
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. , . platnom znení na 
realizáciu akcie: 

ZÁKLADNÁ ŠKOLA MOJMíROVA Ul. č.2 - REKONŠTRUKCIA ÚK - PAVILÓN "B" 

Zlaté Moravce 
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Obstarávate!' 
Názov a sídl o: 

Zastúpen) : 

Kontakt. osoba: 

Bankové spojenie: 

Čís l o Ll č tU : 

I ČO: 
DI Č': 

Zhotovitel': 
Názo\ a sídl o: 

BankO\ é spojen ic : 

Č'ís l o účtu : 

I ČO: 

I Č DPH : 
Tel.. Fa:-- : 
e- mail: 
Lapísan) : 

tl.l 
Z mlu, né st ran~ 

Mesto Zlaté Morane 

l I ica I. l1l ája 2. 953 () I Zlaté Morm ce 

Dipl. ing. Peter Lednár, CSc. 

pri mátor 

Mgr. Dagmar Chrenková 

tel. : I 42 I 3 7 6..j 23 5 6 5 

ľa:>. : '.1213 7(121)6) 

c-l11a i I: IS 111 oj !ll i ro \ a 1.111 il gma i I.com 

VÚB. a.s. Nitra 

33422 I 62/()200 

308676 . 
202 1058787 

Matej Tonka 

95\ 7\ Sl'ažany 82 

SI.SP. a.s. Nitra e\ po/ it úra Z laté Moravce 

112606221 0900 

3340()O l6 

SK I 020412569 
0903 /65 I 797 
g\\ h (/ ccntrul1l ."k 
C'is lo i i\ nost. registrácie ..j07 - 1315 

Č l. \1 
Predmet zmluvy 

2.\ Lhoto\ itel" ~a la\ä7uje. ic la potlmiennk dohodnut~ch \ tejto Illllu\e o dielo (Li·alej len . ./.oD··) 

objedná\ atel"o\ i I hoto\ i dielo : 

ZÁKLADNÁ Š KOLA Mojmíro,·a ul. Č. 2, Zlaté Monn cc 

REKONŠTRUKCIA ( JK - PAVILÓN " B" 

v rozsahu predlo7c nej projektO\cj dokumentácie a ceno\ ej ponuk:;. (k ry cí li st rOlpočtu) 

. .2hoto\ itel"a·' IO dlia 08. 0-1 . 20 I 3. 

2.1.\ dodan ia pris lu šll )·ch ,lles to\ a ccrtilikátm od labudm an) ch Ill ateri ák)\ a V) rob ko\ . 

2.1.2 dodania \)ohl áse ní o l hode. príslu šn) ch atcsto\ II ce rtillkátO\ od labuclO\an)ch Illateriál()\ 

a \ ) robko\. 
2.1.3 \}h oto\cnia pris lu 'in)c h spril\ n odhnrn)c h preh li adka ch a skú škac h l.ariadclli. 



2.1.3 \)hotO\c niR pri~lu~n)ch ~prá\ n udlllml~ch prchliadkach a sku;kach lariadcnÍ. 
2. \.4 v)konaniR prblušn) ch ~kLlšok \ rtvsal1l1 pudl"a '-i I"N. 
2. 1.5 zabezpečenia súhlasu na nakladanie 'i nebc/pečn)m ndpaclom (pred začRtÍm nakladaniR 

S tak)mto odpadom) u príslušného orgánu štátnej správ) \ odpaclO\om hospodárstve. 
2.\.6 dodania dokladm o \:užiIÍ il Inc~kuclncnÍ \ ~c lk~ch odpadm . ktoré \/niknLI pri realil.Hcii prúc 

na pm l)lené -,klúdk:. 
2.\.7 labC/pcčcnia (l"al;lcl1 dokladu\ -,u\ i"iacich s u\edcnÍnl du prc\úd/k). 

2.2 Objeclná\ atcl" sa la\ äluje. LC riadnc dokončcné dielo PIT\ ctlllC RIapiati la jeho 7hnto\ cnie 
dohodn utú cenu. I)ic In .,a bude odo\ Idá\ at" ako celnk \ Im) ~ lc č I. II I. bod 3. I tcjto Lo!). 

