
ZMLliV.\ O DIELO 
č. 3ľ20 l 5 

uL.V J\:: tú pudľť ust.:~:)_){) a n~'sl. Obchodniho zákonnik~1 r~ 5 13/1991 /b. v 7rh.'.IÍ 11eskcdíc:1 
predpisov m-::dzi t)rnitc1 zrnluvii,\Trli str~· nr,mi : 

L 
Zi\ ~ L uv~~(': STR.\í\~ Y 

O bjednárntd' : l\ kstu Zlaté ;v!o ravce . ul. l .máj a 2. 95.101 Zlaté !\1ora vce 
B~m:,oYé sp~)jcnic : V(iB Nit rJ 
1'' íslo úč tu : 33-1-221 6::?J0.20u 
lí3 .\N: SK.22 o::.no O('OO nooo JJ-t2 21 62 
SL:tutárny /'. ťls tupca: Ing. Serafína Ostrih()Úovú 
IČ'O: 0030867\i 

Zlrntm:itcľ: MARF!L , s.r.o„ Cabajská 25 . 949 01 Nitra 
IČ" O: 36 5::'8 -+:::: ! 

DJ(· : 20::1.u l ~~ 7k77 
l ( DP! l: :-lK::'.0201-47877 
8~mkové sp1).j..::nic: SBLRB/\?\lK SloYCnsko. a.s. 
l': s1,_) ľ: ~-1 l1 --U.2íl 1581 or31 oo 
lfl, \\: SK39 :~ 10 1 .1 ľJOOO (lľl-4:2 20! 5 8107 
·.,,~ ·"1 iu·1.\ dtst'Jpr~n: .lán Silák. bma1á 

H. 
PRED\tET Zi\ILVVY 

( 1 l Pr: dmetom zmluvy je rea liz:1cia stavby 

.,Zkpšrnie .i:peinotcrhnid;:}·d1 vlastností budovy Daňového úradu Zlaté Moravce -
strecha"' 

na pozemku parcelné č. 112():2 v katastrálnom území Zlaté !'vloravce. ktorú vykoná 
zhc,toviH" podľa tejto zmluvy a podľa požiadaviek objcdnávat<.:: fa a za tým ÚLclom 
.: ykonú pre objednávateľa stavebné práce v zmysle svojej ponuky ako v íťaz (verc.in~~j) 
s úťaže a zaväzuje sa vykonať dielo a dodať ho objednávateľovi v termírn~ dohodnutom 
, . zm luv..: na óUacle realizačnej proj ektovej dornmentácie (predloženej 
o bjednúvatťľom ). Zhotoviteľ pred podpisom zrnh!'."y prevza l projektovú dokumentáciu a 
túto projektovú dokumentáciu preveril s riadnou odbornou starostlivosťou zhotoviteľa 
predmetu diela podľa tejto zmlm·y. a potvrdzuje. že podľa tejto projektovej 
dokumentácie je predm et zmluvy vykonateľný· (berúc clo úvahy okolnosti ku dúu 
podpisu tejto zmluvy). 

(2 ) Zhotoviteľ sa ?a\'LiZL~jc plniť svoj z:1väzok osobne. V prípade. ak svoj záväzok Ueho 
časť) plní zhotoviteľ prostredníctvom tretej osoby, zodpovedá voči objednávatel"ovi 
ako keby záväzok (jeho časť) vykonával sc1m. 



(3 ) Ohjcdn{ľ :1i -.?ľ sa z~:- jzuje. že dokončené dielo - stawhnt: práce p ľ.:\czmc :.t zJ.platí /~ 
jeho zh,1 tc 'en iť Johodnutú cenu, 

1-1) ;šctky \'~ci p•.itrcbnť na vlastné zhotovenie diela ohstará zho t1n ikL dic lo zhcitoví in 
vlastné n:íkLd: · a na svoje nebezpečenstvo a zodpovednosť. 

IH. 
ČťAS PLNENL\ 

( J ) /huh)viL.: ľ sa zav~1zujc . že sti.1 \ chnť prúce t.j. dielo podľa kjto zmluvy dudú v termín· 
do 30.1 J.2;JJ5. 

(2 ) .\'.: 1hoto\ · i tcľ ukončí v súlade s touto zmluvou dielo akbo jeho dohodnutú časľ na 
och.)vzd:,n ic pred dohodnut:',11 termínom. o . jcdnúvak ľ sa 1.a· äzuj e toto dielo alelx» 
_jeho časť prevezme pred dnhodnutým termínom plnenia \ ;mysle tejto zmlli\ 1 · 

a za r'lo.tí dohodnutú c..:nu (jej bsťl. 

