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ZMLUVA O DIELO 14/13
 

Článok  I. 
Zmluvné strany

1.1. Zhotoviteľ:  TAWAL-Construct s.r.o.
	 	 	 	 Sídlo:	Gorkého	6,	811	01	Bratislava
	 	 	 	 IČO:	36820861,	DIČ:	2022442631
	 	 	 	 IČ	DPH:	SK2022442631
	 	 	 	 Zapísaný:		V	obchodnom	registri	Okresného	súdu	Bratislava	I,	
	 	 	 	 oddiel:	Sro,	vložka	č.	47462/B	
	 	 	 	 v	zastúpení:	Milan	Ondrejka
	 	 	 	 (ďalej	len	„Zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ:  Obec	Rišňovce
	 	 	 	 951	21	Rišňovce	259
	 	 	 	 IČO:	00308404
	 	 	 		 v	zastúpení:		Karol	Laboš,	starosta	obce
	 	 	 	 (ďalej	len	„Objednávateľ“)

Článok II.
Úvodné ustanovenia

2.1.	 Zhotoviteľ	ako	obchodná	spoločnosť	oprávnená	na	podnikanie	zabezpečuje	dodávku		a	
montáž	stavebnicového	systému	drevostavieb,	väzníkových	krovov	a	iného	materiálu	potreb-
ného	pre	realizáciu	skeletov	montovaných	stavieb,		v	súlade	s	cenovou	kalkuláciou.
2.2.	 Zmluvné	strany	 touto	zmluvou	o	dielo	 (ďalej	 len	„Zmluva“)	dojednávajú	podmienky	
dodania	stavebného	materiálu	(tovar)	v	rozsahu	zhotovenia	Stavby	ako	aj		práva	a	povinnosti	
zmluvných strán.

Článok III.
Predmet Zmluvy

3.1.	 Predmetom	Zmluvy	je	záväzok	Zhotoviteľa	dodať	materiál	a	vykonať	výrobu	a	montáž	
Zvislej	konštrukcie	drevostavby	1NP	podľa	projektovej	dokumentácie	odsúhlasenej	Objedná-
vateľom	výlučne	v	rozsahu	špecifikovanom	v	ods.	3.2.	tohto	článku	Zmluvy	(ďalej	len	„Dielo“),	
za	podmienok	dojednaných	v	Zmluve	a	záväzok	Objednávateľa	riadne	vykonané	Dielo	prevziať	
a	zaplatiť	za	Dielo	dojednanú	odmenu	(Cenu	Diela)	za	podmienok	dojednaných	v	Zmluve.
3.2.	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	za	podmienok	dojednaných	ďalej	v	Zmluve	vykonať	pre	Objed-
návateľa	Dielo	pozostávajúce	výlučne	z	dodania	materiálov	 (tovarov),	vykonania	prác	a	čin-

ností	podľa	projektovej	dokumentácie	 vypracovanej	 Ing.	Pavlom	Freierom	č.zák.	05/2013	 z	
07/2013,	nasledovne:
 3.2.1.	 výroba,	dodávka	a	montáž	Zvislej	konštrukcie	drevostavby	1NP
  3.2.1.1. Kotvenie
  - oceľové	kotviace	pätky	–	plech	hrúbka	6	mm	s	oceľovým	výčlenkom	a	podlož
	 	 kou	z	asfaltovej	lepenky
  - Fisher	-	oceľové	svorníkové	kotvy	
  3.2.1.2. Izolácia	proti	vlhkosti
	 	 -	2x	penetrácia	obvodové	steny	a	priečky	do	výšky	20cm
	 	 -	1x	tmelenie	asfaltovým	tmelom	po	ovode	vonkajšej	steny
  3.2.1.3. Skladba	nosných	stien	stien	a	priečok,	hrúbka	176mm,	R	m2	K/W		4,70	
  - OSB	3	Superfinish	Eco - doska hr. 18 mm 
  - KNAUF	CLASSIC	032	–	izolačný	materiál
  - OSB	3	Superfinish	Eco - doska hr. 18 mm 
	 	 -	KVH	–	konstrukčně	drevo	140x40mm,	drevina	smrek
  3.2.1.4. Preklad
  - BSH	–	lepený	vrstvený	hranol	240x180mm,	drevina	smrek
  3.2.1.5. Spoje	panelov	
  - Soudafoam	Gun	MEGA	70	rozpínavá	polyuretánová	pena
  - Hasoft	parotesná	páska	(exteriér/interiér)
  3.2.1.6. Okenné	a	dverné	otvory	(exteriér)
	 	 -	konstrukčné	drevo	68x40mm,	drevina	smrek
	 	 -	Styrodur	40x40mm
	 	 -	konstrukčné	drevo	68x40mm,	drevina	smrek
  3.2.1.7. Oceľový	spojovací	materiál
 3.2.2. doprava materiálu a pracovných síl (stavenisková a materiálová).
3.3.	 Dielo	bude	realizované	podľa	vyššie	citovanej	a	Zhotoviteľom	schválenej	projektovej	
dokumentácie,	na	realizáciu	diela		do	štádia	hrubej	stavby.

Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1.	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	vykonať	Dielo	v	mieste	určenom	v	príslušnom	stavebnom	povo-
lení	Stavby,	ktorým	je/bude:
 Obec:  Rišňovce, k.ú. Rišňovce, okr. Nitra, Slovenská republika 
 KN „C“  parc. č. 80/1, KN „C“  parc. č. 88/1 a KN „C“  parc. č. 88/2
	 (ďalej	len	„Stavenisko“).
4.2.	 Objednávateľ	sa	zaväzuje	písomne,	e-mailom	alebo	telefonicky	oznámiť	Zhotoviteľovi	
splnenie	povinnosti	podľa	čl.	VI,	ods.	6.2,	Zmluvy.	Na	základe	tohto	oznámenia	sa	Zhotoviteľ	
dostaví	na	Stavenisko	za	účelom	posúdenia	splnenia	technických	predpokladov	pre	vykonanie	
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ZMLUVA O DIELO 14/13
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Článok III.
Predmet Zmluvy

3.1.	 Predmetom	Zmluvy	je	záväzok	Zhotoviteľa	dodať	materiál	a	vykonať	výrobu	a	montáž	
Zvislej	konštrukcie	drevostavby	1NP	podľa	projektovej	dokumentácie	odsúhlasenej	Objedná-
vateľom	výlučne	v	rozsahu	špecifikovanom	v	ods.	3.2.	tohto	článku	Zmluvy	(ďalej	len	„Dielo“),	
za	podmienok	dojednaných	v	Zmluve	a	záväzok	Objednávateľa	riadne	vykonané	Dielo	prevziať	
a	zaplatiť	za	Dielo	dojednanú	odmenu	(Cenu	Diela)	za	podmienok	dojednaných	v	Zmluve.
3.2.	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	za	podmienok	dojednaných	ďalej	v	Zmluve	vykonať	pre	Objed-
návateľa	Dielo	pozostávajúce	výlučne	z	dodania	materiálov	 (tovarov),	vykonania	prác	a	čin-

ností	podľa	projektovej	dokumentácie	 vypracovanej	 Ing.	Pavlom	Freierom	č.zák.	05/2013	 z	
05/2013,	nasledovne:
 3.2.1.	 výroba,	dodávka	a	montáž	Zvislej	konštrukcie	drevostavby	1NP
  3.2.1.1. Kotvenie
  - oceľové	kotviace	pätky	–	plech	hrúbka	6	mm	s	oceľovým	výčlenkom	a	podlož
	 	 kou	z	asfaltovej	lepenky
  - Fisher	-	oceľové	svorníkové	kotvy	
  3.2.1.2. Izolácia	proti	vlhkosti
	 	 -	2x	penetrácia	obvodové	steny	a	priečky	do	výšky	20cm
	 	 -	1x	tmelenie	asfaltovým	tmelom	po	ovode	vonkajšej	steny
  3.2.1.3. Skladba	nosných	stien	stien	a	priečok,	hrúbka	176mm,	R	m2	K/W		4,70	
  - OSB	3	Superfinish	Eco - doska hr. 18 mm 
  - KNAUF	CLASSIC	032	–	izolačný	materiál
  - OSB	3	Superfinish	Eco - doska hr. 18 mm 
	 	 -	KVH	–	konstrukčně	drevo	140x40mm,	drevina	smrek
  3.2.1.4. Preklad
  - BSH	–	lepený	vrstvený	hranol	240x180mm,	drevina	smrek
  3.2.1.5. Spoje	panelov	
  - Soudafoam	Gun	MEGA	70	rozpínavá	polyuretánová	pena
  - Hasoft	parotesná	páska	(exteriér/interiér)
  3.2.1.6. Okenné	a	dverné	otvory	(exteriér)
	 	 -	konstrukčné	drevo	68x40mm,	drevina	smrek
	 	 -	Styrodur	40x40mm
	 	 -	konstrukčné	drevo	68x40mm,	drevina	smrek
  3.2.1.7. Oceľový	spojovací	materiál
 3.2.2. doprava materiálu a pracovných síl (stavenisková a materiálová).
3.3.	 Dielo	bude	realizované	podľa	vyššie	citovanej	a	Zhotoviteľom	schválenej	projektovej	
dokumentácie,	na	realizáciu	diela		do	štádia	hrubej	stavby.