2.3 Realizácia bude prebiehať za pre\ ád/k) objektu. 

Č' 1. III 
Čas plnenia 

3.1 lhotm itel" sa la \ älujc. il.' dodá predmet L1nhndnut\ \ rO/"ahu a obsahu č l. II tcjto Io!) \ 
nasledO\ n) ch tcrmÍnoch: 

3.1.1 Začiatok realizácie : IS. O-t . 2013 

3.1.2 Ukončenie diela 03. OS. 20U 

3 .2 Ak zhoto\ itel" pri pnl\ Í dielu na odm tdan ie pred časom plncn ia dohod Ilutého \ ČI. III. bod 3. I . 
tejto ZoD. objedná\ alel· SR .I.avätuje toto clielo pre\ liat· \ ponúknutom term inc. bo nároku 
7hoto\ iteľa na linančné /\ )hodncnic. 

3.3 Pnpadné zlllen) ča'lU plnenia. U\CclCl lého \ bodc 3.1 tejto Io!). dolhlllllú tmlu\ né strany 
formou čís l ovan)ch pisollln~ch dodatktH. kloré sa po obojstranIlom súhlasnom podpise 
zllllll\n)cl1 Slráll stanll nedclitcl·lwlI "llča"t"nu tejto Inl). 

Č I. IV 
M ies to plnenia 

-t.1 Miestom plncnia predmetu Imlu\) podľa čl. II tejto ZoDjc: 

-t.2 Zá kladn á ško la, Mojmíro\'H ul. č. 2, Zla té Monn ce 

Č"1. \" 
Cena J:CI die lo 

5. 1 Cena za zhoto \ enic prcdmetu LoD \ rozsa hu čl. II tejto loD je stano\cnú dohodou Il1lluvn)ch 
strún \ ZI1l) le 7ákonR č. 18/ 1996 Z. /. o cenách \ InenÍ ncskoršÍch predpisO\ ako cena ",·átane 
DPH vn \) ške: I I 3-t-t ,39 (' 

,,10\ tlm : jedenásťtisíctristošt~ ridsaťšt~ ri eur CI trid-;aťde\ iiť cento\' 

Cc na la reali/(icill diela pnxl"ta\ ujc . 

5 . 1.1 Cena beL DPH 

S.1.2 DPII 20% 

S. I.3 Celková cena vdta ne DPH 

..... . ... .... l) -t53,66 ( 

.... ...... ... 189CU3f 

.......... ... 11 3-t4,39 ( 

5.2 Cenu za dielo dohodnutú \ čl. V. bod 5.1. tejto Luf) je mOll1é meniL" v pripade \ Lnikll na\ iac 
prác . Ich J"O/'-,ah čl ccna mll..,ia h: I· prCrnkl)\ ané. Pd"lJllla..,cné ,l d\lrie~cn0 mcd/i ,IHllm itcl·OIl1 čl 

objcdná\ alel"olll 1~)J"Jll()U pi"ull1llelHl d\ldatku k Icjl P Ipl) 'illl:d-,t·UU dlld;llkll nHI..,1 h: l" [,. ;Jiklll úcia 
ccn) na\ wc prúc IXlCII"a kalkulacllchu \ lurca (ll pulu/ick. klme ncoh"ahlljc ~pecilik;'lcia cc n) 
k InD) \ Lm) sie 7úkonél Č. 18 1996 l. I. o ccnách \ Incni nc"ktlrš ích predpi.,\l\. 

5.3 Cenu za dielo dolHltlnulu \ čl. V. bod 5. 1. tcjto Io!) jc moiné menil" aj v prípade Illlťl1:- DPII. 

SA V prípade zmel1) stavebn) ch materiálo\ a dodá\ oh.. ktoré buclLI mat" dopad na dl)hudnutÍl ccnu 
za die lo v č l . V. bod 5.1. tejto 100. alebo in)ch Illlicn \ časc realizácie \)\olal1)ch zo stran) 



objed ná\ ate ľa, bude ce na za dielo oclsú h lasená medzi zhoto\ i te ľO Ill a objedná\ ate ľom formou 
písomného doda tI-u k tejto LoD. 

