ZMLUVA O DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
č.513/1991 Zb., v znení neskorších zmien a doplnení
Názov a miesto diela:
ZMLUVNÉ STRANY
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1. Objednávateľ:
Objednávateľ:

Obec Nededza

So sídlom:

Hlavná 1/1, 013 02 Nededza

Zastúpená:

PhDr. Peter Vajda, starosta obce

Osoby oprávnené jednať vo veciach:
zmluvných – PhDr. Peter Vajda, starosta obce
Alica Hodásová, referentka na úseku verejného
obstarávania
realizačných a technických – PhDr. Peter Vajda, starosta obce
odovzdanie a prevzatie diela – PhDr. Peter Vajda, starosta obce
IČO:

00321516

DIČ:

2020677582

Bankové spojení:

Prima banka Slovensko, a.s.

Č. ú.:

5604740002/5600
2. Zhotoviteľ

Spoločnosť:

VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

So sídlom:

Horný Hričov 013 42
Registrovaná v OR OS Žilina, oddiel Sro, vložka č. 13084/L

Zastúpená:

Ing. Branislav Kovalík– konateľ spoločnosti
Ing. Mojmír Štefanec– konateľ spoločnosti

Osoby oprávnené jednať vo veciach:
zmluvných – Ing. Branislav Kovalík – konateľ spoločnosti
realizačných a technických – Pavol Kolek
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odovzdanie a prevzatie diela – Ing. Martin Kavalek –ved.real.stavieb
IČO:

36 400 653

DIČ:

SK2020106297

Bankové spojení:

ČSOB, a.s. pob. Žilina

Č. ú.:

25703933/7500

Zmluvné strany si pred podpisom zmluvy predajú kópiu platného Výpisu z obchodného registra,
poprípade živnostenského listu, koncesných listín či iného osvedčenia o vzniku podnikateľského
oprávnenia. Zmluvné strany sa ďalej zaväzujú, že zmeny vyššie uvedených a dotknutých údajov
bezodkladne oznámia druhej strane. V prípade, že tak jedna strana nevykoná, nahradí druhej strane
škodu, ktorá jej vznikla opomenutím prvej strany.
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2

PREDMET DIELA

2.1. Predmetom diela je záväzok zhotoviteľa previesť dielo na vlastnú zodpovednosť
a nebezpečenstvo v súlade s platnou odsúhlasenou projektovou dokumentáciou, požiadavkami
objednávateľa a všetkými príslušnými dokladmi a dokumentmi súvisiacimi s riadnym plnením
predmetu diela v rozsahu nižšie špecifikovanom
Predmet diela obsahuje:
2.2. Objednávateľ odovzdal zhotoviteľovi zadávaciu dokumentáciu (Príloha č. 1).
2.3. Súčasťou diela sú aj všetky práce a dodávky prípadne zaistenie potrebných materiálov,
pracovných síl, strojov, zariadení, lešení, zariadenia staveniska, služieb, vyloženie materiálov
a doprava do svojej montážnej zóny, produkty a všetky ďalšie činnosti nevyhnutné
k vyhotoveniu diela zhotoviteľom.
2.4. Príslušné doklady a dokumenty tvoriace prílohy k zmluve o dielo:
1. Zadávací dokumentácia spracovaná spoločnosťou Ing. Arch. Ľubomír Kružel

(Príloha č. 1/A) – odovzdaná na CD + 1x tlačená forma

2. Realizačná a dielenská dokumentácia spracovaná spoločnosťou Ing. Arch. Ľubomír

Kružel
(Príloha č. 1/B) – odovzdaná na CD+ 1x tlačená forma

3. Overená kópia oprávnenia k vyhotovovaniu prác (Výpis z OR, popr. ŽL)

(Príloha č. 2)

4. Cenová ponuka zhotoviteľa číslo zo dňa 25.04.2014

(Príloha č. 3)

5. Rozpočet s výkazom výmer

(Príloha č.5)

