Zm|uva o dielo č.
na stavebné práce uzavretá podloa ustanovenia § 536 a nasl. zákona č.51311991Zb.
Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Objednávatel':
Sídlo:
V zastúpení:
ICO:
DIČ:
čísloúčtu_ IBAN:

Obec Bohdanovce
Bohdanovce 142,04416 Bohdanovce
Marta Gamrátová - starostka
00323985
2021235832
SK61 5600 0000 0004 1533 0001

(ďalej len,, obj ednávateť ")

a

Zhotovite|':
Sídlo :
V zastúpení:
ICO :
DIČ:
Bankové spojenie:
čísloúčtu- IBAN:

Zapísaný v Obchodnom
(ďalej len,, zhotoviteť" )

,

WORKS - STAV,

s.r.o.

Bohdanovce247,04416 Bohdanovce
Štefan Mihók - konateť
46183 094

registri

202326829I
SK202326829I
SK66 0200 0000 0041 6878 ]I59
KOŠICE I, oddiel: Sro, vložka číslo:2773IlY

čHnok 1.

všeobecné ustanovenia

I.1 Zhotoviteť sa zavázuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateta dielo podťa čl. 2 tejto
zmluvy.
I.2 Objednávateli sa zavázuje dokončenédielo prevziať aza dielo zaplatiť zhotoviteťovi
dojednanú cenu podťa článku ě. 4 tejto zmluvy.

ČHnok 2.

Predmet zmluvy
Názov stavby: ,,Prístavba jedátne pri ZŠBohdanovce".
Miesto stavby: Bohdanovce
2.2 Zhotoviteť sa zavázuje, že zapodmienok dohodnutých touto zmluvou vykoná pre objednávateía
stavbu v zmysle spracovanej a schválenej projektovej dokumentácie (PD) Ing. Rastislavom
Lakatošom, v rozsahu podťa priloženéhorozpočtu. Objednávateí sa zavázlje vykonané práce
pt ev ziať a zaplatiť zhotoviteťovi dohodnutú cenu.
2.3 Zhotoviteí predmet zmluvy ako celok neodovzdá narealizáciu tretej osobe.
2.4 Zhotoviteť prehlasuje, že:
- sa oboznámil s projektom stavby a so sprievodnou a súhrnnou technickou správou,
- na zéklade predloženého výkazuvýmer bola vypracovaná cena diela,
- nieje potreba prác naviac počas realizácie stavby, ktoré neboli zohťadnenéprojektantom
stavby v prevzatej PD a súťažnýchpodkladov

2.I.
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Zhotovitel súčasneprehlasuj e, že
- z jeho viny nedójde k úprave takto oceneného výkazu výmer,
- vykoná objednávateťom vyžiaďané naviac práce, ktoré v priebehu realizácie diela
objednávateť vyžiada ako zmenu oproti rozpočtu, a to po ich špecifikácii a ocenení, a po
odsúhlasení objednávatefom pred nástupom na ich realizáciu.
2.5 Zhotoviter bude uskutočňovaťpráce súvisiace s predmetom zmluvy v súlade s technologickými
postupmi a pri dodržaníplatných legislatívnych úprav o ochrane životného prostredia,
bezpečnosti práce a pod.
2.6 Akékoťvekzmeny pri vykonávaní diela podliehajú vzqomnému odsúhlaseniu účastníkovtejto
zmluvy formou dodatku kZoD v závislosti od podmienok stanovených v zmluve.
2,7 Súčasťourozsahu plnenia je aktívne spolupósobenie a koordinácia povereného zástupcu
obj ednávatela so zhotoviteťom.
2.8 Zhotovitef sa zavázqe realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady, na
svoje nebezpečie a vo vlastnom mene.
:

čHnot< 3.

