
ZMLUVA O DIELO 
lIzatvo"ená po,lI'a ~ 536 a nasl. O bchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom wen; 'u, 

realizáciu akrie : 

DAŇOVÝ ÚRAD - HYGIENICKÉ ZÁZEMIE 
( stavebné úpravy 2 ) 

Zlaté Moravce 

Čl. I 
Zmluv né st ran~' 



Obstarávat!'/' 
Názov a síd lo: 

Zastllpell ) 

Kontak!. osoba: 

Bankové spojenie : 

Čís l o "Č ili : 

I ČO: 
DiČ 

2 Zhotov iteľ: 

Názov a sídl o: 

V zastúpellí: 

Banko\é spoje ni e: 

Čís l o Íl č tll : 

IČ'O: 

l é DPH : 
Tel.. Fa\: 
Zapísa n)/: 

Mesto Zlaté Moravce 
I . mája 2. 953 O I Zlaté Moravce 

Dipl. ing. Peter Lodnú, CSc. 
primátor 

Ile. Štetilll Nociar 
te l. : 037/69 c39 14 
Ifl.' : 037/69 239 45 

VÚ B. a. s. Nitra 

334221 62/0200 

00308676 
2021 058787 

NIIM s. r. o. 
So ltésovej 36 
953 Ol Zlaté Moravce 

Branis lav Nevín , konatel' 

-raIra ba nka 

26271 02093/1 100 

3654 6 186 

SKcOc I 63iJ·IOX 
O()II i (,cl XX I I 

OR OS Ni tra. odd . Sro. vložka č . 130~7/N 

Č l. " 
Predmet zmluv)' 

2.1 Zhot ov iteľ sa z,nňz lI. i e. il' za pOd1l1i ťllO K dohlld llut ~ ch \ tejto zmilI ve o d ie lo (cl'a lcj kn . .ll)!)--) 
ol~iedll á va t ero\ i zhotoví dielo: 

DAŇOVÝ ÚRA]) - HYGIENICKÉ ZÁZEMIE (stavebné úp"av)' 2) 
Z laté Moravce 

v rozsa hu predloženej cenovej ponuk y nas ledov ne : 
l i ľJ pra\'3 p()\Tc hLl\ ~ tiell ~2 m:! 

"2 / Odvoz s lltiny a \ yh úran~ ' cll hmôt 
31 Prečiste Ili e vlltJlomcj krlllali ;:itc iL' 
4/ Vzd ucho technika: - V-iC misa kl) lllbi .=! ks 

UlIlývad lo - 2 ks 
Vý levka I ks 
Baté ri a umý·va dlová - 3 ks 



5/ Konstrukcie sto lárske 
6/ Pod laha - dlaid ice : 8.-1 m' 
7/ Obkl ad} cO.O IlI ' 

8/ Ná lery - 43 .0 m' 
9/ Elektromontážne priIce : - Sv ietidlo - c ks 

- Revízne dvierka - I ks 
2.1.1 dodan ia príslušnýc h at estov a ce rtifikátov od zabudovaných materiálov a výrobkov. 
2.1.2 dodania vyhlá seni o zhode. pris lu šll )lC h atestov a certifikátov od za budova n)/ch mat eriál ov 

cl " ) robko \. 

2.1.3 vyhotove nia pr ísl ll Š Il~ c h sprflV o oclbUnl)ch prehliadkach a SkllŠk"ch zariaden í. 
2.1.4 vy konan ia pris lusnyc h skúsok v rozsahu podra STN. 
2.1.5 zabezpečenia sllh lasLJ na na kladanie S nebezpečným odpadolIl (p red zača tím nak ladania s takýmto odpadom) LI prí slušného orgánu štátnej sprá vy v odpadovom hospodárstve. 
2.1.6 dodania dokl adovo využil í a zneškodn en í všetk)'ch odpadov. kl oré vznik nll pri rea li zilcií prác na povo lené skl!Jdky. 
2. 1.7 zabl: zpečen i a (ľa l š ich dnk lwJuv :-.lt,· isiac ich s lI\ťdcnilll do prc\'úd/l.). 

2.2 Objednávate!' sa lH\ · ~illlje. i.\! riadne dokon čené dielo prevezme a zaplati za j el10 zho t ovť lli e dohod nutú CC IILI . Die lo sa bude odovzdil\af ako ce lok v zmys le čl. III. bod 3. I lej to ZoO. 
2.3 Real izác ie bude prebieha t" za prevádzky objektu. 