2.5. Súčasťou odovzdania diela, ktoré bude prevedené protokolárnou formou, bude aj odovzdanie
všetkých dokladov v dvoch vyhotoveniach, ktoré súvisia so splnením predmetu diela a to sú
všetky atesty, certifikáty, doklady o zhodách použitých materiálov, osvedčenia, doklady
o prevedených skúškach, kópie zváračských preukazov, prípadne iné doklady nutné ku
kolaudácii a užívaniu diela. Zhotoviteľ je povinný tieto doklady zaistiť a odovzdať
objednávateľovi.
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CENA DIELA

3

3.1

Cena za vykonanie diela je zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.
o cenách a jeho vykonávacích predpisov. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie
diela má povahu ceny uvedenej v Prílohe č. 5 tejto zmluvy a je v Prílohe č. 5 aj podrobnejšie
vymedzená. Cena diela tvorí sumu 9.385,35 € bez DPH, DPH činí sumu 1.877,07, cena za
dielo s DPH spolu činí 11.262,42 €.

3.2

Cena za vykonanie diela sa určí v závislosti od množstva skutočne vykonaných činností
a/alebo v závislosti od množstva inej položky, určí sa cena za vykonanie diela ako súčet
jednotlivých súčinov príslušnej pevnej jednotkovej sadzby uvedenej v rozpočte, ktorý tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.
K cene bude doúčtovaná daň z pridanej hodnoty v zmysle platného zákona o DPH.

ZMENY DIELA

4
4.1.

Objednávateľ alebo jeho zástupca je oprávnený, bez toho, že by Zmluva stratila platnosť,
nariadiť dodávky alebo výluky z rozsahu alebo iné zmeny objemu zmluvne zaistených prác
alebo poradie a lehotu, v ktorej budú vyhotovené.

4.2.

Zníženie alebo navýšenie rozsahu vyhotovovaných prác, ktoré nie sú obsiahnuté v položkovom
rozpočte, alebo projektovej dokumentácii budú oceňované podľa zmluvných cien, pre ktoré
podkladom budú obvyklé ceny používané v stavebníctve.

4.3.

V prípade, že u niektorej zo strán nastanú skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy,
je táto strana povinná bez zbytočného odkladu oznámiť túto skutočnosť druhej strane a vyvolať
stretnutie a jednanie zástupcov oprávnených k podpisu zmluvy.
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5.1.

LEHOTY PLNENIA

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyhotoviť dielo podľa čl. 2
Zahájenie prác: 05/2014
Dokončenie diela: 06/2014
Odovzdanie potrebnej dokumentácie a certifikátov: 06/2014
Odovzdanie a prevzatie diela: 06/2014

5.2.

Zhotoviteľ bude vyhotovovať svoje práce v súlade so zmluvnými termínmi a schváleným
harmonogramom výstavby.
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ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

6.1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vyhotoviť dielo jeho riadnym dokončením a odovzdaním
objednávateľovi bez vád a nedorobkov v mieste vyhotovenia diela.
6.2. Zhotoviteľ písomne oznámi objednávateľovi vopred termín dokončenia diela. Po obdržaní tohto
oznámenia zaháji objednávateľ do 5 dní celkovú prehliadku diela, prevedie kontrolu vyčistenia
a vypratania staveniska a kontrolu všetkých dokladov (atesty, protokoly, záznamy z kontrol).
Následne bude spísaný odovzdávací protokol (zápis o odovzdaní a prevzatí diela), ktorý
podpíše zhotoviteľ a objednávateľ, ktorý je uvedený v čl. 1.1 tejto zmluvy.

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje na vlastné náklady sa zúčastňovať odovzdania diela investorovi.
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PREKÁŽKY

7.1. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľovi pred nástupom na stavenisko spevnenú staveništnú
prístupovú cestu s východnej strany budúceho objektu s nosnosťou 40 ton.

7.2. V prípade, že zhotoviteľ zistí skryté prekážky pri vyhotovovaní diela týkajúce sa miesta, kde má
byť dielo vyhotovené, a tieto prekážky znemožňujú odovzdanie diela dohodnutým spôsobom, je
zhotoviteľ povinný oznámiť to bezodkladne objednávateľovi a navrhnúť mu zmenu diela.
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PLATOBNÉ PODMIENKY, FAKTURÁCIA

8.1.

