Zmluva o dielo
Číslo zmluvy objednávateľa: ..........
Číslo zmluvy zhotoviteľa: ..........
uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa § 536 a násl. zákona č. 513/91 Zb. v platnom znení

Objednávateľ :
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

Čl. 1. Zmluvné strany
Mesto Sabinov
Námestie Slobody 57, 083 01 Sabinov
Ing. Peter Molčan – primátor mesta
00 327 735
2020711726
VÚB, a.s. retailová pobočka Sabinov
SK35 0200 0000 0020 4415 3358

Zhotoviteľ :
Sídlo
Zastúpený
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........
..........

Zhotoviteľ potvrdzuje, ţe sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, ţe sú mu známe
technické, kvalitatívne a iné podmienky súvisiace s realizáciou diela, vie zabezpečiť všetky poţadované
materiály a výrobky a ţe disponuje kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k zrealizovaniu diela
v dohodnutej lehote potrebné.

1.
2.

3.

2.1.
2.2.

2.3.
2.4.

Preambula
Objednávateľ je obcou (mestom) v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky.
Zdroj finančných prostriedkov na predmet zmluvy bude:
- z úveru zo Štátneho fondu rozvoja bývania,
- z dotačných prostriedkov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja,
- z vlastných zdrojov mesta Sabinov.
Zmluvné strany zhodne prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, ţe majú plnú spôsobilosť na právne
úkony a táto ich spôsobilosť nie je ničím obmedzená, a ţe vyššie označené osoby štatutárnych
zástupcov majú oprávnenie konať za zmluvné strany v plnom rozsahu. Zmluvné strany ďalej
zhodne prehlasujú a vzájomne sa ubezpečujú, ţe sú podľa osobitných predpisov oprávnené na
výkon všetkých činností, ktoré sú nevyhnutné na plnenie povinností vzájomne dohodnutých v
tejto zmluve.
Čl. 2. Predmet plnenia zmluvy
Názov stavby: „Sabinov – 16 b. j. Nájomný bytový dom A3 – Ul. Mlynská“
Miesto stavby: Sabinov, Ul. Mlynská
Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe za podmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateľa
stavebné a všetky na nich nadväzujúce a s nimi súvisiace práce v zmysle spracovanej a schválenej
projektovej dokumentácie, v rozsahu podľa priloţeného rozpočtu. Objednávateľ sa zaväzuje
vykonané práce prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu.
Zhotoviteľ predmet zmluvy ako celok neodovzdá na realizáciu tretej osobe.
Zhotoviteľ prehlasuje, ţe:
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a) sa oboznámil s projektovou dokumentáciou stavby a so sprievodnou a súhrnnou technickou
správou,
b) na základe predloţeného výkazu výmer bola vypracovaná cena diela,
c) si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloţenej projektovej
dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od
projektovej dokumentácie predloţenej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze
výmer. V prípade, ţe odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ aţ počas realizácie stavby, je
zhotoviteľ povinný ich vykonať na svoje náklady.
2.5. Zhotoviteľ súčasne prehlasuje, ţe z jeho viny nedôjde k úprave takto oceneného výkazu výmer.
2.6. Zhotoviteľ bude uskutočňovať práce súvisiace s predmetom zmluvy na profesionálnej úrovni
v súlade s technologickými postupmi pri dodrţaní všetkých platných noriem, technických
predpisov, pri dodrţaní platných legislatívnych úprav o ochrane ţivotného prostredia, bezpečnosti
práce a podobne.
2.7. Dielo zhotovené (vykonané) podľa tejto zmluvy bude preverené komplexnými skúškami, ktoré
preukáţu spoľahlivú funkciu diela. Záznamy o skúškach budú odovzdané objednávateľovi.
2.8. Zhotoviteľ podpisom tejto zmluvy výslovne vyhlasuje, ţe bol podrobne oboznámený s podkladmi
podľa bodu 2.2 tohto článku zmluvy, prevzal ich a zaväzuje sa realizovať dielo a všetky
povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy v súlade s týmito podkladmi. V prípade vzniku akejkoľvek
škody objednávateľovi z dôvodu realizácie diela v rozpore s podkladmi sa zhotoviteľ zaväzuje
nahradiť objednávateľovi vzniknutú škodu v celom rozsahu.
2.9. Akékoľvek zmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzájomnému odsúhlaseniu účastníkov zmluvy
formou dodatku k tejto zmluve v závislosti od podmienok stanovených v zmluve o pridelení
finančných prostriedkov.
2.10. Súčasťou rozsahu plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu
objednávateľa so zhotoviteľom.
2.11. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a na svoje
nebezpečenstvo a vo vlastnom mene.
Čl. 3. Lehota plnenia
3.1. Termín splnenia predmetu zmluvy je
a) začiatok výstavby:
07/2018
b) ukončenie výstavby:
do 13 mesiacov odo dňa začatia výstavby.
3.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko bezodkladne po nadobudnutí účinnosti zmluvy o
dielo.
3.3. Zhotoviteľ bude vykonávať stavebné práce v súlade so schváleným časovým a vecným
harmonogramom prác, ktorý vypracuje na celú dobu výstavby a odovzdá ho objednávateľovi
najneskôr pri odovzdaní a prevzatí staveniska. Časový a vecný harmonogram prác musí byť
objednávateľom vopred odsúhlasený.
3.4. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne oboznámiť objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti,
ktorá sťaţuje zhotovenie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania lehôt plnenia v súvislosti na
harmonogram prác.
3.5. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela
objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a
podpísaný zápis na mieste realizácie prác. Konštrukcie, ktoré budú v priebehu výstavby pri ďalšej
činnosti zhotoviteľa zakryté, odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi v priebehu výstavby, a to
formou zápisu v stavebnom denníku. Okrem obvyklých preberacích podmienok zhotoviteľ bude
dokumentovať kvalitu odovzdaných prác revíznymi správami, správami o predpísaných skúškach,
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doloţenými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov a tieto kompletne
predloţí objednávateľovi pri preberacom konaní stavby.