Článok IV.
Miesto, čas a spôsob plnenia

4.1.	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	vykonať	Dielo	v	mieste	určenom	v	príslušnom	stavebnom	povo-
lení	Stavby,	ktorým	je/bude:
 Obec:  Rišňovce, k.ú. Rišňovce, okr. Nitra, Slovenská republika 
 KN „C“  parc. č. 80/1, KN „C“  parc. č. 88/1 a KN „C“  parc. č. 88/2
	 (ďalej	len	„Stavenisko“).
4.2.	 Objednávateľ	sa	zaväzuje	písomne,	e-mailom	alebo	telefonicky	oznámiť	Zhotoviteľovi	
splnenie	povinnosti	podľa	čl.	VI,	ods.	6.2,	Zmluvy.	Na	základe	tohto	oznámenia	sa	Zhotoviteľ	
dostaví	na	Stavenisko	za	účelom	posúdenia	splnenia	technických	predpokladov	pre	vykonanie	
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Diela,	najmä	zistenia	možností	prístupu	na	Stavenisko,	splnenia	príslušných	technických	no-
riem	a	tolerancií	nerovností	Stavby	(ďalej	len	„Obhliadka	Staveniska“).	Zhotoviteľ	oznámi	pri	
Obhliadke	Staveniska	Objednávateľovi	zistené	vady	v	pripravenosti	Staveniska	na	vykonanie	
Diela	a	lehotu,	v	ktorej	je	Objednávateľ	povinný	zistené	vady	odstrániť.	
4.3.	 Objednávateľ	 sa	 zaväzuje	 písomne	oznámiť	 Zhotoviteľovi	 splnenie	 povinností	 podľa	
odseku	4.2	tohto	článku	Zmluvy,	najmä	odstránenie	vád	v	pripravenosti	Staveniska,	zistených	
pri	Obhliadke	Staveniska	a	všetkých	ostatných	povinností	podľa	čl.	VI,	ods.	6.2	Zmluvy	a	odo-
vzdať	mu	Stavenisko,	na	ktorom	sa	bude	vykonávať	Dielo	podľa	Zmluvy	najneskôr	do	90	dní	
odo	dňa	prevzatia	 staveniska	 a	 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 Stavenisko	 spĺňajúce	 všetky	 predpo-
klady	pre	vykonanie	Diela	podľa	Zmluvy	písomne	prevziať	ak	sa	nedohodnú	písomne	inak.	O	
odovzdaní	a	prevzatí	Staveniska	spíšu	zmluvné	strany	Preberací	protokol	Staveniska.	Preberací	
protokol	Staveniska	bude	obsahovať	 identifikačné	údaje	zmluvných	strán,	miesto	vykonania	
Diela,	splnenie	predpokladov	pre	vykonanie	Diela,	prípadne	ďalšie	zistené	vady	v	pripravenosti	
Staveniska,	ktoré	však	nebránia	vykonaniu	Diela	Zhotoviteľom,	zistené	skutočnosti	o	možnosti	
prístupu	Zhotoviteľa	na	Stavenisko	a	predpokladané	zvýšené	náklady	na	prekládku	materiálu	
podľa	čl.	VI,	ods.	6.5	Zmluvy.	Zhotoviteľ	Stavenisko	nepreberie,	ak	nespĺňa	predpoklady	na	
vykonanie	Diela	podľa	Zmluvy	a	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych	noriem	a	technic-
kých noriem.
4.4. Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	vykonať	Dielo	podľa	Zmluvy	a	odovzdať	ho	Objednávateľovi	ria-
dne,	bez	vád	a	nedorobkov,	najneskôr	do	30	dní	odo	dňa	nástupu	na	vykonanie	Diela	.
4.5.	 Termín	odovzdania	Diela	sa	rovnomerne	posúva	o	čas	omeškania	Objednávateľa	s	po-
skytnutím	súčinnosti	Zhotoviteľovi	podľa	Zmluvy	alebo	o	čas	neodvrátiteľných	okolností	podľa	
čl.	XI	Zmluvy.	Objednávateľ	je	v	omeškaní	s	poskytnutím	súčinnosti	podľa	Zmluvy,	ak	nesplní	
povinnosť	poskytnutia	súčinnosti	vyplývajúcu	zo	Zmluvy	lehote	určenej	v	Zmluve	alebo	Prebe-
racom protokole.