Čl. III 
Čas plnenia 

J. l Zhowv ite l' sn 1(1' äzujc . ze dodú predJllé l duhod llll l) ,. rozsahu a obsah II č l. II tejto 70U , nas ledovllý'ch terminoc h : 
3.1.1 Zač ialok realizácie 15. 04. 2013 
3.1.2 U končenie diela 30.04.2013 

3.2 Ak zholOv iter pri prav í di e lo lia oclov;:dmlie pred č a som plnenia dohod llutého ,. č l . II I. bod 3.1. tejto ZoD, objedllú Va le r :-,a zavä t.: llje toto dielo pre, zia!" v pOllllklllltOll1 termíne. bez nároku 
zho tov iteľa na l in a nčll é Lv) hodneni e. 

3.3 Prípadn é zm eny ča su plnen ia. uvedellé ho v bode 3.1 tej to ZoD. dohodnlt zlllluvné strany fo rmou 
č í s l u\'a nych píSOlllll) cll dodatkov . kt oré ~a pu ohojstrallll om sLlll lasll o lll podp ise zmlu vn)ch strúll 

Č l. IV 
M il'sto plnenia 

4.1 Miestom pineIli a predmetu zmlu vy podl'a ČL IIlej lo Zo D je: 

4.2 Budova Da"ové "radu, H,·iezdosla vova ul. Č. 183, Zlatl- Mora'Te 

Čl. V 
Ce lia za dielo 

5.1 Cena ZH zhotovellie predmetu 100 , rOLsa hu č l. /I tejlo ZoO je stanove nil dohodou Llll luvných strán v zmysle záko na Č . 18/ 1996 Z. z. o ce nác h v zne ní lleskorš ích predpi so\' ako cena vrátane DPI1 vo vyške: 4 580,00 f 
slovom : š tyr ili síC()~it 'stooserndes iat eur 
Ce na za rea li z~c ill d iela predsta vuje : 

5.1.1 Ce n" bel DPII 
5.1.2 DPH :0% 

5.1.3 Celková cena vní lane DPH 

. .. .. . . 3816,67f 

•• • • •• . ot 580,00 f 

) 



5.2 Cen u za dielo dohod nutú v c l. V. bod 5.1 . tejto ZoO je mol.né me li il" v prí pade \ zniku naviac prác. Ich rozsah a cena musia byť prerokova né. odsúhlasené a doriešené medzi zllotov itel'o!l1 a objednáva teľo lll formou písomného dodatku k tejto ZoO. Súčast'ou doda tk u Illu sí byt' kal kul,;e ía ce ny na viac prác pod ra kalku l ač n ého vzorca (ll po ložiek. ktoré neonsahuje špec ifikác ia ceny k ZoO) v zmysle zá kona Č. 1811 996 Z. z. () cenách v znení neskorších pred pí sov. 
S.3 Cellu za dielo dohodll utú \ cl. V. hod S.I . tejto ll)!).il? lllo71lé IlIťniť aj \" prípade Zlm:ny DP II. 
5.4 V pr ípade zmeny sta\,cbll) ch materiálo\ a dOc/ch · ok. ktoré budú Iľlať dnpad nll dnlmdnu tú Ct:l lU la diel o v č l. V. bod 5. 1. tej to ZoO. a lebo inýc h Ll1lien \' čase reali zác it' \)'"ola llych LO strany obj ed ná vate l'a. bude cena za d ie lo odsú hlasená medLi zhotov itel"olľl a ob.iedlllí vilt erolll formou písomného dodatk u k tejto ZoO. 

