pokuty zhotoviteľom
l2.3 Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy
l2.3.l. ak nedôjde k odovzdaniu staveniska objednávateľom podľa bodu 3.3 tejto zmluvy
12.3.2. ak nedôjde k spolupôsobeniu objednávatel'a podl'a tejto zmluvy
l2.3'3. aksazaěalo konanie vo veci insolvęntnosti objednávateľa alebo odmietnutie z dôvodu
nedostatku aktív
|2.4 Prźxo na odstúpenie od zmluvy podľa bođu12.2 alebo I2.3 tejto zmluvy oprávnená
strana uplatní písomným oznámením doručeným druhej Strane, ktorá obsahuje skutkové
vymedzenie dôvodu na odstúpenie od zmluvy tak, aby nebolo zameniteľné s iným dôvodom.
l2.5 v prípade odstúpenia alebo vypovedania zmluvy zo strany objednávateľa, aj napľiek
ustanoveniam tohto článku tejto zmluvy, bude sa uplatňovať nasledovné:
l2.5.l hodnota časti diela sa určíako cena príslušnýchčastídiela, ktoré zhotovitel'
preukázatel'ne vykonal, určenúna základe jednotkových cien uvedených v ľozpočte, ktoý
tvorí prílohu č'4 tejto zmluvy, berúc do úvahy jej kvalitu a funkěnost'.
12.5.2 táto hodnota bude zaplatená zhotoviteľovi objednávateľom alebo bude odpočítanázo
závazkov, ktoré má zhotoviteľ voči objednávatel'ovi z dôvodu odmietnutia alebo vypovedania
zmluvy.
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XIII. osobitné ustanovenia

l3.lTáto Zm|uva nadobúda platnosť a účinnosťdňom jej podpisu obidvomi zmluvnými
stľanami.

13'2v pľípade ak zhotoviteľ v pľiebehu plnenia zmluvy závažným spôsobom porušízmluvné
povinnosti vyplývajúce mu zo Zm|uvy, finančnézaistenie v plnej sume pľepadá v

prospech obj ednávateľa'
13.3Zhotoviteľ je povinný strpiet' výkon kontroly/auditu súvisiaceho s uskutoěnením stavby
podľa tejto zmluvy, prácami a sluŽbami a všetkými činnosťamipodľa tejto zmluvy a to
kedykoľvek počas platnosti a účinnostiZmluvy o poskytnutí nenávratného finančného
príspevku, a to oprávnenými osobami a poskytnút' im všetku potľebnú súčinnosť.
oprávnené osoby sú na výkon kontroly/auditu sú najmä:
a) Poskyovateľ a ním poveľenéosoby,
b) Útvaľ vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Spľostredkovateľského orgánu
a nimi poverené osoby,
c) Najvyššíkontľolný úrad SR, Úľad vládneho auditu' Certifikačný orgán a nimi
poverené osoby,
d) oľgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a osoby poverené na výkon
kontroly/auditu,
e) Splnomocnení zástupcovia Euľópskej Komisie a Európskeho dvoľa audítorov,
I orgán zabezpeěujúci ochľanu finančných záujmov EÚ,
g) osoby prizvaĺéorgánmi uvedenými v písm. a) až| v súlade s príslušnými
právnymi predpismi SR a pľávnymi aktmi EÚ.
13.4 Zhotoviteľ je opľávnený kedykoľvek počas trvania tejto Zmluvy vymeniť ktoréhokoľvek
subdodávateľa. Najneskôr 7 dní pred pľijatĺmsubdodávky od nového subdodávateľa
alebo od uzavretia zmluvné vďahu s novým subdodávateľom (podľa toho ktoľá
udalosť nastane skôr) je dodávateľ povinný oznźtmiťobjednávateľovi iđentifikačné
údaje o novom subdodávateľovi a o osobe oprávnenej konať za nového subdodávateľa
v ľozsahu meno a priezvisko' adresa pobytu, dátum narodenia.
13.5. Nedeliteľnou pľílohou tejto zmluvy sú pľílohy:

Príloha č' 1 - Rozpočet - ocenený výkaz výmer

XIY

.

Záv erečnéustanovenia

l4.lAkékoľvek zmeny tejto zmluvy je moŽné uskutočnit' iba písomne formou dodatkov

k zmluve v zmysle pľíslušnýchustanovení zákona 34312015 z.z. o veľejnom obstaľávaní
a o zmene a doplnení niektoých zákonov v znení neskoršíchpľedpisov, podpísaných
osobami oprávnenými konať zazmluvné strany.
I4.2Právne vzt'ahy výslovne touto zmluvou neupľavenésa riadia ustanoveniami zákona č.
5I3l199l Zb. obchodný zákonník SR v znení neskorších pľedpisov, resp. príslušnými
všeobecne záväznýmiprávnymi pľedpismi Slovenskej republiky.
l4.3Akékoľveknezhody, spory alebo náľoky vznikajúce z tĄto zmluvy alebo v súvislosti s
ňou budú ľiešenéprednostne dohodou zmluvných strán. Ak k takejto dohode nedôjde,
rozhodne príslušnýsúd SR.
I4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktoých každý má platnost'
originálu,
s dvoma vyhotoveniami pľe objednávateľa a dvoma
pre
vyhotoveniami
zhotoviteľa.
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l4.SZmlllvné strany pľehlasujú, Že obsahu tejto zmluvy porozumeli, text je pre nich
dostatoěne určitý a zrozumiteľný, zmluvu uzatvárajú slobodne, vźIžne,nie za nápadne
nevýhodných podmienok a bez nátlaku a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne
podpisujú.

V Cíferi'

Cífeľi,dňa

Zazhotoviteľa
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