Miesto a čas zhotovenia diela
3.I Zhotoviteť sa zavázuje vykonat' pre objednávatela dielo
a odovzdať dielo objednávateťovi v dohodnutom čase a mieste.
3.2 Miestom vykonania diela: Obec Bohdanovce.
3

v

požadovanom rozsahu

a

kvalite

.3 Zhotovitel' sa zavázuje:

strany nedohodnú inak.
3.4 Objednávatel neposkytne na dobu počas realizácie diela zhotovitefovi uzamykateťný priestor
na uskladnenie stavebného materiálu - náradia.

článok 4.

Cena dielao platobné podmienky

4.I Zmluvnácena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR
SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov a Vyhlášky MF SR č.8711996 Z. z,,ktorou
sa vykonáva zákon NR SR ě, 1811996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov v platnom zneni.
4.2 Zhotoviteť sa zavázuje, že cena je konečná, stavebné dielo zrealizqe v požadovanej kvalite
avponúknutej cene.
4.3 Zmluvná cena je stanovená nazáklade oceneného výkazu výmer, ktorý je neoddeliteťnou ěasťou

tejto zmluvy.

4.4Kzmene ceny móže dójsť:
a) v prípade rozšírenia alebo zúženiapredmetu zmluvy zo strany objednávatefa

b) pri zmene technického riešenia požadovaného objednávatefom
c) pri zmene zákonnej sadzby

DPH

Obec lJolrdantlvcc, llo,lrtlalttlvco l 42, l}44 l6 l}tlhdzrnovce
4.5 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.
4.6 Postup úpravy ceny pri ztžení,resp. rozšírenípredmetu zmluvy bude nasledovný:

zapísanáv stavebnom denníku a podpísaná zástupcami zhotoviteťa, objednávatela,
stavebného dozoru a v prípade potreby aj projektanta,
k zmluve,

. k zmluve objednávateťovi na odsúhlasenie, dodatok
k zmluve podpísaný oboma zmluvnými stranami bude podkladom pre zmenu ceny
:

diela.
4.7 Zmluvnácenaje:

56 563,/3
11312,75
67 876,48
4.8 Do ceny diela sí zarátané všetky pomocné, zabezpeěovacie, prípravnépráce (napr. vybudovanie
a vypratanie staveniska).
4.9 Zhotoviteť sa neodvolateíne zav'ázuje, že vykonázmluvné práce a prijme realizácie v rámci tejto
zmluvy zazmluvnucenu.
4.10 V cene diela sú zohťadnenévšetky prípadnésťaženépodmieŇy realizácie diela.
4.11 Jednotkové ceny jednotlivých položiek sú pevné anerevidovateťné, tak ako sú uvedené
v ponuke uchádzača.
4.12 Zhotoviteť sa nemóže odvolávať na svoje chyby, opomenutia, omyly alebo akúkoťvek inú
príčinuza účelomzqýšenia ceny.
4.13 Práce, ktoré zhotovitel' vykoná odchylne od schválenej projektovej dokumentácie alebo bez
príkazu obj ednávatel'a, nebudú objednávateťom uhradené.
4.14 Objednávateť neposkytne zhotoviteťovi preddavok. Zhotoviter bude fakturovať predmet
zákazky postupne po protokolárnom odovzdaní časti predmetuzžkazky.
4.15 Zhotovitel' je povinný vypracovať jedenkrát mesačne, najneskór do piateho dňa nasledujúceho
kalendárneho mesiace súpis vykonaných prác a dodávok a predložiťho Objednávatel'ovi k
odsúhlaseniu a to v rozsahu, ako je špecifikovaná cena za dielo. Súčasťousúpisu vykonanýchprác a
dodávok musí byt' zisťovacíprotokol a fotodokumentácia zrealizovaných prác, a to zvlášť detailne
zachýených konštrukcií,ktoré sú ďalšími prácami zaL<ryté, v rozsahu minimálne 30 digitálnych
fotografií na CD/DVD. Súpis prác bude vyhotovený v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je
prílohou tejto Zmlwvy. Bude obsahovať názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, množstvá,
rozmery a sumy realizovaných položiek. Stavebný dozor najneskór do piatich pracovných dní od
doručenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu predmetný a zisťovací protokol
odsúhlasí alebo vráti Zhotoviteťovi na prepracovanie.
4.16 V prípade vrátenia súpisu vykonaných prác a zisťovacieho protokolu stavebným dozorom
Zhotovíteíovina prepracovanie, prepracuje Zhotovitef predmetné podklady v zmysle pokynov
stavebného dozora apredloži ich znovu na odsúhlasenie stavebnému dozoru.
4.17 Zhotovitel' predložífakturu v štyroch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí podťa
zákona ě. 22212004 Z. z. o DPH v znení neskoršíchpredpisov, musí faktúra obsahovať jednotlivé
množstvá ztealizovaných prác a dodávok a ich ceny. Tieto práce musia bý'pred vystavením faktury
premerané, odsúhlasené,podpísanéa opečiatkované zhotoviteťom, stavebným dozorom a
oprávneným zástupcom obj ednávatel'a.
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4.18 Lehota splatnosti všetkých vystavených faktúrzhotoviteťomje 30 dní od jej doruČenia
objednávateťovi.