Do 25. dňa príslušného mesiaca zhotoviteľ predloží objednávateľovi konečný súpis vykonaných
prác k odsúhlaseniu. Objednávateľ vykoná kontrolu tohto súpisu prevedených prác do 3
pracovných dní. Po odsúhlasení konečného súpisu vykonaných prác objednávateľom vystaví
zhotoviteľ konečnú faktúru včetne daňového dokladu. Potvrdený súpis vykonaných prác bude
tvoriť prílohu k príslušnému daňovému dokladu.

8.2.

Platby budú vyhotovené do výšky 100% ceny diela.

8.3.

Konečný daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti podľa príslušným finančných
a daňových predpisov.

8.4.

Lehota splatností daňového dokladu sa dojednáva na 30 dní od jeho doručenia
objednávateľovi.

8.5. Zhotoviteľ v zmysle ustanovenia §525 odst. 2 Občianskeho zákonníka svoje pohľadávky voči
objednávateľovi vyplývajúce z tejto zmluvy o dielo nepostúpi bez súhlasu objednávateľa na
iného.
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KVALITA DIELA

9.1.

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude vyhotovovať práce riadnym spôsobom v súlade so
špecifikáciami, platnými normami STN EN, vyhláškou o bezpečnosti práce a technickými
nariadeniami, s podmienkami hygieny a ochrany životného prostredia. Tieto budú odpovedať
minimálne slovenským technickým normám, predpisom, zákonom, projektovej dokumentácii
a zadaniu. Predmet diela nesmie mať nedostatky kvality.

9.2.

Zmluvné strany sa dohodli, že kvalita dodávaných materiálov a konštrukcií bude zhotoviteľom
dokladovaná predpísaným spôsobom v súlade so zákonom, pred vlastným zabudovaním a pri
odovzdaní a prevzatí diela. Použité materiály musia spĺňať požiadavky, uvedené v § 43f
Stavebného zákona č.50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov, platných slovenských
technických noriem a iných nadväzných predpisov platných v Slovenskej republike.
V prípade požiadavky objednávateľa je zhotoviteľ povinný predložiť vzorky a doklady od
dodávaných materiálov a technológií k odsúhlaseniu.
Zhotoviteľ ručí za to, že v rámci vyhotovovania diela podľa tejto zmluvy nepoužije žiadny
materiál, o ktorom je v dobe užívania známe, že je škodlivý. Použitý materiál musí byť nový,
prvej akostnej triedy, vymeniteľný v krátkych termínoch, odpovedajúci predanej projektovej
dokumentácii a štandardom dohodnutých v zmluve o dielo.
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať na stavbu dodané materiály a vykonávané prípravné
práce v dobe zahájenia a vyhotovovania prác a pre prípad, že sa podľa jeho úvahy vyskytujú
závady, tak tieto bezodkladne oznámi zhotoviteľovi, ktorý je povinný bezodkladne zjednať
nápravu. Po prevzatí týchto prác nesie zhotoviteľ zodpovednosť a plne záručné záväzky pre
prípad, že sa jeho dielo stáva kvôli vadným či neúplne vyhotoveným prípravným prácam
vadným či neúplným ako celok včetne skrytých vád.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pokiaľ pri vyhotovovaní diela podľa tejto zmluvy zistí z titulu svojej
odbornosti, že pre bezchybné vyhotovenie diela čo do rozsahu a funkčnosti je nevyhnutné
vyhotoviť ďalšie činnosti, ktoré nie sú špecifikované v predmete diela tejto zmluvy, bude
bezodkladne informovať objednávateľa.

9.3.

Objednávateľ je oprávnený vydávať písomné inštrukcie, pokiaľ ide o:
a) Vyhotovenie dodatočných skúšok alebo overenie kvality, v prípade, že vzniknú

pochybnosti o kvalite prác. Náklady na tieto skúšky sú na ťarchu objednávateľa.

b) Odstránenie, alebo náhrada akejkoľvek práce alebo materiálu, ktorý nebude v súlade

s podmienkami tejto zmluvy.

9.4.