4.1.

4.2.
4.3.
4.4.

Čl. 4. Cena diela
Zmluvná cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NRSR
č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou
sa vykonáva zákon NRSR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom znení.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe cena diela je pevná a nemenná počas celej výstavby, stavebné dielo
zrealizuje v poţadovanej kvalite a v ponúknutej cene.
Zmluvná cena je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteľnou časťou
tejto zmluvy.
Zmluvná cena je:
Celková cena bez DPH:
.......... €
DPH 20 %:
.......... €
Celková cena s DPH:
.......... €
Cena v EUR
Cena v EUR
Názov
DPH 20 %
bez DPH
s DPH
SO 01 Bytový dom Blok A3
SO 02 Splašková kanalizácia
SO 03 Daţďová kanalizácia
SO 04 Vodovodná prípojka
SO 05 Odstavné plochy
SO 06 Spevnené plochy
SO 07 Odberné el. zariadenie
SO 08 Verejné osvetlenie

Cena celkom
V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté stavebné práce spojené s dielom, vrátane odovzdania
kompletnej dokumentácie (napr. návod na pouţitie zariadení, atesty, revízne správy a pod.),
vodorovnej i zvislej dopravy a ďalší presun hmôt, reţijný, montáţny materiál, všetky práce,
dodávky, energie, náklady spojené s vykonaním skúšok, resp. atestov diela ako aj všetky sluţby,
resp. náklady súvisiace so zhotovením diela a vyplývajúce pre zhotoviteľa z tejto zmluvy. V
cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údrţbu a
odstránenie zariadenia staveniska a všetky náklady spojené s poskytovaním predmetu tejto
zmluvy.
4.6. V cene za zhotovenie diela je zahrnuté aj vypracovanie porealizačného zamerania stavby
a geometrického plánu stavby pre účely vydania kolaudačného rozhodnutia v rátane
geodetického zamerania adresných bodov objektu. Uvedené je zhotoviteľ povinný predloţiť
objednávateľovi najneskôr ku odovzdaniu stavby.
4.7. Zmluvné strany dohodli sa, ţe v prípade zvýšenia cien energie, nákladov dopravy, cien
stavebných materiálov a pod., zhotoviteľ nie je oprávnený vyúčtovať tieto zvýšené náklady nad
rámec dohodnutej ceny diela.
4.8. Zhotoviteľ sa neodvolateľne zaväzuje, ţe vykoná zmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto
zmluvy za zmluvnú cenu.
4.9. V cene diela sú zohľadnené všetky sťaţené podmienky realizácie diela.
4.10. Jednotkové ceny jednotlivých poloţiek sú pevné a nerevidovateľné, tak ako sú uvedené
v ponuke uchádzača.
4.11. Zhotoviteľ sa nemôţe odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoľvek inú
príčinu za účelom zvýšenia ceny.
4.5.
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4.12.Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez
príkazu objednávateľa, nebudú objednávateľom uhradené.