IV. 
CEN,\ 

( l ) Ccnn 1~1 \ ykon~m ic diela podľa kjto zmluvy _ie po dohode: zmlu'. n)ch slL'.m 

2') '302. 77 LU1.Z bez DPH . t j. 35 163 .32 FUR s DPH. 

12 ; •lb_j;:Jn:Í 'ť at.: l . sa /,11. úu_i1.: . /...:: zaplatí zl1otoviteľm · i 11 :1 záklaJ..: jeho vyuetu\ w1!;i /.' 
vcas ~: ri~1 d11e vykoxrné a dodané suvebné prúce (t.j. :c ccl.: dielo alebo jeho príslušrn:j 
c:aqi ) c~:· nu dohocL1u tú \ súlade s cenov::mi predpismi po v: konaní obhliadky diela. 

v. 
PLATOB NÉ PO DMIENKY 

( 1) Zhotoviteľ bude fakturovať v tejto 7mluve dohodnuk prd.cc po ukončení diela a jeho 
násl ·dnom odovzdaní Objednúvate ľovi. Odovzdanie c1 prevzat ie dielél ~a uskutoční vo 
forme .. Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela zmluvn)'mi stranami". Pr:1ce musia byť 
pred ich fakturáciou písomne odsúhlasené zodpovedným zús tupcom obj edná ateľa 

v súlade s touto zmluvou. 

(:?.) Faktúra musí obsahovať povinné náležitosti a naviac v prílohe bude odoyzdan) popis 
fakturovan:,ch a_objednávateľom písomne odsúhlasených prác 

(3) Faktúry zho to» iteľa hudú obsahovať tieto údaje: 
- označenie povinnej a oprávnenej osoby. adresa príslušnej prevádzky. sídlo, IČ O, IČ 

DPI-l . 
- dátum uuvretia zmluvy (prípadne ijej číslo). 
- číslo ťaklúry. 

- dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 
- cleľ1 odoslania a dd1 splatnosti faktúry (podľa zmluvy). 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa , na ktor)· sa mú platiť. 
- fakturovanú sumu s uvedením DPH. 



- ozné~čenie dida ( i fakturovan0j časti die la podľa zmluvy): 
·· peči atku a podpis o:;ob:. oprávnenťj fakturovať · 111lT1C 1.hc~u ' itel'~l. 

- v priil)Í-..: k Llktúrc pí.-ornné sclwá!enie vecnej str:m ~ y faktu. v ;;: rnysk te_jto zrnlm, . 

H) . k fak túra nebude obsaho··ať \il1žadové1i:é údaj e. je objcdnúvat.:!" npd' ncn~· ju vrátiť 
in doj.1lncnie zh•JloYiteľu·:L čím ~: J preruší splatnosť faktúry ~,no ·ú splallnsť začína 
pl: "tú ť ucl doručenia nov.:j faUúry. 

( 5) S pl :Jnosť foLtúry je 1-f dní od cloručen Í~i . 

i ')) /hntovit,'ľ d \11·učí Li k túru ohjcclnúv~1kľ,J\ i až po .Í'-~Í riadnom píso:1rnom schvákn í po 
\Ccn.:: j s::·ťmkc sta,·cbff:m dozowm stavov a zástupcom objcjnú\·at<.:-ľa. Sta·.-ebn\' . „ ... . „ 

do7or a zúc;tupca otjed1úrnteľa sú po·, inní sc lwóliť res r . sp:·ipomic:nkovať súpi" pr:ic 
L;o 5 cli~í po obdržaní. Faktúľy budú ubjcd.1ávatcľovi cloručova11~ osobr.c pr1ti pod~·,isu 

alebo L:c iWľllČciK' poštou. 

V L 
ZODPOVEDNO, ·t ZA V, DY 

, l i · f'·ot-: : i·,;; ľ F1dp(lH?dá ·,a to. 7.c s,avt~hné pľ..: c · :: \ zmy' k pr-dmi2tu zmluv· sú 
\·:-kon ·n~ riadn·.:: ,. súlade so zmluvou ,: počd::; záručt11.:.i doby budú mctť \ last1wsti 
dohodnuté \' .:mlLľ e. T, kliež zhotovite ľ zodpcnedá v vady. l:toré predrn cl diela má 
v čas ~· j ho udovzdania. pričom za vady. ktoré sa ;1n::ja ·ili po odondaní diela. 
zoclpo·, .c1

: 1.;10,0\iLľ len \kel> ak b•J li sposoben~ pur·i;cním jeho zm l u\· n~: h 
nn\'inn<.1stí. 