Pred zakrytím prác a konštrukcii diela, kedy nebude možné dodatočné zistenie ich rozsahov
a kvality, je zhotoviteľ povinný včas vyzvať k ich kontrole oprávneného zástupcu objednávateľa
zápisom do stavebného denníka, v lehote minimálne 1 deň pred dňom požadovanej kontroly.
V prípade, že zhotoviteľ nevyzve oprávneného zástupcu ku kontrole – vznikne mu povinnosť
v prípade zakrytia konštrukcii tieto znovu odkryť a zakryť na vlastne náklady.
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ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Dielo má vady v prípade, že jeho vyhotovenie neodpovedá výsledku určenom jednotlivými
ustanoveniami v predmete zmluvy.
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude mať vlastnosti stanovené právnymi predpismi,

projektovou dokumentáciou, špecifikáciami a príslušnými technickými normami. Zhotoviteľ
poskytuje objednávateľovi záručnú dobu za dielo v dĺžke trvania 24 mesiacov. Záručná doba
začína plynúť podľa termínov uvedených v čl 5.1. tejto zmluvy o dielo.

10.2. Behom tejto záručnej doby je zhotoviteľ povinný bezplatne opraviť vady vzniknuté z titulu

nekvalitného prevedenia prác alebo nahradiť materiál alebo časti diela, pri ktorých sa objavia
skryté vady spôsobené nesprávnou montážou, prípadne kompenzovať tieto zľavou alebo inak
podľa príslušných ustanovení obchodného zákonníka.

10.3. Zistené vady musí objednávateľ zhotoviteľovi oznámiť bez zbytočného odkladu po ich zistení –

písomne, najneskôr ich však môže oznámiť do konca záručnej doby. Reklamáciu je možné
uplatniť do posledného dňa záručnej lehoty, pričom aj reklamácia odoslaná objednávateľom
posledný deň záručnej doby sa považuje za včas uplatnenú. Zhotoviteľ je povinný vzniknuté
vady odstrániť na vlastné náklady, na vlastnú zodpovednosť a bez zbytočných odkladov a vadu
odstráni v termíne písomne dohodnutom s objednávateľom.

10.4. V prípade, že zhotoviteľ neopraví v požadovanom termíne (maximálne 96 hodín od výzvy) vady

prejavené počas záručnej lehoty, je objednávateľ oprávnený tieto vady opraviť iným
zhotoviteľom a preúčtovať všetky vzniknuté náklady v jednotkových cenách zhotoviteľa na
zhotoviteľa a ten sa zaväzuje tieto uhradiť v plnom rozsahu bez zbytočného odkladu ihneď po
tom ako k tomu bude objednávateľom písomne vyzvaný

10.5. V prípade, že sú vady diela takého charakteru, že investor nemôže dielo užívať za účelom, ku

ktorému je dielo určené, jedná sa o podstatné porušenie zmluvy a nároky objednávateľ sa
posudzujú podľa §436 Obchodného zákonníka.

10.6. Pokiaľ činnosťou zhotoviteľa dôjde k spôsobeniu škody objednávateľovi alebo iným subjektom

z dôvodu opomenutia, nedbalosti alebo neplnenia podmienok tejto zmluvy o dielo, zákona,
platných technických noriem či iných noriem a predpisov, je zhotoviteľ povinný bez zbytočného
odkladu škodu odstrániť, v prípade, že to nie je možné tak škodu finančne uhradiť. Všetky
náklady s tým spojené nesie zhotoviteľ.

10.7. Záručná doba neplynie po dobu, počas ktorej prebieha reklamačné konanie o reklamácii, t.j.

odo dňa uplatnenia reklamácie do dňa odstránenia reklamačnej vady zhotoviteľom. Dňom
odstránenia reklamačnej vady je deň, kedy objednávateľ potvrdil odstránenie reklamovanej
vady. O túto dobu sa záručná doba predlžuje.