5.1.
5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

Čl. 5. Platobné podmienky
Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi ţiaden preddavok. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet
zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetu zákazky.
Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce vţdy 1x mesačne. Okrem všeobecných náleţitostí
podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov, musí faktúra obsahovať
jednotlivé mnoţstvá zrealizovaných prác a dodávok a ich ceny. Tieto práce musia byť pred
vystavením faktúry premerané a odsúhlasené oprávneným zástupcom objednávateľa.
Splatnosť faktúr je v zmysle podmienok o pridelení finančných prostriedkov medzi
objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania resp. medzi objednávateľom a Ministerstvom
dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Lehota splatnosti faktúr vystavených zhotoviteľom
je 60 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Suma predstavujúca 10% z celkovej výšky dotácie na vlastnú stavbu a 10 % z celkovej výšky
dotácie na technickú infraštruktúru bude zadrţaná do času, kým Ministerstvo dopravy, výstavby
a regionálneho rozvoja SR nepovolí jej uvoľnenie. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho
rozvoja SR povolí uvoľnenie zadrţanej sumy po predloţení právoplatného kolaudačného
rozhodnutia k stave.
V prípade, ţe faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je objednávateľ oprávnený
túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. Lehota splatnosti v tomto prípade začne
plynúť od doručenia novej správne vystavenej faktúry objednávateľovi.
Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.