Čl. VI 
Plalohn(' podl1licnk~ 

6.1 Cena za zhotO\enie diela bude uhrad ená formou f~ll-turácie. 

6.2 Vykonané rea li/ ačné práce podľa č l. II. bod 2.1. tejto 10D bude I h o toviteľ ľal-turo\ať na lúl-Iade 
7 i sťO\ac i e h o protokolu a ~úpisu \)I-onan) ch prác podľa stavebného denn íl-a. odsLlhl aseného 
technicl-)Ill dOLOrolll objed n áva t e ľa. Odsú hl ase nie faktúr) objedná \ a tcľ \)koná do piatich ( 5) dní. 
alebo ju \ ráti na doprac\l\ anie I hoto\ iteľo\ i ... pripomienl-ou brálliacolI úhrade fal-tLII·~ . 

6.3 Objednáva teľ mú pl'áH) \ dl tit ' lilktúru. ;11- túto Ill:obsahuje Ilúl áill)s ti dmiového dol-ladu . alebo 
porušuje pod~tatné 71ll1u\ IH: pm inIH)"ti . ObjedlléÍ\ateľ je P{1\ inll~ tal-úto ťal-tLII'u la~lať do tl'llch 
(3 ) pracO\ n) ch dní zhnto\ it e 1\)\ i. 

6..t Objed náva t e ľ si \) hrad/uje právo zad ržať č i ast l-u 100 0 z ce n) d iela hel DPII al-o .. kolaudačllu 
pozastá\ I-u", I-torá bude uhradená po odstránení \ šetl-) ch dd a nedorobl-O\ li~ten) ch na 
I-o l a udačnom konaní . Vad~ a nedorob ky oclstráni zhotm it e ľ na \ lastné nákl ady. 

6.5 Lehota sp latno'iti 1:1 ktur hola \/ájomne dlllltlc!nut1Í do 30 kalcnd:'1rI1}cI1 dni udo (ilia doručenia 
I~lktúr) objedná\ a t eľo\ i. 

6.6 Objedná \ ateľ prehla~ujc. že na l IH)tll\ cnie diela. I-toré jc predlllct\lnl tcjw hlI) Illa labe/pečcne 
fina n čné prn:,triedl-: . 

Čl. VII 
Zod poved nosť za \'ady 

7. 1 II1Oto\ iteľ lodpoveclá la to . ic predlllet tejtn 1(1) hude I hutm ell) \ ... úlacle ... n lá\ ä/l-allli tejto 
lof) . podľa o\erellcj pl'lljdt{\\ej dlll-umentácie sta\b). podľa slo\ell~l-:ch technicl-)ch noriclll a 
\~cobecne zá \ ä/ ll) ch prá\ll)ch prcdpism platll)ch \ ča~e realinície a ic bude spôsobi l ~ k 
zm lu\ nému účelu. 

7.2 L.hoto\ iteľ zodpo\edá la \ ady diela. I-toré má predmet zllllll\)- \ ča~e jdlO mlo\ ldallia 
objedná \ a teľovi. Dielo mil \ ad). al- lle/odpO\edá podmiellkam lI\eden)1ll \ čl. VII. bod 7.1. tejto 
L.oD. 

7.3 Zmluvné stran) dohodli z:-ll"učnú dobu 60 mesiaco\' . kt orá sa \7ťahllje na riadne dokončené 
dielo a začína pl)-nLIt' Liliom odm Idan ia a pre\ lat ia diela objedná\ ateľolll. a zariadenia a 
dodá\ k)-. ktor)m bol \:dan) 7á ru čn) li"t v)robcolll. sa 7á ruka riadi t)\llto lárllČn\1ll li ... ll1lll. 
Lúruka sa ne\ It'ahuje Ila lá\ ad)' spô~l1bené nelldbllrny' \ll lúsahl\lll . Illechanid:' m po~kodellím 
lIžÍ\ateľa a bein)1ll opotrebením. 

7--' Zm luvné st ran: ~a doh()dli.le objednó\é-1lcľ má pnl\O pn/Hdmať a Ihnt{)\ iteľ pm inno ... ť beipiatIle 
odstrá nit' \ ad: diela be/oclk ladne.najne"l-or \ lehote lI\ctknej \ čl. VII . bocl 7.6.lejlo lu!) . 