(2) /'.hoto\ · iteľ nczoclpo".:·d:l za v:1cly diela. ktoré boli spôsobenť objedn:'l\:lto.:ľom 

a zhutO\ iteľ ani pri \·:;naložení odbornej st- rostlivosti n..:molwl zistiť ich ne ·h odnosť. 

(:1) Záručná doba diela je 60 mesiacov a začína plynúľ od odovzdania diela 
objcclnárntťľovi. Počas z:iručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotovite ľ 

povi1111 é)Sť bczodpL1tnc ,x!strániť v~'tcly die la. 

(4) Ohjedn~1nteľ sa zav~i:wje. že prí1x1dnú r~klamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
_jej zistení písomne do rúk zástupcu zhotoviteľa. 

(5) V prípade. ak objednúvalcľ nereklamoval zj avné vady a nedorobky. zaniká jeho právo 
zo zodpovednosli za vady a nedorobky a ostatné vady do skončen i a záručnej lehoty. 

Vil. 
Zl\IL lJ VNÉ POKUTY_,\ INÍ<~ :\1-\SLEDKY PORUŠENL\ POVINNOSTÍ ZO ZMLUVY 

( 1) .\k zhotoviteľ odovzdá dielo po termíne. zaplatí zmluvnú pokutu vo v)·ške 0.05 % 
z ceny diela za každ)' deň omeškania až do sp lnenia zmluvnej povinnosti . 

(2) ,\k zhotoviteľ nezačn ;: s odstrall.ovaním vád v čase do 15 dní od ich reklamovania 
objednávateľom. je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v sume 500.- eur za každ)· dei"1 
omešk:rnia. 



( -f ) Ak :;a í' ;tu lo vi lľľ z dú·-cd!)\ n~jeho strnrK' ucitne vo viac :i :~ o !O J i10\'0m omeškaní sc 
zač~1 t1rn :i kbo vykl)naním di la pod ľa h'j;u zm l Lľ y. rnvPžuj:: s:i to za podsut:1é 
porušenie zmlmy a 0~1jcdn ľľ:atcľ j : ,~i r:ľ„ ncr( uJ zmltľ· ~ odstúpiť. Z;i podstatné 
fC' ľU~i,:'nie po" innosti zhoto it::L1 pod!·:, tc_it ,) zmluvy . právneho predpisu alebo STN. 
!-ull ľC 1'.1kL1d.:\ prán1 ubjedná·.1h:TJ odstúpiľ ud tejto zm luv;. Set považuje aj tak0 
r ,:·u:~c n i.:. Ltoré spô-;obí vzn ik ško .ly (akbo n,1„iac nú\ L:~l n·, oh.i 1..dn{r, .it ie r.1 na dielo 
r ndL1 tljto zr.ilm·y) presahujúcej s (100.-- EUR ;Jeho t<.kcj vad~ Ster\ h: . \tor;,;j nákbd:. 
udsJ:m 'n ia prcsialmu S OOO.- El :R. K odstúpeniu podľa tejto zm!u :y dôjde a túto 
zml•.r,a Z<lll ikú dCiom doruč..:nia písornného odstúpenia .icdn:j zrrdu nej stran; druhej 
1.n1ltJ\ ľ1>...?j :-;t :· ~1r:~. 

YH L 
YYŠ~;L~ :\ lOC 

\ 1) Pr.: úl:· .:-i y pn:drnctncj zmluvy 'lLt za -::::~šiu moc r ·)· .:lŽ l~jú prípad:,. ktor-5 ni e sú z:~xisli . 

an i ich tt(' Jlh1:i.u O\ plyvn i ť účastníc i tohto zm luvn2ho vzťahu . napr. žin:ln: pohro ;11y . 

(2) \'. . s~. plnenie predrnctn ..:j :rrnluvy sune ncmožný·rn v trvan í 1 mcs i~1c a oJ \_ys kytnutia 
sa vyš;cj moci_ st rana , ktorú sa huck chcieť od' obť na v:,šši u moc. požicicla druhú 
'.' r.r.nw o úpDvu zmluvy vo \ Z:·:drn k \H ~' i 11 1:lu ľ '.:' ii C ,\ ('..1 ,;i.1 jej plnenia. V prípade. 7„ 
i12budc mcižnú dohoJ,L môže struna. ktorú s~1 na vyššiu moc och obl ~ . odstúp i ť od 
zrnlu·,·y. ( 1 í~inky irnstanú dňom doručenia písomnej v)zvy ľt častn íl~o' i vzťahu mi jeho 
1~oslc(!nú známu adre_;u. 