Článok V.
Cena Diela a platobné podmienky

5.1.	 Cena	za	riadne	vykonané	Dielo	podľa	Zmluvy	je	stanovená	zmluvnou	cenou	v	zmysle	
zákona	č.	18/1996	Z.	z.,		a	to	podľa	Rozpočtu	Diela	vypracovaného	Zhotoviteľom	a	odovzdané-
ho	Objednávateľovi,	nasledovne:

 Cena bez DPH :  27 480,00 €
 DPH  20 % :  5 496,00 € 
 Celková cena Diela s DPH : 32 976,00 €
 Slovom: tridsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatšesť Eur

5.2. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	k	cene	za	Dielo	bude	účtovaná	DPH	v	zmysle	príslušných	
právnych	predpisov.

5.3.	 Objednávateľ	poskytne	zhotoviteľovi:
 5.3.1 	 na	nákup	materiálu	drevostavby	a	zaćatie	výroby	čiastku	24	000,00	€	prevo-	
	 dom	na	účet	do	7	dní	od	podpísania	zmluvy	pokiaľ	nebude	dohodnuté	inak,
 5.3.2 	 doplatok	ceny	po	odpočítaní	poskytnutých	záloh	objednávateľ	zaplatí	do	14		
	 dní	po	doručení	vystavenia	vyúčtovania	zhotovitelom.
5.4.	 Prípadné	práce	naviac	oproti	projektu	zaplatí	objednávateľ	po	ich	odsúhlasení	na	zá-
klade	vystavenia	vyúčtovania	zhotoviteľom	za	príslušný	mesiac	do	7	dní	od	doručenia	doúčto-
vacej	faktúry.
5.5.  V	prípade	omeškania	s	úhradou	faktúr	má	zhotoviteľ	právo	na	úrok	z	omeškania	vo	
výške	0.02%	denne	z	dlžnej	sumy.		V	prípade	ak	omeškanie	s	platbou	trvá	viac	ako	10	dní	má	
zhotoviteľ	právo	na	prerušenie	diela		až	do	uhradenia	faktúry,	kde	tento	čas	má	vplyv	na	posun	
termínu		podľa		ust.	čl.	4.5.	Zmluvy.	