7.5 Objedná\é1 teľ je pm inn) pí~omne o/námit' \ad) diela bez ú1)-ločnéhn oclI-ladu po tom. čo ich 
zistil. naj neskôr \ pracm n) deli n a~kdujúci po dni ich li~tellia. 

7.6 7. 1 ll1tovite ľj e pminn) do [rnch (3) pracll\n)ch dní po uplatllení oprálnenej reklamácie. predl (\/ iť 

objed n á \ a t eľo\ i pl~omn) Ilú\rh na ods tránenie \ad) íl \ prípade. že objedllá \ a teľ ~ t)mto ná\rlwm 
súhlasí. je zho tm it eľ pminn) vadu d ie la od"trúnit' clo piatich (5) praco\n)ch dní od uplatnenia 
reklamácie objednú\ ateľolll. 

7.7 V prípade lacl~ diela. na od~trancnic I-torcj bude potrebn) d lh ;1 ča". al-n Iclwta stanovenú \ čl. 

VII. bod 7.6 . tejto loD.je zhotO\ it eľ pm inn) do troch (3) dni po píso lllnom o/núll1ení lad) diela. 
dohodnúť písomnou formou s objedná \ atel"olll spôsob a termín odstránen ia \ ad) diela. 

7.8 L. h otov iteľ zodpo \ edá fa vad) diela Listené po čase lI\ eclenom \ čl. VII. boci 7.3 . tejto 10D. ak 
bo li tieto vad: '>pľ>sobené porušením PO\ innosti IO stran\ zhoto\ iteľa . Ihotm itel" od~tráni tieto 
l ach na vlastné nflklad\ . 
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7.9 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť 
alebo na ich nevhodnosť objednávateľa upozornil a on na ich použití trval. 

7.10 Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdávaní a preberaní diela je povinný objednávateľ uviesť 
v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. 

7.11 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany 
objednávateľa. 

7.12 V prípade výskytu vád diela havarijného charakteru, zhotoviteľ tieto odstráni do 24 hodín od ich 
písomného nahlásenia objednávateľom. 

Čl. VIII 
Sankcie 

8.1 V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu zmluvy v dohodnutom čase plnenia v 
zmysle čl. III. tejto ZoO, má objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,25% z ceny za 
dielo bez DPH za každý začatý deň omeškania. 

8.2 V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením povinnosti odstrániť vady a nedorobky diela v 
lehotách dohodnutých v čl. VII. bod 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto ZoO, má objednávateľ 
nárok na zmluvnú pokutu vo výške 16,60 € za každý začatý deň omeškania, až do odstránenia 
poslednej vady diela, a zároveň vyfaktúrovať vzniknuté škody v plnom rozsahu zhotoviteľovi. 

8.3 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou jednotlivých faktúr nad dohodnutú dobu splatnosti, 
má zhotoviteľ nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý začatý deň 
omeškania. 

8.4 Zmluvné strany nie sú v omeškaní podľa čl. VII. bodov 7.5., 7.6. a 7.7. a čl. X. bod 10.6. tejto 
ZoO v prípadoch vyššej moci, resp. zásahu úradných miest, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci, resp. zásahu úradných miest 
všeobecne známe. 

Čl. IX 
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa 

9.1 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko do piatich (5) pracovných dní pred začiatkom 
doby plnenia podľa čl. III bod 3.1 . tejto ZoO zápisom o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

9.2 Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na stavenisko je zhotoviteľ povinný plniť 
povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov a zodpovedá za ich 
prípadné porušenie a vzniknutú škodu. 

9.3 Zhotoviteľ pri realizácii predmetu ZoO je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na 
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj 
protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a 
vzniklú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 

9.4 Zhotoviteľ je povinný počnúc odovzdaním staveniska viesť stavebný denník. Do stavebného 
denníka s dvoma (2) prepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, vyplývajúce z tejto ZoO, najmä 
odovzdanie stavebných pripraveností, záznamy technického dozoru objednávateľa a pod. 
Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe trvale prístupný. 

9.5 Za celý priebeh výstavby, za odborné a včasné vyhotovenie diela podľa tejto ZoO a za vedenie 
stavebného denníka je zodpovedný Matej Tonka. 