10.8. V prípade, že vady na diele spôsobené zhotoviteľom budú príčinou vád vzniknutých na iných

častiach diela, má objednávateľ právo preúčtovať zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace s ich
odstránením.
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10.9. V prípade, že vada diela bude takého rozsahu alebo charakteru, že bude nutné vadu odstrániť

alebo začať s jej odstraňovaním okamžite po jej vzniku, resp. zistení, je objednávateľ
oprávnený odstrániť vadu sám, s písomným súhlasom zhotoviteľa na náklady zhotoviteľa a to
v jednotkových cenách zhotoviteľa a toto svoje rozhodnutie oznámi zhotoviteľovi v reklamácii.

10.10. O odstránení vady bude spísaný protokol, ktorý podpíšu obe zmluvné strany.
10.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje v deň odstránenia vady dodať objednávateľovi všetky nové, prípadne

opravené doklady (dokumentácia, atesty a pod.) vzťahujúce sa k oprave prípadne výmene častí
potrebných k užívaniu a prevádzke diela.
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ZMLUVNÉ POKUTY

11.1. V prípade, že zhotoviteľ poruší závažným spôsobom predpisy BOZP alebo prevádzkový

poriadok stavby a iné inštrukcie zástupcov objednávateľ, zaplatí objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške:
-

-

50,- Eur, pokiaľ bolo nutné zastaviť práce z dôvodu priameho ohrozenia na živote
pracovníkov na stavbe (napr. závady na lešení, zdvíhacích zariadeniach, životu
nebezpečné elektrické inštalácie a pod.) alebo pokiaľ zhotoviteľ poškodzuje zariadenia
slúžiace k zaisteniu bezpečnosti (odstránenie zábradlí, krytu otvorov a pod.),
20,- Eur, pokiaľ je možno závadu odstrániť bez zastavenia prác bezodkladne alebo
v stanovenom termíne,

Všetci pracovníci zhotoviteľa sú bez výnimky povinný nosiť na stavenisku príslušné ochranné
pracovné pomôcky (napr. prilba, pracovný odev, pracovná obuv atď.).
11.2. V prípade omeškania objednávateľa s dodržaním splatnosti vystavených faktúr ma zhotoviteľ

voči objednávateľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,02% z fakturovanej a neuhradenej
čiastky za každý aj začatý deň omeškania.

11.3. Objednávateľ je oprávnený vyzvať ktoréhokoľvek pracovníka zhotoviteľa k dychovej skúške.

V prípade pozitívneho výsledku alebo odmietnutia tejto dychovej skúšky ma objednávateľ právo
takéhoto pracovníka vykázať zo staveniska a trvale mu zakázať vstup na stavenisko.
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PODMIENKY VYHOTOVENIA DIELA

12.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ zaistí pre zhotoviteľa:

bezplatne:

- zdroj staveništnej vody a elektrickej energie, autorsky dozor projektanta.

12.2. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny plnenia predmetu diela podľa čl. 5 vyplývajúce zo

schváleného harmonogramu stavebnomontážnych prác včetne dielčich termínov tak, aby bol
splnený konečný termín odovzdania diela.
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12.3. Každý zhotoviteľ má povinnosť zúčastňovať sa pravidelných kontrolných dní stavby zastúpený

zodpovedným vedúcim pracovníkom, pokiaľ bude vyzvaný.

12.4. Úroveň kvality dodávok a prác, spoľahlivosť, bezpečnosť a poistenie stavebných konštrukcii

alebo zariadení nemôže byť v žiadnom prípade znížená použitím noriem alebo predpisov, ktoré
by mohli byť menej presné. Predpisy a požiadavky stanovené v dokumentácii stanovujú
minimálnu požadovanú úroveň.

12.5. Zhotoviteľ bude viesť odo dňa prevzatia stanoviska stavebný denník podľa stavebného zákona

a vyhlášky 453/2000 Z.z. Do stavebného denníka bude zapisovať všetky skutočnosti podstatné
pre splnenie zmluvy, hlavne údaje o časovom postupe prác a ich kvality, dôvody odchyliek
vyhotovovaných prác od projektovej dokumentácie, drobné zmeny a upresnenia diela, ktoré
nemajú vplyv na cenu, termín plnenia ani výsledné užívacie vlastnosti diela a pod. Mimo
zhotoviteľa je oprávnený vyhotovovať príslušné záznamy do denníka aj zástupca
objednávateľa. Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela po
odstránení všetkých vád a nedorobkov.
Stavebný denník musí byť v dobe realizácie diela prístupný objednávateľovi diela na stavbe.