Č l. VI 
P la tob né podmíenky 

6. 1 Cena la zhotlwellie diťla buck uhradcll,ú formou ťnl-..lLlrácie. 
6. 2 Vykonané rea li zač n é práce pod ľa č l. II. bod ".1. tejto ZoO bude zh otovite ľ ral-turovat' IHI základe zist"ovaeieho protokolu a slipisu vykonanych prác pod ľa staveb ného denníka, odsLlhlaseného tec hnickým dozorom obj ed náva te ľa. Odsúhlasenie fak tli ry objed n ávate ľ vykoná do piatich (5) dní, alebo ju vrát i na dopracovHnie zholovi tel"ov i s pripomi enko u bránia colI t'lIlrade faktúry. 
6.3 Objcdnávntel' ll1 ;i právn \ rú ti, ' t ~d"Ll ru. ,II-.. IÚI O nl?ob :-'i1hujc l1ólež illhli dallu\'~ Ih) dol-..ladu. alebo porušuj e podstatné Zllllu \·llé p\)v inllusti. Ohjedn<:ivatd'.ie p()\' in n~ taklllO 1~1"tú rll lé:lS lnť dn Iroc h (3) pr(lcovnýc h dni z!lu!nv it el'ov i. 
6,4 Objednáva teľ si vyhl"adzu je právo zadr;><It' " ia stl-u I O'Yo Z ceny diela hez DI'I I <II-o "ko laudal: nli poznstávku" , ktorá bude uhradená po odslrúnení všetkyc h vád a ned orobkov zi stell )/ch na 

ko laudačnom konan í. Vady a nedorobl-y odstrá ni zhotov ite ľ na vlastn é náklady. 
6.5 Lcl10ta splatlwsti faktllr ol)la \zájnlllnc dohodnutá do JO kalcndúrnych dní odo (Ilia doručenia 

ra"'tt'll) ot~jccln ú \(1tcľo\ ' i" 

6.6 Objednávate!' prchlaslIjc . že na zholovenie di ela. ktoré je predlllet lHll tejt o Zo J) mú zabezpečené finan(:né prostr iedky. 

Č I. V II 
Zodpovednosť za vacly 

7.1 ZholIJv iter zodpovedá za lo. l.t' oredllle! lej tn 7nn httrlp zho.to..v.e!~ý .!.' S ~:! ~: ~!~ sO ;:,~ · ... ~~ r.. :';' ~; ji; ~e:jiv Zo O. podl'a ove renej projektovej dok ulllentácie stm, by. pad ra s love ll sk),ch technick)'ch Il oriem a všeobecne záväzných prá\ nyc h predpisov pla t n~'c h v čase reali zác ie cl že bude spôsobil)' k zmluvnéIllu [Ičelu. 

7.2 Zhotovi te!' zoclpoved ~1 za vady dicla. I-..torc má pred1l1et zllllll "Y \' časc jeho 0dm t dallia 
objednáva teľov i . Dielo mú vady, ak nezodpovedá podmienkam \lvedeným v č1. VII . boci 7.1. tejto Zo O. 

7.3 Zm lu vné strany dohodli zál'u č nú dobu 60 mesiacov. kt orá sa vzťahuje na riadne dokončené die lo a zač ína plyn ll1' dríom odovzdallia a pre vza tia die la o bj ed ná vatť l'oll1. Na zariadenia a dodá\'ky. klOr)1ll bo l vydaný záruč ll ) li st V)TObCOIll , sa záruka riadi t)'11110 ZárUČ Il )1l1 li slOI11. Záru ka sa n evzťťlh Llj e IIa zfivady spôso bené neodbornym zásahom, mecha nickym poš kodením uzívatera a bežnÝ' 1ľ1 opotrebením, 
7.4 Zmluvné strany sa dohodli. že objedllúvate l' Illa právo p0ž-adovat" a zhotov ite!' pov inllosť bezpiatIle odstrán il' vad: diela bCI.l1d kladllc. najllcsl-..úr \ Ichute ll\·cdcnej \ c l. VII. hlKI 7.6. tejto Zo U. 
7.5 Objednáva ter je povi nn) písom ne oznámiť vady diel a bez zbytočnéhu od kladu po tOI11 . čo ich zistil. najn eskô r v pracovný de li nas ledujúci po dni ich zistenia . 
7,6 Zhot ov ileľ je PO\ inn)' clo troch (3) pracovnýc h dní po uplat nen í oprirvnene j re~lalll"eie, predlož it' objednávate rovi písom n). ná \"rh na odstrállenie vady a v prípade. ze ol~ i t.!dmívate r s tymto návrhom 
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sú hlasí. je zhotovite ľ pov in ný vadu diela odstrán iť do piatich (5) pracovnýc h dní od upl atneni a rek lal1lác ie objed návate 1'0111 . 
7.7 V prípade vady diela. na oclstril nclli c f..torej bude potrebný dlh š í čas, ako lehota stanovená v č l. VII. bod 7.6. tejto Zo D. je zhotOv i teľ povinný do troch (3) dní po pisomnom " zn!lme ní vady d ie la, 