4.t9 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplnéúdaje,je objednávateť
oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vratiť zhotovitel'ovi. Lehota splatnosti
zaóne plynúťod doručenia novej správne vystavenej faktury objednávateťovi.
4.I8 Zhotoviteť je oprávnený fakturovať len cenu za skutočne vykonané práce.

v tomto

prípade

ČHnok 5.
Záruka a zodpovednosť za vady diela

5.1

Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záváznými STN a odbornými normami, právnymi
predpismi a zodpovedá účelu,pre ktorý sa dielo obvykle uživa.
5.2 Zárukazavykonané práce je v dÍZke 60 mesiacov, na výrobky podlia záruky výrobcu - min.24
mesiacov (okrem dodávok azaríadení,na ktoré výrobca dáva inú zé.nrlkll a spolupósobenie pri
rcalizácíi prác, ktoré zabezpeči svojpomocne) azačínaplynúťodo dňa odovzdania aprevzatia
diela - zápisnične.
5.3 Objednávateť máprávo nabezplatné odstránenie vady kolaudačnej alebo záručnej vady.
5.4 Prípadnú reklamáciu vady diela je objednávateť povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady
písomnou formou na adresu zhotoviteťa.
5.5 Reklamovanévady,ktoté označíobjednávatet zahavarijné je zhotoviteť povinný odstrániť do
24hodínod ich nahlásenia. Sú to najmá tie vady, na základe ktorých nemóže objednávateť dielo
uživaťahrozi mu majetková ujma.
5.6 Vprípade, že zhotovíteťneodstráni reklamované záruóné vady ani vnáhradnej dohodnutej
lehote, je objednávateť oprávnený nechať tieto vady odstrániť treťou osobou a náklady
vyúčtovaťzhotoviteťovi. Zhotoviteť sa zavázqe tieto naklady uhradiť v plnej výške do 30
kalendárnych dní odo dňa obdížania faktúry, ktorou mu boli tieto naklady vyúčtované.
5 .7 Zhotoviteť zodpov edá za to, že predmet tejto zmluvy j e zhotovený podl'a schválenej projektovej
dokumentácie, prípadne zmien odsúhlasených investorom alebo stavebným úradom.
čUnot< 6.