( 3) \: prip"' :.lt" lL '•ďľ ,l'.1:;u druhej sLrny so zrušením zmlm y nvh 11i1n.: s(icl 11~1 návrh tejt:J 

!X. 
ĎALŠIE ľR.Á VA , POVINNOST~ Zi\I L UVi\ \ 'CH STRÁN 

( 1) V rámci vyk u1rinni a S', oj ho diela podľa tejto zmlu y sa zhotoviteľ za\'äzuje : 

al cl\)clr/.ať \ šdLy ustanovenia stawbného ponileni a a jelrn dodatkov. V prípade 
1rncny ~ tawbnéhll povolenia dodržať aj všetky jeho ustanovenia. počnúc dií.om. ako 
mu bude táto zmena stav;;bného rozhodnutia cl oručcnzt. 

bl zabezpečiť , ahy počas reali zácie diela nedošlo k ncžiaclúecmu obmedzeniu 
prev{:clzky okolit)ch priestorov a verejn)ch komunikácií z>. podľa potreby zabezpečiť 
počels vykonúvania di ela bezpečnosť a plynulosť cestnej a pešej pr..:mftvky . 

c) vykonať zameranie a technickú prípravu reali zácie diela štanclarcln)'m sposoborn (aj 
podľa poži:idaviek a podkladov obj ednávateľa alebo j eho zástupcu), 

cl ) zabezpečiť dodávku materiálu potrebného na realizáciu diela a jeho dopravu 
vodorovnú a zvislú na miesto montáže. 

e) naložiť. odviesť a uložiť na prís lušnú organizovanú sk ládku odpadu, stavebný 
odpadov)'. obalov)· a in) materiál. vzniknut)' pri plnení diela podľa tejto zm luvy 
\ zrn y3Je zÚ.(. 223 .12001 Z.z. v znení nesko rš ích predpisov . . \k zhotoviteľ nesplní 



uvedenú povinnosť, objednávatél" zabezpe1::í tieto čin nos ti u tretích osôb na n:ddady 
.l'.11\ l t ov i k ľa . 

f) zabezpcčit". ahy v'.; 21k;. prvky. rnechani zm: a strojné Z«riadcnia použ ité mi 
v: ho ti wenic diela spÍ!lali po;'í, iadavk) L;zpeč 1 1ľ_i PL''. {, d_,:.~ . y . ako Jj za b.:zp.?,:'iť 
he1.pečn~ techn ick)· st:n s1.rojn)·ch a t2ch1nlogických zciri. ck ni pou~í · :m)·ch n~-1 

sta \ tie (predpísané odborné pdtliadk: a skúšk: VT/ . ~,teľ.). 

g) zabe ..r pcči( ~by pncovníci '<-konáYajúci predmet dda !irnli \ŠťtLy legislatí vou 
pr2 d~1ísar: ~ ško lenia ;:-, skúšky súvisi<tcc s ich prz.corn)'!ll zarz,ckním pri r..:a!iz..'.cii 
Dl\Xlmdu pl nenia tej to zmluvy z hotovi~c ľo rn . 

hí z ú1czpečiť vykonanie obhliac;k _.- \Šet l( -c h ko·1;u·ukcií n pr:'c (aj zakrytýc h) 
zhoW\itc ľa staveb;1\·m doz0rorn a zástupcom ob_ieun:'tvaL· ľa v)-zvou v stavebnofft 
cknníku . 

i ! ;r,:1 poš'~ocknic al, :ío Zi 1ičcn i : diela ale bo jcdnotli<ch č<~stí clieb Zl)(l po„·edať až do 
odo\•1 1.Lmia c e l ť lvi cliel.1 po'.:l ťa tej to zm luv~ ohj .... dn ·„. '<th~ ľovi. D11om odovzclani '1 
ccklrn cfo.:L1 prech~.clza nc bei'.pečenst\ o škody na vykonanom diele na 
c• :1j .'d rnívate ľa. '\/l;1.; tn ícL.:'. prúv c; L n-:atcri:'ilom. zariaden iam. v)·sledl-.i,m pr.'i : 
a vJ-:onuv ,1 in::·rn vec iam. kt,) r.~ budú L:ahrnuté c'o di ,:b ~, l .;ho sa maj ú s tať sú(a::;ľou 

alebo p r íslu~cn s t\'om dda. nadobúcLt objcdn{n · ateľ ich zabudovaním do dida. 
Zm lU\ n~ strany sa dohodli. ž ·: vlastníkom zhotovovaného diela je objeclnúntc ľ . 