Článok VI.
Povinnosti Objednávateľa

6.1.	 Zhotoviteľ	bude	Dielo	podľa	Zmluvy	vykonávať	podľa	projektovej	dokumentácie	uve-
denej	v	článku	III.,	ods.	3.3.	Zmluvy.	
6.2.	 Objednávateľ	 zabezpečí	na	vlastné	náklady,	 zodpovednosť	a	nebezpečenstvo,	nasle-
dovnú	pripravenosť	Staveniska	potrebnú	pre	realizáciu	Diela:
 6.2.1. stavebné	povolenie	k	Dielu	podľa	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych		
 predpisov,
 6.2.2. prístup	dopravnej	techniky	Zhotoviteľa	na	Stavenisko	v	rozsahu	podľa	bodu		
	 6.5	tohto	článku	Zmluvy,
 6.2.3. prípojku	elektrickej	energie,	vody	a	toaletu	pre	potreby	Zhotoviteľa	v	rozsahu		
	 podľa	bodu	6.6	tohto	článku	Zmluvy,
 6.2.4. stavebný	dozor	podľa	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov.	
 6.2.5.	 vybudovanie	a	vyzretie	základových	pásov	a	základovej	platne	v	rozsahu	podľa		
	 odseku	6.4	tohto	článku	Zmluvy,
 6.2.6. horizontálnu	hydroizoláciu	základových	pásov	a	základovej	platne	podľa	
	 usmernení	Zhotoviteľa,	
6.3.	 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	pripravenosť	Staveniska	uvedenú	v	ods.	6.2.	Zmluvy	za-
bezpečí	Objednávateľ	na	svoje	náklady,	zodpovednosť	a	nebezpečenstvo	v	rozsahu	predvída-
nom	projektovou	dokumentáciou	uvedenou	v	čl.	III,	ods.	3.3.	Zmluvy.	V	prípade,	že	v	dôsledku	
konania	alebo	nekonania	Objednávateľa,	ktoré	je	v	rozpore	s	touto	zmluvou	alebo	všeobecne	
záväznými	právnymi	predpismi,	vznikne	potreba	dodania	ďalšieho	tovaru	nad	rozsah	predví-
daný	projektovou	dokumentáciou	uvedenou	v	čl.	III,	ods.	3.3.	Zmluvy,	môže	zabezpečiť	tento	
materiál	Zhotoviteľ	na	náklady,	zodpovednosť	a	nebezpečenstvo	Objednávateľa.	
6.4.	 Objednávateľ	 	 sa	 zaväzuje	 zabezpečiť	 vybudovanie	 základových	 pásov	 a	 základovej	
platne	stavby	tak,	aby	tolerancia	nerovností	bola	v	súlade	s	príslušnými	technických	noriem,	
základové	pásy	a	základová	platňa	boli	opatrené	hydrolizoláciou	a	zabezpečiť	vyzretie	základo-
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Diela,	najmä	zistenia	možností	prístupu	na	Stavenisko,	splnenia	príslušných	technických	no-
riem	a	tolerancií	nerovností	Stavby	(ďalej	len	„Obhliadka	Staveniska“).	Zhotoviteľ	oznámi	pri	
Obhliadke	Staveniska	Objednávateľovi	zistené	vady	v	pripravenosti	Staveniska	na	vykonanie	
Diela	a	lehotu,	v	ktorej	je	Objednávateľ	povinný	zistené	vady	odstrániť.	
4.3.	 Objednávateľ	 sa	 zaväzuje	 písomne	oznámiť	 Zhotoviteľovi	 splnenie	 povinností	 podľa	
odseku	4.2	tohto	článku	Zmluvy,	najmä	odstránenie	vád	v	pripravenosti	Staveniska,	zistených	
pri	Obhliadke	Staveniska	a	všetkých	ostatných	povinností	podľa	čl.	VI,	ods.	6.2	Zmluvy	a	odo-
vzdať	mu	Stavenisko,	na	ktorom	sa	bude	vykonávať	Dielo	podľa	Zmluvy	najneskôr	do	90	dní	
odo	dňa	prevzatia	 staveniska	 a	 Zhotoviteľ	 sa	 zaväzuje	 Stavenisko	 spĺňajúce	 všetky	 predpo-
klady	pre	vykonanie	Diela	podľa	Zmluvy	písomne	prevziať	ak	sa	nedohodnú	písomne	inak.	O	
odovzdaní	a	prevzatí	Staveniska	spíšu	zmluvné	strany	Preberací	protokol	Staveniska.	Preberací	
protokol	Staveniska	bude	obsahovať	 identifikačné	údaje	zmluvných	strán,	miesto	vykonania	
Diela,	splnenie	predpokladov	pre	vykonanie	Diela,	prípadne	ďalšie	zistené	vady	v	pripravenosti	
Staveniska,	ktoré	však	nebránia	vykonaniu	Diela	Zhotoviteľom,	zistené	skutočnosti	o	možnosti	
prístupu	Zhotoviteľa	na	Stavenisko	a	predpokladané	zvýšené	náklady	na	prekládku	materiálu	
podľa	čl.	VI,	ods.	6.5	Zmluvy.	Zhotoviteľ	Stavenisko	nepreberie,	ak	nespĺňa	predpoklady	na	
vykonanie	Diela	podľa	Zmluvy	a	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych	noriem	a	technic-
kých noriem.
4.4. Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	vykonať	Dielo	podľa	Zmluvy	a	odovzdať	ho	Objednávateľovi	ria-
dne,	bez	vád	a	nedorobkov,	najneskôr	do	30	dní	odo	dňa	nástupu	na	vykonanie	Diela	.
4.5.	 Termín	odovzdania	Diela	sa	rovnomerne	posúva	o	čas	omeškania	Objednávateľa	s	po-
skytnutím	súčinnosti	Zhotoviteľovi	podľa	Zmluvy	alebo	o	čas	neodvrátiteľných	okolností	podľa	
čl.	XI	Zmluvy.	Objednávateľ	je	v	omeškaní	s	poskytnutím	súčinnosti	podľa	Zmluvy,	ak	nesplní	
povinnosť	poskytnutia	súčinnosti	vyplývajúcu	zo	Zmluvy	lehote	určenej	v	Zmluve	alebo	Prebe-
racom protokole.