Čl. 6. Záruka a zodpovednosť za vady diela
6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet zmluvy je zhotovený v súlade s touto zmluvou a
podmienkami tejto zmluvy, kvalita diela je v súlade so záväznými technickými a odbornými
normami, právnymi predpismi a ţe počas celej záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v
tejto zmluve.
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky ním zavinené škody, ktoré vzniknú tretím osobám z dôvodu
porušením jeho povinností, alebo v dôsledku realizácie diela.
6.3. Záruka za vykonané práce a diela ako celku je v trvaní 60 mesiacov. Záruka na výrobky je podľa
záruky výrobcu - min. 24 mesiacov.
6.4. Záručná doba diela ako celku začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni podpisu protokolu o
odovzdaní a prevzatí diela zmluvnými stranami a odborným zástupcom.
6.5. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie kolaudačnej alebo záručnej vady.
6.6. Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady
písomnou formou na adresu zhotoviteľa.
6.7. Reklamované vady, ktoré označí objednávateľ za havarijné je zhotoviteľ povinný odstrániť do 24
hodín od ich nahlásenia. Sú to najmä tie vady, na základe ktorých nemôţe objednávateľ dielo
uţívať a hrozí mu majetková ujma.
6.8. V prípade, ţe zhotoviteľ neodstráni reklamované záručné vady ani v náhradnej objednávateľom
stanovenej lehote, je objednávateľ oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady
vyúčtovať zhotoviteľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto náklady uhradiť v plnej výške do 21
kalendárnych dní odo dňa obdrţania faktúry, ktorou mu boli tieto náklady vyúčtované.
6.9.Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa schválenej projektovej
dokumentácie, prípadne zmien odsúhlasených investorom alebo stavebným úradom.
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Čl. 7. Zmluvné pokuty a úrok z omeškania
7.1.Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z celkovej ceny diela podľa
článku IV. tejto zmluvy za kaţdý, aj začatý deň omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela podľa
tejto zmluvy v dohodnutom termíne.
7.2.Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou platieb ceny diela na základe platobných dokladov
uvedených v čl. V. tejto zmluvy, je zhotoviteľ oprávnený uplatniť voči objednávateľovi nárok na
úrok z omeškania z dlţnej sumy v zmysle ustanovenia § 369 ods. 1 Obchodného zákonníka.
7.3. Objednávateľ má tieţ právo poţadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- EUR za
kaţdé jednotlivé porušenie povinnosti zhotoviteľa podľa tejto zmluvy.
7.4.Uplatnením zmluvnej pokuty objednávateľom podľa bodu 7.1. tohto článku zmluvy nie je dotknuté
právo objednávateľa poţadovať náhradu škody, ktorá vznikla v dôsledku porušenia povinnosti zo
strany zhotoviteľa, a to aj v rozsahu presahujúcom zmluvnú pokutu a aj v prípade, ţe zhotoviteľ
porušenie zmluvnej povinnosti nezavinil, ibaţe preukáţe, ţe porušenie povinnosti bolo spôsobené
okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť.
7.5.Objednávateľ je oprávnený o vyúčtovanú zmluvnú pokutu podľa tohto čl. 7, zníţiť svoje záväzky
voči zhotoviteľovi vzniknuté na základe tejto zmluvy, ak tieto zhotoviteľ do termínu určeného vo
výzve objednávateľa neuhradí riadne a včas; opísané zníţenie uskutoční objednávateľ v zmysle
§580 Občianskeho zákonníka jednostranným započítaním pohľadávky v spojení s §358 a nasl.
Obchodného zákonníka.
Čl. 8. Podmienky uskutočnenia prác
8.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi celé stavenisko nezaťaţené právami tretích osôb.
8.2. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi stavenisko písomne – bude spísaný protokol o prevzatí
staveniska. Protokol bude obsahovať aj:
- odovzdanie smerových a výškových bodov
- odovzdanie hraníc staveniska
- odovzdanie vyjadrení správcov sietí
- body napojenia na el. energiu, vodu, kanalizáciu pre účely zariadenia staveniska a realizácie
diela.
V prípade, ţe zhotoviteľ začne s realizáciou diela bez oboznámenia sa s údajmi, ktoré by mali byť
súčasťou protokolu, zodpovedá za prípadné navýšenie ceny diela
8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, ţe na základe objednávateľom odovzdaných vyjadrení správcov
sietí, dá vytýčiť podzemné a nadzemné inţinierske siete (vedenia) a zabezpečí, ţe jeho pracovníci
budú pri prácach v okolí sietí postupovať s najvyššou opatrnosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za
škody spôsobené tým, ţe jeho pracovníci nepostupovali podľa tohto odstavca.
8.4. Zhotoviteľ označí stavbu predpísaným spôsobom, stavenisko oplotí nepriehľadným oplotením po
jeho celom obvode a zabezpečí proti vstupu tretích osôb.
8.5. Zhotoviteľ je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky poţiadavky stavebného dozoru.
8.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení a prevzatí všetkých prác dať stavenisko do pôvodného stavu.
8.7. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje vlastné náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce.
8.8. Zhotoviteľ je povinný predloţiť objednávateľovi zoznam subdodávateľov, ktorých zhotoviteľ
poveril alebo hodlá poveriť vykonaním čiastočných plnení, pričom zhotoviteľ zodpovedá za časti