l) ' \ ko:-1 ť di c:\) Hl \'lastnom mene. na \·Ltstnú zodpo'. · ed n nsť a s riad no u r)dbornou 

·' t ". ' , :_~ i n1::i:'ui.l. dc Jrži3x~,ť \'Šctky· bezpečnostné a proti po;: i.,rrn.: opatrenia \. zmysl e 
irís l t!šnych platn:.: ch prČl\ nych predpisov. noriem a požic1daviek objecl n,· vate ľa . 

Z !nto»ikľ zabczp.::čuj: t ezpcčnosť a ochranu zdravia pri práci svoj ich pracovníko1· 
~t b.;zpel:n ú pr2vádzku srnjich t:chnick) ch zariaden í na staven isku pri prácac h na 
sta· bc v pľiebchu \·:,:kon: vania diela v zmys k platny'.ch práYnych predpisov 
Slo. enskej repu bliky, 

k) dod ržať všetky z:tú izné i c'. oporučené ( nez~h äzné) STN .·úvi siace s predm etom 
iej to zrn i l!\'). to znam ená. že trebJ dod ržať sústavu STN, 

l) na všct '. :y zabudované kom ponenty zabezpeči ť potre bn: ce rt ifik áty a atesty v zmysle 
leg islatívou stai 1l)\'en)'C h po:fotdaviek . 

(2 ) Za riadne vykonanie celého diela zhoto\· i teľom sa pre úče l y tej to zmluvy považuj e 
k--alitné . ri ad ne, \ ·č asné a úplné dokončenie vš~tky'.·ch prác t\'oriacich predmet di ela, 
nátane písomného odovzdania celého di ela zhotoviteľom a prevzatie celého diela v 
mieste vykonani a dieb objednávateľom . vrútane oclo\-zdani a a prevzatia všetkých 
(ľalšíc h potrebných dokl adov a písomností preub zujúcich ri adne ukončenie diela. 
Zhotovi te ľ odovzdá obj ednúvateľov i vč as všetky doklad y. ktorými preukaz uje 
funkč nosť diela a j eho komponentov. 

(3 ) Riadne. kvalitne a úplne dokončené celé dielo (jeho časť) je zhotovi teľ povinn)• 
odovzcbť o bjeclnúvate ľO\· i písom nou zápisnicou o odovzdaní a prevzatí diel a (j eho 
časti) v horeuved ·ných termínoch podľa hodu 1. čl. III a objednávate ľ je takto 
ponúknuté dielo (j eho časť) povinn)· prevz i ať. Zhotovi te ľ j e povinn)· ponúknuť 



nl'.i..:dncÍ.\atcl"u· i dielo (jeho l.':asť) na pn..:\zaLie vča:-:> . aby pre(' ' racie konanie bolo 
r i~:dn.; ukunčené. pri splíkllÍ v :~c:. ' .)ch podmienok uv-._Jen)·ch podľa tej to zm lu1y. 

t5) í'.ho l .i':itc ľ je poví1m::· do J dní vypuLť z; uvoľniť c.:tm enisko. a'.~ dôjde '-. záni ku jeho 
n1; ·~:7k u \: kunc.ť diel o pot.ľa tej to zmlu, ·y. 

( . .o l Di.:\ \l j1: ;; ho ~ O\itcľ povinn:· lKklvzdať ~ objcdn~v alcľ ie po· inn) dielo alebo jeho 
uc .: knú č,1sľ preniaľ aj v prípade. že bude vykazovať drobné vady a nedorobky. ktL)ľé 
ak nebr::í nia plydulému a bezpečnému užívaniu diela. Tido zjavné drobné \ady a 
ncdorohk: rnusi J hyľ uvťdené v ó pisc o odovzdaní a pr;:vzatí diela (časti diela) s 
Lermínom ich odstránenia injneskôr do 15 dllí od prevzatia diela a!dJo jch(i ~astí 

puki~; ľ si zml1.1\ né strany\ odôvo:lnených prípadoch ncclohocbú in~ lehoty. 