9.6 Za objednávateľa je výkonom občasného technického dozoru objednávateľa poverený Ing. 
Marián Zuzčák, pracovník Odd. výstavby MsÚ Zlaté Moravce. 

9.7 Zhotoviteľ je povinný prizvať objednávateľa na prevzatie prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú 
neprístupnými, v opačnom prípade zodpovedá za vzniknuté škody. Ak zhotoviteľ nevyzve 
objednávateľa na prevzatie prác, je povinný na jeho žiadosť zakryté práce odkryt' na vlastné 
náklady. Objednávateľ je povinný tieto práce, pokiaľ sú prevedené riadne, prevziať do troch (3) 
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praell \n) ch dní . Po lonllO le rmín c ~a 110\ <li Uj ll prcdm eln é práce la prd,o lllro lma né a IlI"e \ l<llé () 
pre \Za tí za"r)l)c h prúc:>a sprac uj e p í"umn ~ lá/na lll . 

9.8 Kontro ln é dni L\ o lá\ a a orga ni Luj c obj cdná\ atel". Prij alé opalre ni a na " ll lllro ln)c h dilOC h !>a 
stá\ aj ú pok) nmi pre rea li zác iu . a "ont ro ln)ch dlioc h j e úča s ť 7hoto\ite !"a. resp. 
sta 'vb) \ edúee ho pm inná. 

9.9 Obj ed ná\ atel" je pm inn) :-.kdO\al· obsa h "ta \ ebnéhll dcnn í"a a " lap l"olll pri pOJ It ~ \ n.le 

'- Iano\ is"o. A" tcc hni c":' cl o.w r objedn ;Ol\ HlcI"a so d lLlHlm om I hotm it e !"a nc:>Llhl as í. j e povinn) 
pripoj iť" lú pi" lI S\ ojc \ ) j adrc nie dn troc h (1) pnlco \n~c h dní. V opač lhlm prípade sa 
pred po"ladá. ic " jeho lap i"o lll ,>llhl así . I II i:-. té plati pre nÚlll ie l" ) I hntm ite!"a \ llči lúpi ... ll lll 
objedná\ ate!"a . 

9.10 Záznalll) \ sla\ ebnolll den níkll . "Imé Ill ajll \ pl~ \ n<l rll / <;a h s\(l \ eh n)c h prac. cc nll die la. čas 
plnenia. prípadne (!"a l ~ie I.Ú \ [i;:k) tcjt ll lo l) . hlldú " I úi i ľ a" ll Plld kl ad pre \) pracO\a nic 
písollln)c h dodat"m k In D. 

9.11 Ihoto\ ite l' bu de pri rea li /áe ii di e la rešpekt O\a ť podmi en") stan O\e né /ú konll lll Č. I ~ -l /~0061 . 7. 

n bctpcč n osti a oc hrane lu ra\ ia pr i prác i a o Illl ene a doplncní niekl Or) eh lÚ "l1nl)\ . 

9.12 0 bj ed ná\ ate!" Sél la \ ~i/u.l e pos k~t o \, a l ' Ih oto\ilcl"O\ i patrl cne a \ čas n é ~ po lllpô"obc ni e 

s poč ív ajúce hl a\ ne \ pos k) 10\ aní pod"l ado\ a do"ladm. kl or) ch pOlreba \ In i"ne \ pri ebe hu 
prúc él to do pia li ch (5) ciní od \)/\<ln ia. ()..,o hiln ll k holll n:1 doda nie pud "l ado\ a dllk ladm 
do hod nú zllll u\ né sIran) \ prí pade :-. po lll pôso benia . kl oré II cmôic obj edn ú\ atc !" Labeipeč iť 

\ la'\ tn\ Illi s il ami 

čt. X 
Odovzdanie a pre\ zatie diela 

10.1 Ihoto\ ilel" mlll \ Idú :1 l1 hjcdllÚ \ <It\.' !" prehlTi\.' riadnc d ll "nnčl.'né diel n. I )iel o ... a hllde nd(l\ Ida\ al' 
a"o ce lok, \ IIl1)slc ČI. III . bud 3. 1. Icjtu hl i) 

10.2 Zhoto\ ite !" j e PO\ inn) pred lačat llll preberac ie llO "onani a píso lllnc o/númil' objednil\ alcl"o \ i 
naj neskôr tri (.3) praco\ né dn í \ opred pri pra v c n osť CI ic la k odm Idan i u. a ní" lade tohto 
oznámeni a dohodne zhotO\ ite !" s obj ecln á\ alcl"o lll ča~o\) postup preberacie ho "onHni a. 