clohod l1 Llf písomnou fo rmo II s objednávate rolll spôsob a termín odstránen ia vady diela. 
7.8 Zhotovi te!" zudpovedú za \·ady di e la zi s tť n é po čase Llvede ll o lll \ č l. VII. b()cI 7.3 . tejto lo U. a k bo li t ieto vady spôsobené poru šením povinllost í zo stnIIl) zh oLOvi t eľa. Zhotov i tel' odsu'úni lieto vady na vlastné náklady. 
7.9 Zho t ov iteľ nezod po\,eclá za vndy diela, kt ore b(lli spôsobené po užitím podk ladov prcvzal ~' c h od objednúvate ra CI zhotovi te r ani pri vynaloLeni ,"šetkej starostl ivost i nelllohol zistit" ich nevhodIlost" a lebo ml ich llev hod tl os t" objed návateľa upozornil a on na ich použití trval. 
7. 10 Vad) d iela. ktoré sú zj3\,né už pri odovzdáva ní a prebe rallí diel a je pov intl)' ol: i ednúvateľ Llv iesf v za pise o odovzda ní a prevzatí diela. 
7.11 Zhotov ite r nezodpo\'eda La vady d ie la. ktoré bo li spôsobené porušením po\,innosti zo Sl ni li ) objedmívate l'a. 
7. 12 V prípade V) S~)tll \ {Jd dicla h avar ij ll~ho charakteru. zhotovite !' ti eto odslníni do 24 hod ín od ich písomného nah láse ni a obj ed náva teľom . 

ČL VIII 
Sankcie 

8.1 V prípade orneš~allia 7hO l o\ ' iteľa s odovzdaní m predmetu zm lu v) \' dl)lwdnuto lll ča se plnen ia \ 
ZIll) SIe čl. III . tejto 7.11 U. 111;1 objedn<Í\·,ltcl" ll <Í ľlJk na lJll lu\ 'nlt 1){")k utLJ \ 0 \) ~ kť 0.25% 7 CC ll )' Lti die lo bel DPH za každy začat' cieli olll eš kania . 

8.2 V prípade omeškania zhotovi teľa :>0 spl není m povin nosti od s trániť vad) CI nedorobky die la v lehotác h dohodnLltyc h v čl. VI I. bod 7.6. a 7. 7. a č l. X. bod 10.6. tejto Zol). má obj ed n{l\atcl" nárok na zml uvnú pokutu vo v)'ške 16.60 € za každý začatý' de"'I omeš kania. až do odst.r}ínen ia pos lednej vady d iela. a záľ~)Ve'l vyťa k túrovať vznik nuté š~ody \ plnom rozsa hu zhotovitero vi. 
8.3 V pripéHle ol11L'š kan ia ohjL'dmi \atcL.l s ldlracl()ujednntli\~c h t~l"lúr lI(ld dllhodnutLI doblt Sp lH1 lHbti. mú I.h010v ite r 11;'\1\)]... l1a tirol... z ol11cš~a ll ia \~l \ );kc ().(J5% I . dl/.. IH.'j čia stky la ~<lzd)' z(lcn t) dt:ll omeškania. 

8.4 Zmluv né straIl Y Ilie sú v omeškaní poclra c l. VII. bodov 7.5 .. 7.6. a 7.7. a č l. X. bod 10.6, te jto ZoO v prípadoc h vyššej moci. resp. zásahu lU'adn)lch miest. ak tie to s ku toč l1 os ti bezod k.ladn e 
n í"OIll Il é' n7 1 'l l .dru he.: ~!:-:!:~C, ~ ! ~~0 S ~; ":' :'\) : .. v::. i. ; vy;;c.i Il IoL i . resp. zú :>ail U uraonycll mi est všeobec ne známe. 