<7) Vadou .:Jeho nedorobkom cl icb sa ro1.urnic odch)·lka od bality. ;·ozsahu a par~m1ctro\ 
dicL stamv ..:n:;ch prPjcktornu do:,urrientáciou. prílohami tejto zrnlm~ .. touto zmluvou 
a ' šeol· :: cnc z{n~11n)il1i tcchnick)mi m)rrnami a prt:dpisrni i k::hnologick)rn 
pl\?dpisoni ;:i!ntovit...:· ľa a \Š::.ibecn:;·mi kch11ologick)·mi predpismi. al::bo písomn)rn i 

' . 1 . . . • l „ 'l . l l . l . 1 • • • ' 1 1 1 , 
-~_, t. ,ul 1"11cn ,~.~ť11~ 1 a L~Jr t;..:rni:::~rii~'L1! pris lL~nc10 ural u a..;.o J c 1yo~:Juc1 Li() .~J · :~. ~~ i .: :·-- .._1 

pLom1ws ľ . l.to:·:·1 po,Jél tejto zrnlu\·y je 1.ho to' itcľ pminn) prcdloiiť objednávaleľo-. i 

pri písumntJr,1 od o1. zdaní diela akbo časti diťla. 

\~ i ) /hoto· .. itcľ nC<.:nie sYojou činno sťou v priebehu -.~:stavby poškodiť žiadne časti 

. ta' al'i:lh) d :j,_ ' :tl: tľ~ 1o sta"hy a sus·„::diacich Pl"_ic 1 ~to\. '> prÍpélde poš\-!1denia je 
puv inn:: t:.\ ·ic '.;ť pcl~ikocknú kon~lrukciu ;1kbo 1::;.sf sta\ hy bc?odkbdne a mi svoje 
nák lad : do p:.vodntho std\ u pr~·d poškodením. 

iq) íJ1ollľ·ťitt:ľ zudpl)V.::dá za škody spôsobenť svojou čirnDsťou. podľ'l ·~ 373 J né:sl. 
Ohchodn.:ho ~1. ~.!;onníh1 a osohitn)ch právnych predpisov. upran~júcich zndpovcdnosf 
zliotoviLľa za činnos ti pri v)k.onc cli-la podľa tejto zrnili\). 

r10) Ob_jecln ::vn tcľ \ykonóxn kontrolu dodržania podmienok tejto zmluvy v spolupráci so 
stavcbn)rn dozorom stm ehníka vo všctk}-ch vec inch sl!visiacich s prípravou. 
rcalizúciou n užírnnírn diela podľa tejto zmluvy. V)kon t)Thto činností nenahrádza 
č inno sť 1.hoh)V iteľa podľa tejto zmlll\y. ani zhotoviteľovu zodpovednosť za .i e.i 
plnenie v rozsahu jeho dodá'. ky. 

( 11) Objcdná\· ateľ zabezpcčl~j e organizáciu a riadenie dodávky diela v spolupráci so 
zlwtoviteľom ajclw doclávatťľmi a subdodávateľmi. prostredníctvom s ·o_jich pracovníkov 
( cľalej kn .. zústupcmia objednávateľa"') . ktor}·mi sú: 

Bc. Štefan Nocic:r, vt::clúci odd. investičnej výstavby a hospodárskej činnosti 
Objednávate ľa. 

Ing. Jozeľ !Vloln<:ír PhD„ Yedúci odd. projektov a propagáciu mesta 

( 1 :2) V) konom sta\'ebného dozoru v súvislosti s dodávkou celého diela ako aj podľa 
tejto zmluvy hol poverený Ing. Martin ŠiláL stavbyvedúci. 
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( 13l /horn\ileľ .k p1.1vinn)· ·1i ťsť stavebn) denn í:\ ( cľalej len .. SD„ l v origin:íli s lh om i 
kópi :.rni . ~ to odo dfia pr..:' 1.atia st<1 veni slu. SD bude uložený na stavb..: ti 

stavb:\ '> ·.:dúceho a pri stup k SD bude zabezpdcný pobs cťlej pracovnej c!ot· : . . 
Zhotovite ľ poveruje konaf o vťciach súvisi.1cich s tcchnicko-organi z~1čn:: m 
zilbezpcčenín1 sLlwhnýc h prúc pri ·, ykon{P•:.rní diela svojich praco' níkov 
.J Jn Šilj '~~ kon~Jer 
In':'-. \ farti n Šilák. stór b: \'..;dúci 