Povinnosti zmluvných strán
6.1

Po

dokončenídiela

sú obidve zmluvné strany povinné vykonať tzv. prevzatie

diela

a zdokumentovať ho vypísaním odovzdávacieho a preberacieho protokolu.
6.2Prevzatie diela sa uskutočňuje na mieste vykonania diela a zúčastňujesa ho objednávateť, alebo
osoba na tento úkon ním poverená a zhotoviteť, alebo ním poverená osoba, hneď po ukoněení
ptác, ak sa nedohodne inak. Objednávateť má povinnosť prevziať ptáce, aj keď dielo má
nedostatky, ktoré nebránia riadnemu užívaniudiela. Uvedený nedostatok sa zaznatTlená v
preberacom protokole, kde zhotoviteť uvedie termín odstránenia nedostatku.
6.3 Ak sú nedostatky, ktoré brania užívaniudiela objednávateť nie je povinný ptevziať práce od
zhotoviteťa a uvedie dóvod v odovzdávacom a preberacom protokole.
6.4Y prípade nedostatkov zo strany zhotoviteťa, je tento povinný tieto nedostatky odstraniť na
vlastné náklady. Uznané nedostatky zaznamenaílé v preberacom a odovzdávacom protokole sa
zhotoviteť zavíažeodstrániť v lehote najneskór do 15 dní.
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čHnot< 7.
Stavebný denník

7.1Zhotovitef je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť stavebný denník v slovenskom jazyku
a to v origináli a dvoch kópiách. Jednu kópiu je povinný uložiťoddelene od originálu, aby bola
k dispozícii v prípade straty alebo zničenie originálu, ďalšiu kópiu si odoberá stavebný dozor. Do
denníka sa zapisujú všetky skutoěnosti rozhodujúce pre plnenie zmluvy, najmá údaje o časovom
postupe prác a ich kvalite, zdóvodnenie prípadných odchýlok vykonaných prác od projektovej
dokumentácie, údaje dóležité pre posúdenie hospodárnosti prác atdqe pre posúdenie prác
orgánmi štátnej správy. Počas pracovnej doby musí byt' denník na stavbe trvalo prístupný.
Povinnosť viesť stavebný denník končídňom odovzdania aprevzatíaprác.
7.2Zánnamy v stavebnom denníku je oprávnenýrobiťstavbyvedúci,prípadnejehozástupcaaich
nadriadení. Okrem nich sú oprávnení robiť zéznam stavebný dozor objednávateťa, jeho
nadriadení, orgány štátneho stavebného dohťadu, prípadne iné príslušnéorgany štátnej správy.
7.3 Denné záznamy sa píšudo knihy s očíslovarrýmilistami, jednak pevným, jednak perforovanými
pre dva oddeliteťné prepisy, ktoré sa ěíslujúzhodne s pevnými listami. Denné zénnarty sa
zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom
zápisu. Lenvýnimočnesa tak móže urobiť v nasledujúci deň. Medzi jednotliqimi dennými
záznamami, ako v rámci denných zénnarnov sa nesmú vynechat' žiadne voťnémiesta.
7.4Ak stavbyvedúci do páť pracovných dní nepripojí svojenesúhlasnéstanoviskokvykonaným
zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

ČHnok 8.

Majetkové sankcie
8.1 Zmluvné strany si dohodli tieto zmluvné pokuty:

8.1.1 Vprípade, žezbotovíteťzjeho viny sa dostane do omeškaniasodovzdanímdiela,je
povinný zaplatiť objednávatel'ovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05

Yo

z ceny diela zakuždý začatý

deň omeškania.

8.1.2 Ak zhotoviteť neodstrani kolaudačnévady
8.1.3
8.1.4

8.1.5

a nedorobky alebo zá"rrlěné vady v dohodnutom
termíne, zaplatí objednávateťovi zmluvnú pokutu vo výške 30 € zakaždý deň omeškania.
V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr móže zhotovitel'vyúčtovať objednávatel'ovi
úrok z omeškania vo výške 0,05 oÁ z dlžnej sumy za každý deň omeškania.
V prípade definitívneho zastaveniaprác zo strany zhotoviteťa pred termínom ukončenia diela
podťa Čl. 3, bod 3.3 je objednávateť oprávnený uplatniť si u zhotoviteťa narok nazaplatenie
pokuty vo výške ceny neukončených prác zvýšenej o 10 %. Definitívnym zastavením prác sa
na účelytejto zmluvy rozumie také zastavenie prác, v dósledku ktorých sa dielo nedokončí.
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na povinnosť zhotoviteťa nahradiť objednávateťovi
škodu spósobenú porušením povinnosti vyplývajúcich zhotoviteťovi podťa tejto zmluvy.