h. IX 
S po lupôsohl~ nic ohjednúvatl'l 'a il zh oto"itd'~1 

9,1 Objednávate l' odovzdá zlllltov ite l'ovi stave ll isko do pia tic h (5 ) pracovll)ch clllí pred zač i a tkom doby plllenia pod l'a č l. II I boci 3.1. tejto Zol) zá pi som o odovzda ll i " prevza ti stavelli ska. 
9.2 Pri užíva ní ciest a ko munikác ií určenýc h na príjazd na sta ve ni sko je zhorovit e!' povi nn}' p l niť pov innosti . vypI ) vajúce zo všenhccne zctväzn)/ch práv nyc h predpiso\· cl zodpovedá za ich prípadné porusen ie i l \'l niknultl skncl lJ . 
9.3 Zhntc.n,ile r pri re<lli/.c1Cii prcdl1lťlll 7.00 je pO\"illll) dod ri ié1\'il" predp is) í.1 op8t rcnia na 

zabezpečen ie bezpeč n os t i a oc hrany zOJ"éI\'ia pri práci. na ochran u životného prostredia. ako aj prot ipožiarne opatrcl1ia. vyp lývajúce z pova hy vykoná va nej prác e. Za ic h prípad né porušeni e a vznikl ú škod u zodpovedú v plnolll rozsa hu . 
9.4 Zhotov ite ľ j e PO\' inn)1 počnúc odovzdaním staveni ska v i esť sta vebn)' denník . Do sta ve bné ho dcnní\...a s dvo ma (2) prepi smi sa l.apíš LJ \ šetk y skutoč n ost i . \") pl)'\"1t.iLlcc L tejto Zo O. naj 111 [i odovzda nie stavcbn~'C h prip r3\· ťnost í. ZáLlHl lll ) tec hnické ho dozoru objednáva teľa a pod. Stavebný denník počas n . .'alizácie diela Illusí byť ne ll :> t.ll e na stavbe tnŕ1l c prb tupJl) . 
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9.5 Za cel)! pri ebeh \'~-' stavb), . za udborné a \ čas né vyhotoveni e diela pod ľa kjto ZoO a za vedenie sta vebného dennikaje zodpovedn)' Bntnislav Nevín , konateľ. 
9.6 Za o b.i ednávate ľa .i e výko nom obča sného tec hni ckéh o dozoru o b.i ednávate ľa povere n)' Ing. Ma rián Zuzčák, pracovnik Odd. výstavby MsÚ Z laté Mo ra vce . 
9.7 Zhotov ite !" je pov inn)' prizvať obj edll ~va t el"a na prevza tie pr~c. kt ore budll za kryté ale bo sa stanú 

neprí s lupll~' ll li. \ OpaCIl OI1l prípade zndp\..n edá I.a \ zll iknLlté škod:. AI-\ lhotov ite !" nevyzve obj ed ll ávalel"a na prev/ali e préic. jl' puv ill n~ na .jeho žiadost" La kl) té práce odkry ť na vlastn é nák lady. Objednáv "l1c !' jc puvin ll )' ticlo pnk:e. po kiaľ SLJ preveckné riadn e. prevz ia ť do troc h (3 ) pracovnyc h dn í. Po lumlo termí ne sa pll\.ažlIjú predm etné prúce za prcl-\ ull trolované a prevza té . O prevzatí zakryt),"ch prác sa sprac uje písomn) záznam. 
9.8 Kontro ln é dni zvo lá va a organ izuje objed návate r. Prijaté opat renia na kontro ln yc h d rioc h sa stávajú pokynmi pre rea lizúc ill. Na ko ntro l l1~{ch diíoch .Ie učast zhotov ite!'a . resp. sta vbyvedlH.:eho pov inn{1 
9.9 Obj ed n á v ~te r j e pov inll )' s ledovať ObSélh stavebného denní l-.a ~1 I-. ZÚpiSOlll prlpo.Jl t svoJe stanov isko . Ak tec hn ic k) dozor objed náva tera so zúzna molll zhotov ite!'a nesú hl as í. j e pov inn)' 

pripoj iť k u'Í pi su sv~j e vyj ad renie do troch (3) pracovn)'ch dn í. V opač nom prípade sa predpokladá. že s jeho záp isom súh las í. To isté pl atí pre námi etky zhotov itera voč i záp isom objedná vate ra . 

9.10 Záznél l11 y v sta vebnom den níkll. ktoré lllél.jÚ vplyv na rozsa h stavebll)'ch pr{\c. cellu d iela. čas plnen ia. prípad nť eľal š ie zi\\äzK) tej to lo D. bud ú slú žit' <lko pod I-. Iac! pre V) pnlCO\élllie 
písomnýc h dodatkov, Zo O. 