10.3 Podmienkou ndo\ / dani a a prc\/ati a di e la j e úspeš né \:konani c "nmpl e\.nýc h "" lIŠO" 
predpi san)c h nurm ami čl proje"tom "ta \ b). Ak sú u\ cde né s"ú <; ,,) neús pešné 7 \ in ) / hoto \ ite !"a 
blldú tielo \ plnnlll I"ll/ ... ahll npakmané dn Irl1c h (1) pr<lCll\ n ~ch dni. n<ljeho n:'lkl ad:-

10A 1)\ a (~) praCl)\ nc dni pred lača t í n l prebc ran ia die la l1do\ Idú 111\)1\1\ i lei' objedna \ <l le l'm i rc\ i/né 
sprá\ ). atest: . o~\ edče ni a II akos ti a " um p lclno~ li j ednutl i\ ) ch la ri adcní. ee ni ll"al). pot\ rdenia 
o li"vidác ii \ ~c t"ýc h nd pacl ov. pre\ ád/ko 'v Ý pori ado" koto ln é. ako aj ďa l š iu cl odúva tcl"s" li 
do "ull1entác iu . Bc;: t)c hto ná lež itostí objedn á\ atc l"" prcberac iemu "onHniu nep ri stúpi . 

10.S Obj ednávate !" neprebe ri e di e lo. "tmé ho Lja\né \ ad) budll brá niťj e ho u\ ede niu do pre\ ád/k) a 
jeho riadn emu uží\ anill . 

10.6 / hnto\ i tel" od~lr;Íni li,>lellé \ ach a lled\1rohk\ n:l \ 1<I..,t nl: nú kl ilch . .. . 

10.7 Pripad né \ ad:- a nedl1rllbk:. u\edenc \ lapi..,e o (ld\1\/dani a pre\ /<l11 diela . nelminiill'e lI/l\<lnll l 
O(hlrÚni LllOtm i lei" \ tCI"Illl nC určcno lll \ lú pi ... e o l1dm Idan l <I pre \ lata diela. V léÍpi,>nici o 
odo\ Ldaní a pre\ La tí I huto\ itel' určí ... \ l1jh l1 l á'i tu pc ll . ktoré ll1l1 ll bjecln ú\ atc !" ulll ož ní prí,> tllp na 
mi esta prípad n) c h \ úd a \': dá pot\ rdcn ie o odst rá nen í d d a nedorob"O\ . 

čt. XI 
Ostatní' IIstanO\ ('nia 

11.1 7holO'vi tcl" bude pri plncní prcd mct ll tej to /( 1) po,> tllpO\<lI' s odhornnu ... tal'll ... l li\o ... ťtl ll . Imiilllje 
~a dl1d ri ia\ ať \ ~cllbec n c lá \ ii/né prú\ nl' pred pi ,» a teehnidé nl1 l' lll:- platné \ UhC rcali/áeie a 
pod mi enk) tejtn lu l) . 

11.2 ZhotO\i te l" sa bude ri ad i!" \ )chodi :o. kO\) mi pod"l admi obj edn t'l\ ate l"a. l áp ismi a návrh mi na 
ri ešenie oprá\ ncn~ ch pracov níkov podl"a č l. IX. bod 9.6, 9.7. rOLhod nllti allli a 'v y jadrcni ami 
dotk nllt)'ch orgá nm štátn ej ,>pril\ ) II l)bce . 



1].3 Lámen) materiálo\ alebo zlllen) technického nesenia možno \) konať len po odsLlhlasení , 
~ta\ ebnolll denníku. resp. po odsúhlasení ~ objcdná\ atel"om na kontrolnom dlli. 