diela zhotovené subdodávateľom tak, ako by príslušnú časť diela zhotovil sám. V prípade
odmietnutia navrhnutého subdodávateľa objednávateľom, nie je zhotoviteľ oprávnený dotyčného
subdodávateľa poveriť výkonom plnení.
8.9. Kaţdý subdodávateľ, odsúhlasený objednávateľom, musí spĺňať alebo najneskôr v čase plnenia
bude spĺňať podmienky týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 zákona č. 343/2015
Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
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8.10. Objednávateľ poveruje k technickému dozoru diela: Ing. Mareka Greša; osoba poverená
objednávateľom k technickému dozoru diela je rovnako oprávnená aj vykonávaniu záznamov do
stavebného denníka.
8.11. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi najneskôr v deň podpísania zmluvy meno osoby poverenej
vedením vykonávania diela, pričom táto musí byť odborne spôsobilá.
8.12. V čase od podpísania zápisnice o odovzdaní a prevzatí staveniska oboma zmluvnými stranami do
podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami a odborným
zástupcom znáša nebezpečenstvo akejkoľvek škody na diele zhotoviteľ.
8.13. Počas realizácie diela je zhotoviteľ povinný viesť na pracovisku stavebný denník na mieste
prístupnom objednávateľovi. Stavebný denník vedie osoba poverená zhotoviteľom počnúc dňom
začiatku vykonávania diela aţ do dňa jeho ukončenia a odovzdania.
8.14. Zhotoviteľ zodpovedá najmä za primeraný poriadok na stavenisku, za správne uskladnenie
materiálov a konštrukcií, za prípadné znečistenie komunikácií, ktoré pouţíva pre svoju činnosť, za
ochranu ţivotného prostredia počas realizácie diela a za dodrţanie nočného a nedeľného kľudu.
8.15. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, tovarov,
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na miesto plnenia
diela.
8.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe pri realizácii diela zabuduje len také výrobky a zariadenia, ktoré sú
zbavené práv tretích osôb.
8.17. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za protipoţiarnu ochranu diela a zaväzuje sa počas
vykonania diela vykonať potrebné opatrenia na zabránenie vzniku poţiaru, resp. inej havárie v
zmysle platných právnych predpisov.
8.18. Zhotoviteľ je povinný, dodrţiavať BOZP a Smernice Poţiarnej ochrany, zabezpečovanie a plnenie
úloh na úseku BOZP v zmysle Zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci
a zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení a Smernice Poţiarnej ochrany v znení
Zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred poţiarmi v znení neskorších predpisov na odovzdanom
stavenisku a v jeho bezprostrednom okolí. Zhotoviteľ sa zaväzuje, ţe bude rešpektovať charakter
diela, čo predpokladá v plnej miere rešpektovanie podmienok vyplývajúcich z Vyhlášky MŢP SR
č. 532/2002 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických poţiadavkách na
výstavbu a o všeobecných technických poţiadavkách na stavby uţívané osobami s obmedzenou
schopnosťou pohybu a orientácie.
8.19. Zhotoviteľ zabezpečí a zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich zamestnancov,
svojich subdodávateľov ako aj osôb, ktoré sa v mieste plnenia diela ako staveniska nachádzajú.
Zhotoviteľ je povinný zaradiť na vykonanie diela len osoby odborne spôsobilé a zaškolené podľa
platných predpisov BOZP a poţiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný preverovať ich znalosti a
sústavne zabezpečovať kontrolu dodrţiavania príslušných predpisov. Zhotoviteľ sa zaväzuje
odovzdať objednávateľovi ku dňu začatia prác s vykonaním diela platný doklad o vykonanom
školení svojich zamestnancov a osôb poverených vykonaním diela z predpisov BOZP a poţiarnej
ochrany, ako aj doklady o ich odbornej a zdravotnej spôsobilosti k výkonu činnosti podľa tejto
zmluvy. V záujme bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a poţiarnej ochrany je najmä
povinnosťou:
a) dodrţiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ostatné
právne predpisy a pokyny na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci,
b) dodrţiavať zásady bezpečného správania sa na stavenisku,
c) dodrţiavať určené pracovné postupy,
d) nepouţívať alkoholické nápoje a neuţívať iné omamné prostriedky v pracovnom čase a
nenastupovať pod ich vplyvom do práce,
e) dodrţiavať zákaz fajčenia na stavenisku,
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f) oznamovať svojmu nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť
bezpečnosť alebo zdravie pri práci a podľa svojich moţností zúčastňovať sa na ich
odstraňovaní,
g) konať tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatné osoby nachádzajúce sa na
stavenisku.
8.20. Zhotoviteľ zodpovedá za akékoľvek poškodenie, zničenie a stratu materiálu určeného na
zhotovenie diela, za prípadné zranenie alebo usmrtenie osôb a za všetky škody vzniknuté
haváriou, ku ktorým dôjde počas, alebo v dôsledku vykonania prác v rámci tejto zmluvy, resp. jej
jednotlivých dodatkov.
8.21. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v
súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
8.22. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti pri realizácii
diela a to najneskôr v lehote dohodnutej pri preberacom konaní.
8.23. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť
zakryté alebo sa stanú neprístupnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ
nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak
objednávateľ bude dodatočne poţadovať odkrytie týchto prác je zhotoviteľ povinný odkrytie
vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, ţe práce neboli riadne
vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
8.24. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať vykonávanie predmetu zmluvy
zhotoviteľom. Ak objednávateľ zistí, ţe zhotoviteľ vykonáva predmet zmluvy v rozpore so
svojimi povinnosťami, je objednávateľ oprávnený doţadovať sa toho, aby zhotoviteľ okamţite
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním predmetu zmluvy na vlastné náklady a predmet
zmluvy vykonával riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to
poskytnutej, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy.
8.25. Kontrolovať práce za objednávateľa vykonáva štatutárny orgán objednávateľa, resp. oprávnená
osoba objednávateľa napr. technický dozor objednávateľa.
8.26. Zhotoviteľ je povinný predloţiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o
zhode, osvedčenia o kvalite, o akosti od slovenských skúšobní, doklad o uskladnení odpadov a
pod..
8.27. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných
osobitnými predpismi, záväznými normami a dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ.
Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie diela.
8.28. Objednávateľ je povinný podľa tejto zmluvy riadne vykonané a odovzdané dielo prevziať. O
odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany protokol o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej aj
len: „protokol“), ktorý podpisuje objednávateľ, zhotoviteľ, a odborný zástupca (stavebný dozor,
prípadne zodpovedný projektant). Podpis odborného zástupcu ustanoveného objednávateľom
nemoţno nahradiť.
8.29. Objednávateľ podpíše protokol len za súčasného splnenia nasledovných podmienok :
a) zhotoviteľ preukáţe realizáciu diela v úplnom súlade s projektovou dokumentáciou a touto
zmluvou,
b) zhotoviteľ preukáţe súlad realizácie diela s údajmi uvedenými v stavebnom denníku,
c) zhotoviteľ preukáţe všetky atesty, certifikáty, revízie a správy k jednotlivým stavebným a
technologickým celkom v súlade s právnymi predpismi a normami platnými na území SR,
d) zhotoviteľ vypratal stavenisko.
8.30. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predloţiť zhotoviteľ.
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8.31. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela obsahuje najmä zhodnotenie kvality vykonaných prác, súpis
zistených vád a nedorobkov, dohodu o opatreniach a lehotách na ich odstránenie, v prípade vád,
ak nedošlo k dohode, stanoviská zhotoviteľa, objednávateľa a projektanta. Ak objednávateľ
odmieta dielo prevziať, spíšu obe strany zápis, v ktorom uvedú svoje stanoviská a ich
zdôvodnenie.
8.32. Podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí diela sa dielo povaţuje za riadne vykonané.
8.33. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek umoţniť objednávateľovi a zamestnancom kontrolných
orgánov Slovenskej republiky vstup na stavenisko.
8.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje poistiť stavbu diela proti poškodeniu a ţivelným pohromám počas doby
realizácie diela.
Čl. 9. Odstúpenie od zmluvy, zánik zmluvy, riešenie sporov
9.1. Objednávateľ môţe odstúpiť od zmluvy v týchto prípadoch:
a) keď sa situácia zhotoviteľa zmení do takej miery, ţe technické alebo finančné záruky, ktoré
ponúka, nie sú zlučiteľné s povahou a dôleţitosťou prác jemu zverených,
b) z dôvodu porušenia podmienok a podkladov tejto súťaţe zhotoviteľom,
c) z dôvodu nedodrţania kvality práce a materiálov, podvodu,
d) z dôvodu neplnenia záväzkov alebo odmietnutia sa prispôsobiť poţiadavkám objednávateľa
dojednaných v tejto zmluve,
e) keď zhotoviteľ závaţným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy, alebo nedodrţí lehoty
pre realizáciu diela podľa čl. III. tejto zmluvy,
f) keď zhotoviteľ sa bez písomného súhlasu objednávateľa odkloní od projektovej
dokumentácie alebo podkladov,
g) keď zhotoviteľ pri realizácii diela poruší bezpečnostné, technické alebo kvalitatívne normy,
ustanovené touto zmluvou, alebo zákonom.
Zhotoviteľovi v týchto prípadoch nevzniká nárok na náhrady škody. Objednávateľ je však povinný
zaplatiť zhotoviteľovi čiastku zodpovedajúcu cene uţ kvalitne vykonaných prác.
9.2. Všetky spory a rozdiely názorov, ktoré vzniknú zo zmluvy alebo v súvislosti s ňou v ďalšom
priebehu realizácie prác sa budú riešiť v prvom rade rokovaním medzi zmluvnými stranami, ďalej
odbornou expertízou súdnych znalcov, s ktorými budú súhlasiť obidve zmluvné strany. Ak sa
zmluvné strany nedohodnú ani na úrovni štatutárnych zástupcov, obrátia sa strany s doriešením
sporu na príslušný súd.
9.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a musí byť druhej zmluvnej strane doručené. V prípade
pochybností sa má za to, ţe odstúpenie od zmluvy bolo druhej zmluvnej strane doručené tretí deň
nasledujúci po dni jeho odoslania. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od
zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a
objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté
v zmluvnej cene rozpracovaného diela.