9. 11 Zholov ite l' bu de pri rea lizác ii diela rešpe kt ovať pod mie nky sta novené zákono m Č. 124/ 2006 Z. z. o bezpeč n os ti a ocllrélll e zdr8v ia pri pnic i a o z ll1 ene a doplneni ni ekt or)'ch 7ákonov. 
9.12 Objed návater sa zaväLLrj e poskytovať zh otuv ite l\w j patrr cne (1 včas n é spo luposoben ie 

spoČí,".jli ce h la vne \ pos' ytovani pod kladov il doklad ov. ktorých potre ba vznikn e v priebehu pnk a lO do piati ch ( 5) dní od \ :/\aniCl . O sohit nú lehotu na dodanie p\1dk lado\' a doklad ov do llOdnll zmlllvllé stran:, v pri pade ~polllpôso bť' n i a. kt oré ncmô;e (l bjednávater zabezpeč it" vlastnými s iltlmi 

Č l. X 
Odovzdanie a prevzatie diela 

10. 1 Zhotov it e !' odo"zclfl tl ubj ednáva le l" preberie riadne do končcI1ť di elo. Dielo sa bude odovzdfl vať 
" ' 0 ce lo k. v 1111) ,Ie č l. III. bod 3. 1. tej t" 1.(11) . 

IU.2 Zh otov it e ľ j c p\..)\ inn) pred začat í lll preberacieho konani e] P;S01l11l L: ol.ll(ll11it" obj e d n ťÍ\'a lťi 'ovi 
lU~j nes kôr tri (3) pracovné ciní "op red prip ra ve nosť diela k l)c!ovzdallill. Nn zakl acle toh to oználT1enia dohodn e zhotov ite r s objeclná va te l"o lll časov)· postup preberacieho ko naJ1 ia. 

10.3 Podmi enkou oclovzdnn ia a prevzati a di ela j e lIspešné vykonan ie kOlll plexll)'ch skúšok predpísanýc h norm ami a projektom stav by. Ak sÍl uvedené skú šky neúspešné z \- in y zh o tov ite ľa ouoú tieto v pl no JTl rnlsrllw up('l k o\ ' (1nť do troc h (.1) pn-lCo \ ' n~ c h dní. na j e- Im náklad:. 
10.4 Dva (2) praCln1Jt: dni pred Dl(:a tJJ11 prt.'hcrania dida odo\zdú zhnt tw iler obj ccln él vat c ro\.i revízne spril vy. atesty. os\'cdc cll ia () akost i a komp let nOSI i jednot I i v)·c h za ri aden í. ce r! iti kát). pot\ rde n ia o likv id ácii všetkýc h odpad ov , pre vúclzk ový poriadok koto lne, ako aj ďa l š iu docl ;-Í\ 'aters kú dokumentác iu. Bez týc htu nál ežitosti ohjedmlva te !' k prebe rac ieillu konajl iu nepri stúp i. 
10.5 O b.ied návate r ne pre be rie die lo, , to r" ho zj av né vady budú brá n i ť j e ho uvede ni u do pre vád zky a j eho riad nemu užíva niu. 
10.6 Lh o l ov it e ľ odsrrún i Listeru: \.ad) a nedorobk) na \ la stné nákla d). 
10.7 Prípé'ldné vad) a neclo r\..) hk). uvede né v zápise o ocknzda ll ; a prevzati di ela, nehrá niace užívaniu odst ráni zhoto vite!' v termíne určenom v zápi se o odovzdan í a prevl atá d ie la. V zá pi snici l..) odovzdaní ct prevztl tí zhotov ite!' urč í svojho zás tupcu. ktorém u obj edn{1\,(lte l' umožni prístup na miesta p ri padn~'c h vád a v)'d il potvrden ie o odstrá není váci a nedorobko\'. 