( 1 ~ ) Do SD okrem povinn:"ch záznam o\. ktoré sa \' SD vedú zhotoviteľom. hudú rl)hiť 
óznamy 1.ústupcoYia nhjeclnáLteľa . stm-chn:· dozor a projektanti. a to o 
sLLttočnostiach rozhodujúcich pre plnenie tejto zmluvy. Poverení pr~1co\·111c1 

zhoto\' itd:1 a objedn:tvateľa sú pcAinní \ ' nasl~dovn_'. praco\ ný ckil. (naj neskor vš~tk do 
3 kalenclúnych dní od vykonania úpisu) odpovedať zúpi.,om v SD (súhlasiť. 

nesúhL sif. dať vysvetlení..:. navrhnúť rideni: ak: bo termín núpravy. at<.f. ). a to dj s 
odôvodnením m prcdchádzajúci(eJ písornn)· zúznam (do p_ ·t) cľalši eho z yyššic 
uveden)ch účastníkov . . \k sa zhotovik ľ akbo objedn~1vateľ k z.iznamom " SD 
nev)j adrí v tejto khot.:. predpokbdá sa. ž e so z::lpisom v SD bez v)hrad súhlasí. V SD 
je zakáz~rn~ prepisovať a vyberať listy (list:: musia byť očíslované). Origi nál SD je 
v clr..dle zhotoviteľa ~1 jedna kópia všetk)·ch strán SD patrí objednávate ľov i. ktorého 
sta\cbn) dozor li sty ť~wiilce túto kópiu priebô:n..: vyber:t zo SD. 

( 15) St1\ehn) dozor alebo zástupcovia ohjedn::'tvateľa sú oprávnení zápisom v stavebnom 
cknníku požac!o'. ~:ť vysvetlenia od zhotovitcfo. ako i bezoclkbdn( odstránenie vadne 
\] .onan)-ch ·2astí diela na náklady zhotoviteľa a žiadať zhotoviteľa o 1úpravu pri 
r.:a 1ir'l·:ii di ela :.l koi1štatonť skutočnosti dôležité !''"•-' posúdeni·· postupu zho,,n·iteľ'~ 
1:ai t:7.peč· uilicom plnenit: termínov pri us 1 utučúovaní dic·la. 

( 16) Zhotov it-.ľ je p·1Yinn) aspoú 3 dni vopred v_·z'. · ať stavcbn)· dozor a obj..:dnúvateľet 
prostrecl11íc1vom z:,pisu v st~1 :ebnom denní :u na pre\·zc1tie prúc. ktoré budú z<. kryté . 
. \k s:1 sta\·ebn) dozor ale ho zástupca objednávate ľa n...:clostav í a neYykoná kontrolu 
1)-chio prác. bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak stavebný dozor alebo zástupca 
objednúvLiteľa bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný 
toto odkry tie \ ' )konať na náklady objednávateľa; ak sa však pri dodatočnej kontrole 
zistí. že zakryt-5 práce neboli zhotovitel"om riadne vykon :.rné, uhradí náklady odkrytia 
zhoto \· iteľ. 

( 17) Pri odovzdaní a prevzatí diela odovzdá zhotov iteľ objeclnúvateľov i za účasti 

sta.•ebného dozoru: 
- dva exempláre projektovej dokumentácie diela (stavby) podľa skutočného stavu 

vykonaných prác, potvrdené zhotoviteľom v tlačenej forme a 1 xv digitálnej forme. 
- lx kópiu originálu strán SD. 
- doklad y komponentov zabudovaných v diele v prípade, že bolo potrebné pri plnení 

predmetu zmluvy tieto použiť a zabudovať a ďalšie potrebné doklady preukazujúce 
funkčnosť a užívania - schopnosť diela a jeho častí vyžadované najmä pre 
kolaudačné konanie (certifikáty, atesty, 1-eYízne správy, prevádzkové predpisy. 
dokbdy o vykonaní skúšok, atcľ.) a doklady v zmysle bodu 1 písm. m) a n) tohto 
článku tejto zmluvy v troch vyhotoveniach. Doklady, ktoré nie je možné dodať 
v deil. odovzdania diela (jeho časti), dodá zhotoviteľ ihneď po ich obdržaní. 
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( 18) /.úpis11 i•:a o odPvt:daní :.i pt"<.:·vzat í diela (jeho časti) oh.:m zúkladn)ch údajov musi 
llb . .;ahn-. a:·: 

zh lld:1L1lcn'-~ k ~1iit\ di·.:b ktor:.í. Jť u1<'. cn:t ST]'.i, zmiLľ:ou J ~1:-ujcktc• 1.l tc 
Jokurn entúc io: ;_ 