IIAAk dohody uzavret é podl"a čl. XI. bod 11.2. tejto LoD budú mat' vpi)" na prcdmet /mlu\). čas 
plnenia a ďalšie zmlu\ né lá\ äzk). musí h) ť súčasťou tejto dohod) aj spô~llb úpr3\)- cen) a ča~u 
plnenia vo di/he na Illlenu predmetu lo/) I akáto dolwda .jc podkladoJll pre \) pr<lcll\anie 
pí::.oJllného dodatku k tejto Io!). ktm) .., ;1 pu ..,uhla..,llllJll podpi..,c nbid\llCh Imlu\ Il)ch ~trall stma 
Ileoddclitel"nou "llča~ťnu tejtl) /'(1) . IIl\ltll\ itel" nie je opréÍ\ nen) prCľu~iť prúce \ prípade 
listen~ch na\ iac prác do dob) ich ocbuhla~enia pí..,oJlln) m dodatkoll1 k tejto 10D. 

II.S Lhoto\ itel" \) hlasuje. že Jllá oprá \ nenie \) konať práce \ rO/sahu čl. II. tejto /'0J). 

11.6 V prípade dočasného alebo definití\ ncho prerušenia préÍc na diele I di'n odu Ila ..,trane 
objednávate l"a. bude /hoto\ iteľ fakturO\ať práce, ľl)7pracO\élllé ku dllu preru~enia, \0 \\ške 
\ záj 0111 ne dohodnutélw podielu / cen) 1<1 diclo pndl"a čl. V hod ).1. tejtn InJ). 

11.7 111ll!OV itel" bude \ plnej miere rešpcktm ať a dllllriia\ ať IÚkOIl '\;1{ ~R Č. 21) 200...j l. I. o nchr<lllc 
utajlnan)ch skutočlll)~tí a o lJ1lene cl doplncní nicktOľ)ch /ákono\ \ II1l~ní nc..,kmších predpism. 

11.8 Poča" reali/ácie diela lodpO\,edá /hoto\ itel" la škod) \7niknuté jeho činnnsťou na majetku 
objednávate ľa a jeho \) ba\ ení. Po listení škod) za\ inenej zhoto \ itel"om. je Lhotm itel" pn\ inn) 
lI\iesť \ee alebo /<lrialknie do pi'.)\odného sta\u. pri LIpinDIll /.ničeni \eci alebo zariadenia 
nahradiť novou vecou tohn istého t) pu. Pri určO\ alli škod) bude objedná \ atel" \ yehádzať 1 cen) 
majetku \ ča~e po~kodenia. 

11.9lh ntO\iteľ je /tldpO\edll) La poh)b pracll\níko\ na ..,w\be. Pracu\níci /hntO\itel"a sa Jllôiu 
poh)bovať na ~tél\ ' be iha \ll V) Illed/en)ch priestoroch určen)ch objednú\atcľom . 

11.10 Objednánlleľ umoinl lhotO\itel"o\i poča~ dob) \)sta\b) na ~ttl\enisku st,l\ehnli činno..,ť aj \ 
nadčasoch a \ dlioch pracm ného \ oľna po \ lájoJ1)ncj dohode, so lac ho\ aniJ1) nočného kľudu. 
akoľkn sa budll prťÍce rcali/mať /a pre\ad/k) objektu, IhlltO\ iteľ je l)l)\ inn) re~pcktO\ať 

a riadiť ~a po~} JlJni objednú\ atcľa. 

Čl. XII 
Prechod vlastníckeho p,'úva 

12.llIHlto\ itd a nbjednil\ atc I" ~a dohodli, ie \ la)tnide IJľÚ\ o k predJ1)etu InJ) ..,a dliolll prc\ latia 
diela ako celku. ~tava \ la~tnicl\om nbjednávatda. 

Čl. XIII 
Z:h ('rečné USt:Hl0' ('nia 

13.1 Objedná\ateľ Illo/e od tejto LoJ) odstlipiť. ak /hoto\ iteľ be/c1ľnoclnc prcdlluje ča~ plncnia II 

podstatne porušuje eľalšie povinno~ti \)pl~\ajllce I tejt o l.oD. Od..,túpenie (ld Illllu\-) tl/nÚJ1) i 
objedná\ ateľ Ihoto\ iteľo\ i bel zb) točnélw odkladu po tOIll, čo sa o pnd~tatnoll1 porušení Lmlu\) 
d07\ edel. 