12.6. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia osôb, za dodržanie bezpečnostných,

hygienických a požiarnych predpisov včetne zásad ochrany životného prostredia, ochrany
prírody a krajiny, ochrany akosti vôd a ovzdušia v súlade s platnými zákonmi a ustanovenia
v priestore vlastného staveniska a objektu zariadenia staveniska.
Zhotoviteľ je povinný rešpektovať bezpečnostné pravidlá, ktoré vydá alebo prevezme
objednávateľ pre stavenisko. Zaistenie prostriedkov bezpečnosti a ochrany zdravia ako aj
požiarnej ochrany je plne v povinnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný si na vlastné náklady
zaisťovať odvoz svojho staveniskového odpadu v súlade s platnými zákonmi a legislatívou,
dodržiavať v rámci bezpečnosti a ochrany zdravia poriadok a čistotu na stavenisku, neustále
odstraňovať zo staveniska vzniknutý odpad v dôsledku jeho činnosti. Platí zásada, že pri
odchode zamestnancov zhotoviteľa zo stavby musí byť denne každé stavenisko/pracovisko
upratané. Ďalej si zhotoviteľ musí zaistiť stráženie svojho materiálu a náradia.

12.7. Zhotoviteľ je zodpovedný za koordináciu, dohľad a riadenie všetkých svojich subdodávateľov.
12.8. Zhotoviteľ bude vo veciach plnenia tejto zmluvy spolupracovať s objednávateľom prípadne

s členmi projekčného tímu a poskytne im všetky potrebné informácie, ktoré môžu byť
vyžiadané v rámci koordinácie prác pred realizáciou diela.

V prípade, že bude objednávateľom požiadaný, bude zhotoviteľ taktiež spolupracovať
s ostatnými zhotoviteľmi na stavbe.
12.9. Zhotoviteľ menuje zápisom do stavebného denníka zodpovedného a kompetentného zástupcu,

ktorý bude trvalo riadiť práce na stavenisku.

12.10. Zástupcovia objednávateľa, pracovníci investora a všetky osoby riadne splnomocnené

objednávateľom budú mať na vyžiadanie prístup do dielní, výrobných priestorov alebo na iné
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pracoviská zhotoviteľa, ktoré bude zhotoviteľ používať pri vyhotovovaní prác, ich príprave
alebo skladovaní.
12.11. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom svojich pracovníkov vyhotovovať priebežnú

kontrolu diela.

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

13

13.1. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade:
-

pokiaľ zhotoviteľ v rozpore so zmluvou ukončí vyhotovovanie diela,

-

v prípade, že zhotoviteľ vyhotovuje dielo nekvalitne alebo chybne alebo nerešpektuje
požiadavky objednávateľa,

-

pokiaľ zhotoviteľ stratí právoplatnosť oprávnení alebo spôsobilosť vykonávať činnosť,
ktoré je predmetom tejto zmluvy.

Odstúpenie od zmluvy je právoplatné dňom, kedy bude doručené zhotoviteľovi a musí mať
písomnú formu.

14

DALŠIE DOJEDNANIA

14.1. Nebezpečenstvo škody na predmete diela do doby jeho odovzdania na mieste vyhotovovania

diela nesie zhotoviteľ, mimo tých častí ktoré boli už písomne odovzdané.

14.2. Objednávateľ preškolí zhotoviteľa o BOZP a PO platnými pre predmetnú stavbu. Zhotoviteľ

zodpovedá za dodržiavanie BOZP a PO.

14.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škody, ktoré ho kryje

behom prací a po dobu zákonnej alebo vzájomne dojednanej záruky, za následky škôd
všetkého druhu, telesných, materiálnych a nemateriálnych spôsobených na majetku a osobách
úrazom, požiarom, výbuchom, vodou alebo krádežou v rámci jeho profesionálnych činností.
Rozsah ručenia zo strany zhotoviteľ nie je obmedzený rozsahom poistného plnenia.