čHnot< 9.
Podmienky uskutočnenia prác
9.1 Objednávateí sazav'ázuje odovzdať zhotoviteťovi celé stavenisko nezaťaženéprávami tretích
osób najneskór 3 dní pred zahájením stavebných prác.
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9.2 Objednávateí odovzdá zhotoviteťovi stavenisko písomne

staveniska.

-

bude spísaný protokol o prevzatí

body napojenia na el. energiu, vodu, kanalízáciupre účelyzariadeniastaveniska arealizácie
diela.
-

9.3 Zhotoviteť je povinný udtžiavať na stavenisku neustále poriadok a čistotu, ldržiavať nepretržite
v čistote všetky ptijazdové komunikácie,udržiavať oplotenie v bezchybnom stave, dósledne dbať
na hygienu sociálnych zaťradeni staveniska, dodržiavať bezpečnosť a ochranu zdtavía osób pri
práci, do&žiavať a zabezpeěovať požiarnu bezpeěnosť a prevenciu, riadne uskladňovať materiály
a ich ochranu proti poškodeniu a odcudzeniu.
9.4 Zapoškodenie existujúcich podzemných inžinierskych sietí, ktoré neboli vytýčenéich správcami
zodpovedá objednávateí. Zhotoviteť je však povinný pred zaěatim prác opátovne preskúmať a
vyznaěiť všetky existujúce podzemné inžinierske siete, resp. iné prekažky.
9.5 Zhotoviteí označi stavbu predpísaným spósobom.
9.6 Zhotoviteť je povinný rešpektovať a plniť bez omeškania všetky požiadavky stavebného dozoru.
9.7 Zhotoviteť sa zavázqe po ukoněeni aprevzati všetkých prác dať stavenisko do póvodného stavu.
9.8

ĎaBie zmluvné podmienky okrem vyššieuvedených vysúťaženýchpodmienok, ktoré sú
nemenné, sú predmetom rokovania pri podpise zmluvy medzi úspešnýmuchádzaěom a verejným
objednávateťom v rozsahu ustanovení platného Obchodného zákonníka a právnych predpisov
upravujúcich rozpočtovéhospodárenie verejného objednávateía a zákona č. 34312015 Z. z. o
verejnom obstarávani ao zmene a doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov.

čHnok 10.

Vykonanie diela
Zhotoviteť j e povinný zabezpeěiť prítomnosť kompetentného zástupcu na stavenisku počas celej
doby realizácie diela.
I}.2Zhotoviteťjepovinný zabudovať materiál a výrobky I. triedy kvality s predpísanou dobou
záruky, skúškamia atestami. Prípadnézmeny musia byt' vopred odsúhlasenéobjednávateťom
písomnou formou. Nie je prípustné používanietechnológií, ktoré sú rozpore s platn;ými

1

0. 1

v

technickými, bezpečnostnými alebo hygienickými predpismi a norínami všeobecnými i
rczortnými. Je zakéaanépouživaťdrobnú i veťkúmechanizáciu pre montážne i stavebné práce,
ktorábolatózne,prípadneneodborne upravovaná, nie sú pre ňu vypracované technické a
technologické predpisy a jej prevádzkovaním by mohli byt' porušenépredpisy bezpeěnostné,