\J.2lhotm iteľ je oprú\ Ilen~ pd /llllll\) ()d..,tľlpiť. ked' ohjedn;l\ ateľ IH:/aplatl cenu la ľ1adne 

\) konané dielu dll 20 pracu\ ll) ch dlll Pl) upi) nuti dllhllclnutcj Ichut) ..,platno..,ti ťnktllr) . 

13.3 Od tejto LaD jc Illoiné llcbtľlpiť ak -.a plnenie pod-.tatncj /mlu\ Jlcj pm inJlP..,tl ..,talo pre Iliekturll 
70 71llIuvn)'ch strún lipine neJlložn~ m. 

\JAZmlu,né stran) ::.a dohodli za podstatné Imluvné pl)\inno..,ti pmail)\ať \~ctk) povlnno,>tl 
\)ply'\ajlice / tejto 1(1) 

tJ.S fmlu\ ná "trana, ktorú I u\ eden~ ch di'n odm ocbtľlpi od /mlu\) . IllÚ prú\ o nd druhej Zl11lu\ nej 
-;tľnll) pOléldl1\ ať nahradu ~kod~ \ II \ ~ ;:,ke 1)°,,) / celkll\ ej ccn) diela , okrem Pľlpadm 

eharakteri/O\ all) ch ako \) ~::'ia moc. re~p. Insah uradn~ ch J1l iest. 

\J.6 /Illlu\ né stran) sa (hlhodli na pí~olllnej ťOľJlle olbtlipenia od lol) a pisl1lllnej forme uplatnenia 
\šetk~ch nároko\ \ oči druhej ~tľane . 

IJ.7Vy'pO\edná lehota je I mesiac. V)pO\ednn lehota Lačina pl)Jlliť pJ"\)Jll dlillJll na..,ledujlieeho 
me::.iaca po doručen i \ ~ pm ede dru hej Imlll\ nej ~trane. 
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13.8 Imlu\ né stran) ,>a dohodli. ie loJ) jc moiné lI"ušiľ aj \ lájomnou dohodolI Imlll\ ll) ch strán . 

13.9 Zlll luvné SIraIl) sa dohodli Ila tom . ie pohľadá\k) \)pl)\ajúce 1 tejtn Imlu\) mel/'U b)ľ 

postúpené na tretie osob) len so súhlasom dlžníka. 

13.10 V prípade ukončenia Imlll\ néhn \ 7ľahu a \ ,>pOrll) ch prípadoch ,>a Illllu\ né ':itran) riadia 
ustanO\eniami Obchodného zá konníka" u::.tatll)llli \šcobccnc Lá \ ún)llli prá \n) 111 i predpismi. 
r)lllito predpismi ':ia riadia aj \ zt"ah) ncupravené \ tejto loJ). 

13.11 Imcn) a doplnk) tejto LoD bUUll Illllu \né stran) riešiť formou očíslO\éln)ch písollln)ch 
dodatkov k tej to Zl)[). ktoré sa po obojst rannom ~LI h lasnol11 podpísan ílmi u\ n~ III i stranalll i stanú 
n eodde liteľn o u súčasľou tejto ZoO. 

13.12 Táto ZoO nadobLlda platnosľ diíOIll podpísania obich omi Im lu\ ll) Illi ,>tranami. ľJ činnn"ľ 
nadobllda diíOIll naslcdujllcilll po dni 1\ ercjn cllia na strúnkc obSlanl\ atcľa. Je \) hotm cnú \ --I-och 
\)tl ačkoc h . L ktor)ch objednávateľ obdrží Jazho\() \ itel" I. 

13.13 2m I L1\ né stran} vyh lasuj Ú. že s touto zllll LI vou bol i oboznámené. že nebola 
uzal\orená \ tiesni. ani la inak. jednostranne Ilc\)hod n)ch podlllicnok . 

V II. Mora\ ciach. dlin I I 0--1 . 20 J\ 

obstaráva t e ľ 

x 

Ihoto\ it eľ : 
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