- súris l.'.ist.:nyc!1 1 ;íd a n .::cklrubko·: ,, Liolioclu o tenT1i1:och ich odsLránen i.t. 
- f'i":hl:1s..:nie zh1.>toví t-:!".L že cli=lo ičasť) odo,:zd~l "' :· k ur.:it~mu dá tumu. ~- Jeho du·.'ody 

n=ockl\ zdani~1 dieb (jehc časti) a/all.'.bo putrebn)ch do kbdo- · ;' podkb.k1v. 
- prehlás~ni.:: objedrn'l·oatcfo. ocLúhlas.:né stav~bn)·m d<-vornrn. L dielo akbo jťl10 

uccl.:r:Li časť ,"1 rcher;1 k určit~mu dúturnu. V úporno,11 prípad:.: d\'l\ody nepre· zati~. 
- súpis cclov;:dá 'tn)ch d,ild'.ldov . 
- určení.: : .ačatia a tr· nnia zjručn.::j lehoty: pokiaľ k takémuto určeniu nepríd~ . rlati~, 

·,š,:oh ... cn•: podmien:;„. /ač,lti,1 :1 trvania zóručnej lehoty. ktc1 r~ sú dojednané v tejto 
zrnlme . 

( l 9l lariacknic sta··eniska a j-.:l1i) ' ybrih'nie i vybudonnie si zal~ 'lpečí zhoto' itcľ na 
·•L:stné núklad;r. Tieto njklady sú zahrmllé ·,·cene z~1 dielo. 

r:2(J) \' SÚ\islosti s realizáciou di.„:la Ltbc ,pcčí zhoto\· ikľ aj poist~' 11ic svoj ich vecí ri 
s·, oj ich prác a činností. rnateriúlu\. slrojo\ a .LťtriacLní zhotuv ikľa iU stavbe. svoju 

zodpu„,~J11osľ 'a ~· , , , . \:. _;p(l-:;u[>„:n-: pi·i -..•yl:oll'í.vaní diela a cľaJ; íc;, ciíii!\ :,. ~ , 1n <::.\t_. 
ohj,xln:n :1t.:ľo„i :dcbo tretím o'.'obám. ako i poistenie zodpO' ·cuno~:ti za v.1dy diela 
?i10 tovi1 cľ:1 a poistení..:: ;klKly spÔsO[l-:·11.:_i objcdnúvat::ľoYÍ ctlcbo tretej osobe v~ cln:: m 
· yi :c1nan:111 c!ieh. 

:::'.1) 7lwtD\·i · :ľ je ;Y1Yi11n) rLhlaso\:lť p:snrnrw \Č1 <: :1 ri:·.cln.: poi sťovn i \·šetky pni.;tné 
ud.do:;t i. k tcľé sri týk:1jú j:h•) č·inno:,, l i . nuleri:'.!u\. pnccwníkO'.' na stavbe. ako c~i 

na;1]asov:. ť ich s u~)jcktum urfrn)m prislušn)m prSvnym predpisom a obj2dnávateľovi. 

X. 
SPOLOČNÉ A z,\ VEREČNÉ USTANOVENIA 

( 1 ) Objednávateľ je oprúvnený vykonať kontrolu diela u zhoto itcľa podľa jeho vlastného 
uvúženia. a tiež na kontrolných dúoch urč...:ných zhotoviteľom po ich predchádzajúcej 
vzájomnej dohode . 

(2) (rcastníci zrnluvn..?ho vzťahu sa za\·äzujú. že obchodné a technické informácie. ktor' 
im boli zverené. nesprístupnia tretím osobám, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 
strany, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely než sú dohodnuté v zmluve. 

(3) Zmluva je uzavretá okamihom. kedy je poslec\n_'· súhlas s obsahom návrhu zmluvy 
doručen) druhej zmluvnej strane. Zmluva nadobúda účinno3ť di'lom nasledujúcim po 
dni jej zverejnenia na stránke objednávateľa. Meniť alebo doplňovať obsah tejto 
zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, ktoré budú platné. ak budú 
potvrdené a podpísané obidvoma zmluvným i stranami . 

(4 Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zrnluYo u. použijú sa pnnrrane ustanovenia 
Obchodného zúkonníka. 

(5) Neoddelite ľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy. 
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('.\)TJ.to /mlLľ „j: V);lf::: .:o\~d1'Í v šiestich c:-.:cm;ilánich. /. Ltc;·~Th tri ·"'.: pre 7:1ntoi.iteľ:-. 

a tri p rť ,) ~ ·'.i ..:clitá · ;Jcei':i . 

/ 
/ 

zhotov iteľ 

:·. ' · 
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