hygienické a o ochrane zdtavia, resp. by mohlo dójsť k zhoršeniu životného prostredia.
I0.3 Zhotoviteť je povinný pted zaéatim realizácie diela zabezpeěiť pre svojich pracovníkov všetky
potrebné školenia a testy na bezpeěnosť a ochranu zdravía pri práci. Zhotoviteť zodpovedá za
bezpečnosťa ochranu zdraviasvojich pracovníkov adodtžanie všetkých povinnosti prirealizácii
dielavsúladesvyhláškouě.I47l20I3 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri
stavebných prácach, nariadením vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a
zdravotnýchpožiadavkách na stavenisko a ďalšími záváznými predpismi. Prirealizácii dielaje
zhotoviteťpovinnýdodržíavaťvšetkyzáváznépredpisy o ochrane zdtavia a bezpečnosti pri
práci, o ochrane životnéhoprostredia ako
ďalšie všeobecne závázné právne predpisy
vzťahuj úce sa na rcalizáciu diela.

aj
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l0.4 Zhotovitel'určuje zamestnanca Štefana Mihóka, ktorý je zodpovedný zavylvorenie
podmienok bezpečnosti a ochrany zdraviazamestnancov a iných pracovníkov na stavenisku.

Zhotoviteť poveruje funkciou vedúceho stavby Štefana Mihóka.
10.6 Zhotoviteť zodpovedázaprimeraný poriadok a čistotu na stavenisku a je povinný odstraňovať
na svoje náklady odpady a nečistoty vzniknuté jeho prácami v súlade s príslušnými právnymi
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predpismi. Zhotovitel' je povinný zabezpečiťprevádzkové, sociálne a výrobné priestory na
zariadenie staveniska na vlastné náklady.
10.7 Objednávateí bude organizovať kontrolné dni na stavbe minimálne dvakrát mesačne za:úéasti
zainteresovaných subj ektov.
10.8 Všetky mateňáIy, stavebné diely a výrobky zabezpečované zhotoviteťom musia bť
dokladované certifikátmi zhody v zmysle zákona č. I33l20l3 Z. z. o stavebných výrobkoch. Tie
materiály, stavebné diely a výrobky, ktoré tieto doklady nebudú mať, resp. nebudú zodpovedať
zmluvne požadovaným skúškam,musí zhotoviteť na vlastné náklady odstrtániť a na.luadiť bez
závadnýmí.
I0 .9 Zhotoviteť j e povinný bez meškania a písomne informovať obj ednáv ateí a o vzniku akej koťvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu diela.

článok 11

Odstúpenie od zmluvyo zánikzmluvyn riešenie §porov

11.1 Objednávateť móže odstupiť od zmluvy v týchto prípadoch:
a) zhotoviteť v dósledku platobnej neschopnosti neuhradí platby svojim subdodávateťom,
b) bol na majetok zhotovitel'a podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, návrh na povolenie

reštrukturalizácie alebo návrh na vykonanie exekúcie,
c) zhotoviteť nezhotovuje dielo v požadovanej kvalite a v súlade so zmluvou,
d) zhotoviteť neprevzal stavenisko, alebo mešká so začatímprác- ak ide o meškanie viac ako
15 dní,
e) je zhotoviteť v omeškaní s plnením ktoréhokoťvek z termínov uvedených v harmonograme
- ak ide o omeškanie viac ako 15 dní.
11.2 Zhotoviteť móže od zmluvy odstúpiťv prípade, ak
a) je objednávateí v omeškaní so zaplatením ceny viac ako 30 dní po lehote splatnosti,
b) objednávateť neposkytuje zhotoviteťovi požadovanú súčinnosťpotrebnú na riadne a včasné
vykonanie diela ani do 30 dní po doručenípísomného upozornenia zhotoviteťa.
11.3Odstupenímodzmluvy sa zmluva zrušuje ku dňu doruěenia odstúpenia od zmluvy druhej
zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajívšetky právaapovinnosti zmluvných strán zo
zmluvy s výnimkou tých, ktoré zodpovedajú čiastočnémuplneniu, resp. hodnote čiastočného
plnenia zmluvných stránzrealizovartýchv súlade s touto zmluvou ku dňu odoslania odstúpenia
od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa ďalej nedotýka nároku na náhradu škody vzniknutej
porušením povinnosti niektorou zo zmluvných strán, ani zmluvných ustanovení týkajúcich sa
vol'by ptávaalebo voťby zákonapodl'a ustanovenia § 262 zékona ó.5l3ll991Zb. Obchodný
zákonnik, riešenia sporov meďzi Zmluvnými stranami a iných ustanovení, ktoré podťa
prejavenej vóle strán alebo vzhťadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončenízmluvy.
11.4 Akýkoťvek zánik zmluvy nemá vplyv na plnenie povinností, z ktorých obsahu a účeluvyplýva,
že majíbyt' plnené q po zánikuzmluvy.