14.4. Zhotoviteľ nesmie jednať s treťou osobou o zmluvných a hlavne cenových náležitostiach tejto

zmluvy. Informácie, ktoré zhotoviteľ získa v priebehu vyhotovovania zmluvných prác alebo v ich
súvislosti bude považovať za obchodné tajomstvo a bude s nimi zachádzať v súlade s §17 a
nasl. Obchodného zákonníka.

14.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadiť sa pri odovzdávaní diela pokynmi objednávateľa.
14.6. Zhotoviteľ nebude zodpovedať za prípadné poškodenie príjazdovej komunikácie medzi

staveniskom a štátnou komunikáciou.
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14.7. V prípade požiadavky objednávateľa na vyhotovenie terénnych skúšok zhutnenia podložia,

resp. násypov ich zhotoviteľ zabezpečí, ale náklady na ich vyhotovenie bude znášať
objednávateľ.

14.8. Zhotoviteľ upozorní objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by mohli pri jeho činnosti na

pracoviskách objednávateľa viesť k ohrozeniu prevádzky alebo ohrozeniu bezpečného stavu
technických zariadení a objektov alebo bezpečnosti práce.

14.9. Zhotoviteľ je povinný neprekročiť hlučnosť a prašnosť svojich prác stanovených platnými

slovenskými normami a stavebným povolením.

14.10. V prípade úrazu zamestnanca/pracovníka zhotoviteľa zhotoviteľ úraz vyšetrí a spíše o ňom

záznam v spolupráci so zodpovedným zástupcom objednávateľa na stavbe vo veciach
realizácie alebo ním poverenou osobou.

Objednávateľ je oprávnený podať námietky proti pracovníkom zhotoviteľa, ktorí podľa jeho názoru nie
sú dostatočne kvalifikovaní, prípadne ich chovanie je nevhodné a nezlučuje sa so záujmami
objednávateľa pri realizácii stavby a prikázať zhotoviteľovi, aby týchto pracovníkov odvolal a nahradil
inými. Zhotoviteľ je povinný tento príkaz akceptovať a zrealizovať bezodkladne.

15

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

15.1. Akékoľvek zmluvné vzťahy, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto zmluve sa riadia ustanovenia

obchodného zákonníka a ostatnými súvisiacimi predpismi v platnom znení.

15.2. Zmeniť alebo doplniť túto zmluvu môžu zmluvné strany iba formou písomných dodatkov, ktoré

budú vzostupne číslované, vyslovené prehlásené za dodatok tejto zmluvy a po podpisu
oprávnených zástupcov zmluvných strán sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.

15.3. Spory budú riešené v prvom rade vzájomnou dohodou medzi objednávateľom a zhotoviteľom.
15.4. V prípade vyššej moci alebo v prípade, že sa vyskytnú u niektorej zo zmluvných strán

skutočnosti brániace riadnemu plneniu zmluvy, je povinná táto strana bezodkladne o vzniknutej
situácii písomne informovať druhú stranu a vyvolať jednanie na úrovni štatutárnych zástupcov.

15.5. Zmluva nadobúda účinnosť podpisom poverených zástupcov oboch zmluvných strán.
15.6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 zhodných vyhotoveniach, z ktorých 1 dostane objednávateľ a 1

vyhotovenia zhotoviteľ.
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15.7. Zmluvné strany si túto zmluvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je zrozumiteľný, jeho

význam zrejmý a určitý, a že táto zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle a nebola
uzavretá pod nátlakom ani za nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.

15.8. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania štatutárnymi orgánmi oboch

zmluvných strán.

V Nededzi dňa 09.05.2014

V Hornom Hričove dňa 09.05.2014

Za objednávateľa Obec Nededza

Za zhotoviteľa VÁHOSTAV-SK-PREFA, s.r.o.

………………………………
PhDr. Peter Vajda
starosta obce

……………………………
Ing. Mojmír Štefanec
konateľ spoločnosti

….......................................
Ing. Branislav Kovalík
konateľ spoločnosti
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