Čl. XI 
Ostat né ustanovenia 

11.1 Zhot ovi te ľ bude pri plnení pred metu te.i1O 1.oD pnsllIpovať s odbllr1ln U s tarus lli \ <oSťO ll. Z(l\ ' ~i zLljc sa dod rž ia vať všeobec ne zilv~i zné prá vne pred pisy a tec hn ické nOrili } platn é v čase reali zác ie a podmienky tejto ZoO. 
11.2 Zhotov iteľ sa bu de riadiť výc hod iskov)'ll1 i pod kladmi obj edn áva te l'a. zápi smi a ná vrhmi na riešenie oprávnených pracovn ikov padra č l. IX. bod 9.6. 9.7. rozhod nutiam i a vyjadren iami 

dotkn ll t~ic h orgánov šlátne. i spnl v)' a obce. 
11.J Zá lllell } 1ll3ICri úlu \ alebo l lllC'n)' tecl1nick0ho rifSC'llia 11107.no \)J,.ollaf kn pn OdsLlhlasení v 

sta vebnom den níku. resp. pn ocl súhlnscll í s o l~icdll;:l Vatc rolll na kontro lnom dlli . 
II.4Ak dohody L1 zavreté poMa č l. X I. bod 11. 2. tejto Zol) budú ma( vpl\ v na predmet zmiLIvy. čas 

p lnenia a ďa l š i e zm luvné záväzky. mu s í by '- sú časťou tejto dohody aj spôsob úpravy cen) a ča:>lI pln enia vo väzbe na zmenu predmetu loD. Takáto dohoda je podkladom pre vyp racova nie písomného dodatku k tejto ZoO, ktorý sa po súhl asnom pod pi se obidvoch zmlu vných strán stáva neodde lite rnoll sllča s (Otl t ~jlo ZoD. Zhotovi ter nil' je oprú\ nen)' preruš it" práct:: \- prípade zistc n)ch na viac prc'lI.: do dob) ich od" Ldllase llia pbOIll Il ) 111 dodatkom J... tejto Zo O. 
11.S Z hotov iter vyh lasuje. že mft op rá vneni e v) k onať pr,úcc v rozsahu čl. II . tejto ZoD. 
11.6 V prípade dočasného alebo defi nití\·ne ho preru šeni a prác na die le 7. dc)\·ndu na strane o bj ednáva te ra. bude zhoťov it e ľ fakturovať práce. rozpracované ku drlll p reruše n ia. vo v)ške vzáj omne dohodnuté ho podielu z ceny za diel o podl'a č l. V bod 5.1. tejto Zo O. 
11.7 Zhotov ite !' bude v plnej mie re rešpektova l' a dod rži ava( zákon NR SR č. 2 15/2004 Z. z. o oc hran e ut a.iuvaných sk lltn Č nos ti <l o zmene a dop lnení niektor)"Ch zákono\' v lneni ne :> !...oršíc h predpisov. 
J 1.8 Počas rcnli l.~ície diela 7ndpovedft 7.hotov it e r za škody vzn iknuté jeho ČiIl IlOS t"Oll na majetku objedn<i\'atera a jdlO v)ba,·e n í. Po li sten í škody zav inenej zhotov iterorll .. je zho tov ite !" pov inn)' 

uvi esť vec alebo zariadelli e do pôvod ne-ho stm u. pri úplnom ln iče n í 'CCI a lebo za riaden ia 
nahradiť novou vťcou toll() istého typu . Pri určo\' a n í škody bude ohjednúvatcJ" \-)c h ,id zať / celi) majetku v čase poškodenia. 

11.9lho tov ite l' jc zod povcd n~! za po hyb pracovn íkov na stavbe. Pracovníci zhotov itera sa mÔ7u 
pohybovať na sta vbe ibn vo vy rn ed ze ll ~· c h priestoroch uľčen)' c h nbjcd nil vateJ"nlll . 

11.10 Objcdmívatel" lIJ11ol.ní zhOlov iterov i poča s dob) \')'sta vby Ila slélvc ni sku stélvebnLr č inIl osť aj v 
nad časoc h a v dri l1C h prw.: ov ného vo rna po vzáj o mnej dohode, so L<lchovnn íll1 !loč neho krudu . 
Nak() n~o sa budú práce reél li zovat" za previtdzky objek tll, zhot ov ít e!" je pov illn)' rešpe kt oval" 
3 ri:!ciť s:-: po ! ~ ) I~ ; n i nh.iedn:Jv<tkl"a. 

Ó, XII 
Prechod vlast níckeho pr-úva 

12.1 Zhotovite!' a objed návate r sa dohodl i. že vlastnícke prá\o k pred lIletu Zol) sa cIJiolll prevzatia 
diela ako ce lku . stúva vl astn íc tvom objed ná va tera . 