10.1
10.2

10.3
10.4

Čl. 10. Realizačná zábezpeka
Objednávateľ poţaduje zloţenie realizačnej zábezpeky vo výške 70 000,- €.
Objednávateľ je oprávnený všetky uplatnené zmluvné pokuty a náhrady škody, na ktorých sa
zmluvné strany v tejto zmluve dohodli, jednostranne započítať proti akejkoľvek pohľadávke
zhotoviteľa a proti akejkoľvek časti celkovej ceny diela.
Dôvodom zloţenia realizačnej zábezpeky je ochrana objednávateľa pred škodami.
Zábezpeka musí byť v celej poţadovanej výške zloţená pred podpisom tejto zmluvy na účet
objednávateľa: SK48 0200 0000 0034 8926 4653 a doklad o jej zloţení tvorí prílohu tejto zmluvy.
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10.5 Zábezpeka musí byť zloţená vkladom finančných prostriedkov v celej poţadovanej výške na účet
objednávateľa. Finančné prostriedky musia byť v čase podpisu zmluvy pripísané na účet
objednávateľa.
10.6 Objednávateľ je, bez potreby akéhokoľvek ďalšieho právneho úkonu, oprávnený pouţiť
zábezpeku na účely úhrady nárokov objednávateľa, vrátane zmluvných pokút, náhrady škody,
úrokov z omeškania, ktoré mu vznikli v súvislosti s porušením povinnosti zhotoviteľa pri
realizácii diela podľa tejto zmluvy.
10.7 Objednávateľ sa zaväzuje vrátiť zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku v prípade, ak zhotoviteľ
vykoná dielo riadne a včas.
10.8 Objednávateľ vráti zhotoviteľovi realizačnú zábezpeku po uplynutí 5 dní od podpísania protokolu
o odovzdaní a prevzatí diela a to zníţenú o prípadné oprávnené nároky objednávateľa voči
zhotoviteľovi v zmysle tohto článku.

11.1.

11.2.

11.3.
11.4.
11.5.
11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

Čl. 11. Právne vzťahy a dôsledky neplnenia zmluvy
Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob vykonávania diela počas celej realizácie. O
priebehu kontroly bude vykonávať zápisy do stavebného denníka, ktorý zaloţí a bude viesť aţ
do úplného ukončenia stavbyvedúci zhotoviteľa. Stavebný denník bude cez pracovnú dobu vţdy
k dispozícii objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný priebeţne a na kaţdé poţiadanie určenému
zástupcovi objednávateľa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a pod. a taktieţ odsúhlasovať
vzájomne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu vykonaného diela. Zápisy v stavebnom
denníku nemôţu meniť ustanovenia
tejto zmluvy. Stavebný denník musí obsahovať
odnímateľné (oddeliteľné) kópie prepisov listov a to originál a minimálne dve kópie. Zhotoviteľ
je povinný predkladať stavebnému dozoru denné zápisy najneskôr nasledujúci pracovný deň.
Zmeny a zrušenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je moţné uplatniť len po vzájomnej
dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktorý sa stáva nedeliteľnou súčasťou
zmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
Zápisy, dohody podpísané štatutárnymi zástupcami sa stávajú súčasťou zmluvy len ak to bude
v nich uvedené.
K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne do 5 dní od
odoslania.
Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a
podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre
ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien
faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli
zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, po dvoch pre kaţdú zmluvnú stranu. Zmluvu
je moţné meniť alebo dopĺňať iba dodatkami podpísanými štatutárnymi zástupcami obidvoch
strán.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej Prílohy:
- Príloha č.1: poloţkovitý rozpočet výkazu výmer pre stavbu v listinnej a elektronickej podobe
(CD nosič),
- Príloha č. 2: časový a vecný harmonogram prác.
Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, ţe si túto zmluvu prečítali pred jej podpisom, ţe bola
uzatvorená po vzájomnom prerokovaní podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, váţne a
zrozumiteľne, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripojujú svoje
podpisy.
9