Obec Bohdanovce, Bohdanovce l42r044 16 Bohdanovce

ČHnok 12.

Právne vzťahy a dósledky neplnenia zmluvy

12.I

I2.2
I2.3
12.4
12.5

Objednávatel' je oprávnený kontrolovať spósob vykonávania diela počas celej realizácie. O
priebehu kontroly bude vykonávať zéryisy do stavebného denníka, ktorý založi a bude viesť
aždoúplnéhoukončenia stavbyvedúci zhotoviteťa. Stavebný denníkbude cezpracovnú
dobu vždy k dispozícii objednávateťovi. Zhotoviteť je povinný priebežne anakaždé
požiadanie určenémuzástupcovi objednávateťa podávať informácie, vysvetlenie, údaje a
pod. a taktiežodsúhlasovaťvzá]omne dohodnuté dokumenty preukazujúce kvalitu
vykonaného diela. Zápísy v stavebnom denníku nemóžu meniť ustanovenia tejto zmluvy.
Stavebný denník musí obsahovať odnímateťné(oddeliteťné) kópie prepisov listov a to
originál a minimálne dve kópie. Zhotovitel' je povinný predkladať stavebnému dozoru denné
zápisy najneskór nasledujúci pracovný deň.
Zmeny a zrušenie závázkov vyplývajúcich z tejto zmluvy je možnéuplatniť len po
vzájomnej dohode zmluvných strán vo forme písomného dodatku, ktory sa stáva
nedeliteťnou súčasťouzmluvy a nadobúda platnosť podpisom oboch zmluvných strán.
Zápísy, dohody podpísané štatutámymi zástupcami sa stávajú súčasťouzmluvy len ak to
bude v nich uvedené.
K zmenám, dodatkom k zmluve sa zmluvné strany zavázujivyjadriť písomne do 5 dní od
odoslania.
Ak nie je v zmluve stanovené inak, platia príslušnéustanovenia Obchodného zákonníka a
podporne Občianskeho zákonníka a s nimi súvisiacich predpisov.

ČHnok 13.
Spoločnéa záv erečnéustanovenia
sa dohodli, že zmeny v článkoch tejto zmluvy o dielo jemožnémeniť len po
dohode oboch zmluvných strán v písomnej forme.
I3.2Zhotoviteťsa zavázuje, že poskytnuté osobné údaje objednávateťa budú použitév zmysle
zélkonaé.I22l20l3 Z. z. O ochrane osobných údajov.
13.3 Účastnícitejto zmluvy prehlasujú, že si túto zmluvu prečítalipred jej podpisom, že bola
uzatvorcnápovzájomnom prerokovaní podťa ich pravej a slobodnej vóle, určite, véňne a
ztozuníteíne,nie v tiesni azanápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho pripájajú svoje
podpisy.
13.4 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých sú dve určenépre objednávateťa a dve
pre zhotoviteíaanadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosťdňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateťa.

I3.1 Zmluvné strany

V Bohdanovciach, dňa
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V Bohdanovciach, dňa .I.§1.1 9..,.}p..l- 1

*j;liiffifi{íťpečiatka a podpis zhoto teťa