Č l. XIII 
Zúve rečné ustanovenia 

13. 1 Objednilvater móle od t~.itll ZoO odstúpit·, ", l hotlll itel· bezdôvodne precI lLuje ča s plnenia a podstatne po rušuj e c]'ét! šie povinnosti vy pl )'vajúce z tejto ZoO. Odstlrpen ic nd l mlu vy oznámi objednávate I· zhotov ite!'ovi bez zbytoč ného od kl adu po tom. čo sa o podstatnom poru šení zml uvy dozvede l. 

13.2 Zhotovi tel" je o prftvn en~." od zml uvy odstú pi!". keď objednil valt, r nezaplat í ce nu za riadne 
vykonané di elo do 20 prnco\ nýc h dní po uplynut í dohodnutej lehoty splatnosti faktú ry . 

13.3 Od te.ito ZoO jc Inožl1é od:>llipit" ak sa plnen ie plKI"talllt:i LJlllm llL'j PO\ illllo-;ti " t:110 pre niektorlt zo zrnluvll )'ch :;t rúnllplll e nCrnOLn~l1l. 
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lJ.4 Zmlu vné strany sa dohod li za podstat ne zmluv né pov innosti pova l.ovať \'šetky povi nnosti vyp lývajúce z tejto Zo O. 
IJ.5 Zml uvná strana. kto rá L lIveden)c h dôvodo\' odstllpi od zm lu vy. m{1 pr<l\,n od druhej ZlIIl u\ nej st rany požadova ť ná hradu skody vo v)'ške 150/0 z cdko vcj ceny diela . okrcm prí padov cha rakte ri zovan ýc h ako vyššia 111 0C. resp. zúsah úradných mi est. 
IJ.6 Zl1lluvn é stran} sa do hod li na pí S01l 1llť. i forlllt: odstl'qJcnia od Zo l) a píso l1l nej forll1e uplatnenia všetkýc h nárokov voči druhej strane , 
\3 .7 Výpovedná lehota j e I mesiac. V)·poved ná lehota zač ína plynú ť prv)' 111 c1"om nasledujúceho mes iaca po doručeni v»povede druh ej zmluvnej strane. 
13.8 Zmlu vné strany sa dohod li, 7.C ZoO je l1ložné zru š iť aj vzáj o lTlll oU (h)h oc!o u zIIlILl\tn~"ch st rán. 
13.9 Zm lu vné strany sa dohod li na 1o lTl. i e pohradá\.ky vypl )'vaj úce z tcjto zmlu vy môžu byť 

pos tlqJť IH:' na tretic osob) len Sl} s ll1l1as{Jm dl/nika. 
13.10 V prípade ukollčen i a /IllIUV ll ého \'Lf-allu íl \' SPl) I"Il )'c h prípad oc h sa zmlu vne strany ri ad ia 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatn)'mi vseobecne zá\'flznými prav llym i predp ismi . Tymit o predpi sm i sa riadia aj vzťahy neupravené v tejto ZoO. 
13.11 Zmeny a doplnky te jto ZoO budú zmlu vné strany ri eš if lo rm ou oč í s l ovall)'ch pis'lll1 nych dodatkov k tejto ZoO. kt o ré sa po obqjstrannom súhlasnom podpísaní zmlu vným i stranarni stanú neoddeliterll o u súča s(ou tejto Zo O. 

IJ . 12 Táto LoD nad l,hl'lda platnost" dJiOIll podpísania obidvomi Zlll lll VIl)·llIi s tran ami . Úč in nosť 
nadobllda chiom ll<l s 1edu.iľlc im po dni zve rejneni<=! na stránke o bstaráva t e ľa . .J e vyhotovenú v 4-oc h v)' llačkoch. z ktorých objedml v a t e ľ obdrží 3 a zhotov iter 1. 

lJ.13 Zm luvné strany vy h lasuj ú. že s touto zmlu vou bo li oboznámené, že nebo la uzatvorená v ties ni , a lli za inak . j ednostrann e nevýhod nýc h pod mi enok. 

v Zl. Mora vciach , cl"", 10.04 . "0 IJ 

obstarávate !" : 

ŕ~ ( , !Il II li'ÄlO s. r. o. 

( 
l
, . I' ~l1ésovej Č. 36, 953 01 ZLATlO MORAVCE Z10~ 1(;0:36546186 

l 
reg.: OR OS Nitra, odd. Sro, VI. č. 13087/N 

• 1 • 