11.10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť po
nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí dotácie na obstaranie nájomných bytov uzavretej
medzi objednávateľom a Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR a zároveň
po nadobudnutí účinnosti zmluvy o poskytnutí podpory vo forme úveru uzavretej medzi
objednávateľom a Štátnym fondom rozvoja bývania, za súčasného splnenia podmienky podľa §
47a občianskeho zákonníka.
čl. 12. Osobitné ustanovenia
12.1 Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase s plnením predmetu zmluvy má za následok
porušenie predpisov v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, poţiarnej ochrany a
ţivotného prostredia alebo iných právnych predpisov a tieto porušenia budú mať za následok
udelenie pokuty zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych
predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty vrátane
príslušenstva.
12.2 Zmluvné strany sa dohodli, ţe pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy, zhotoviteľ
nepostúpi bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa v prospech tretej osoby. V
prípade porušenia tohto záväzku zhotoviteľ stotoţňuje sa s objednávateľom v tom, ţe takýto
úkon je v rozpore s dobrými mravmi s následkami jeho absolútnej neplatnosti (§39 Občiansky
zákonník v spojení s §1 ods. 2 a §261 ods. 6 Obchodného zákonníka).
12.3 Zhotoviteľ zaväzuje sa objednávateľovi, ţe dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady poistí.
Zhotoviteľ uzatvorí poistnú zmluvu s dostatočným krytím na poistenie aj zodpovednosti za
škodu voči tretím osobám z prevádzkovej činnosti a vadného výrobku, alebo vadne vykonanej
práce pri realizácii prác podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ najneskôr do 3 pracovných dní od
účinnosti tejto zmluvy predloţí objednávateľovi originál poistnej zmluvy uzatvorenej podľa
tohto bodu zmluvy; porušenie tejto povinnosti zhotoviteľom povaţuje sa za podstatné porušenie
zmluvy.
12.4 Ak zhotoviteľ v súvislosti so svojou činnosťou poškodí majetok objednávateľa, alebo tretích
osôb, musí bez zbytočného odkladu uviesť veci do pôvodného stavu, prípadne znášať náklady
ktoré s tým súvisia, pričom zodpovedá za škodu v plnom rozsahu.
12.5 Zhotoviteľ je povinný hlásiť akékoľvek škody a krádeţe uţ zabudovaných dodávok a prác bez
zbytočného odkladu objednávateľovi.
12.6 V prípade, ţe budú práce, dodávky a materiály zhotoviteľa poškodené, odcudzené, čiastočne
alebo úplne zničené, zabezpečí zhotoviteľ náhradné plnenie dodávky, prípadne vykoná práce na
vlastné náklady, riziko a nebezpečenstvo s cieľom zabezpečiť zmluvné plnenie. Táto skutočnosť
nemá vplyv na predĺţenie času plnenia podľa bodu 3.1. čl. III tejto zmluvy, okrem dôvodov
uvedených v čl. IX tejto zmluvy. Ak dôjde k plneniu zo strany poisťovne zhotoviteľa je tento
oprávnený pouţiť poisťovňou zaplatenú sumu na odstránenie škôd. O uvedenej skutočnosti je
povinný bezodkladne informovať objednávateľa. Ak poisťovňa zhotoviteľa neuhradí plnú výšku
škody, je tento povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody tak, aby objednávateľ
neutrpel ţiadnu ujmu. V prípade, ţe zhotoviteľ nedodrţí podmienky stanovené poistnými
zmluvami uzatvorenými v súlade s touto zmluvou, musí odškodniť objednávateľa za všetky
škody a nároky, ktoré vzniknú následkom nedodrţania týchto podmienok a povinností. Táto
povinnosť zhotoviteľa zaniká dňom odovzdania a prevzatia riadne vykonaného diela
objednávateľom.
V Sabinove, dňa ......................
V ..............., dňa ......................
................................................
za objednávateľa

................................................
za zhotoviteľa

Ing. Peter Molčan
primátor mesta Sabinov

..........................................
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