Článok V.
Cena Diela a platobné podmienky

5.1.	 Cena	za	riadne	vykonané	Dielo	podľa	Zmluvy	je	stanovená	zmluvnou	cenou	v	zmysle	
zákona	č.	18/1996	Z.	z.,		a	to	podľa	Rozpočtu	Diela	vypracovaného	Zhotoviteľom	a	odovzdané-
ho	Objednávateľovi,	nasledovne:

 Cena bez DPH :  27 480,00 €
 DPH  20 % :  5 496,00 € 
 Celková cena Diela s DPH : 32 976,00 €
 Slovom: tridsaťdvatisícdeväťstosedemdesiatšesť Eur

5.2. Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	k	cene	za	Dielo	bude	účtovaná	DPH	v	zmysle	príslušných	
právnych	predpisov.

5.3.	 Objednávateľ	poskytne	zhotoviteľovi:
 5.3.1 	 na	nákup	materiálu	drevostavby	a	zaćatie	výroby	čiastku	24	000,00	€	prevo-	
	 dom	na	účet	do	7	dní	od	podpísania	zmluvy	pokiaľ	nebude	dohodnuté	inak,
 5.3.2 	 doplatok	ceny	po	odpočítaní	poskytnutých	záloh	objednávateľ	zaplatí	do	14		
	 dní	po	doručení	vystavenia	vyúčtovania	zhotovitelom.
5.4.	 Prípadné	práce	naviac	oproti	projektu	zaplatí	objednávateľ	po	ich	odsúhlasení	na	zá-
klade	vystavenia	vyúčtovania	zhotoviteľom	za	príslušný	mesiac	do	7	dní	od	doručenia	doúčto-
vacej	faktúry.
5.5.  V	prípade	omeškania	s	úhradou	faktúr	má	zhotoviteľ	právo	na	úrok	z	omeškania	vo	
výške	0.02%	denne	z	dlžnej	sumy.		V	prípade	ak	omeškanie	s	platbou	trvá	viac	ako	10	dní	má	
zhotoviteľ	právo	na	prerušenie	diela		až	do	uhradenia	faktúry,	kde	tento	čas	má	vplyv	na	posun	
termínu		podľa		ust.	čl.	4.5.	Zmluvy.	

Článok VI.
Povinnosti Objednávateľa

6.1.	 Zhotoviteľ	bude	Dielo	podľa	Zmluvy	vykonávať	podľa	projektovej	dokumentácie	uve-
denej	v	článku	III.,	ods.	3.3.	Zmluvy.	
6.2.	 Objednávateľ	 zabezpečí	na	vlastné	náklady,	 zodpovednosť	a	nebezpečenstvo,	nasle-
dovnú	pripravenosť	Staveniska	potrebnú	pre	realizáciu	Diela:
 6.2.1. stavebné	povolenie	k	Dielu	podľa	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych		
 predpisov,
 6.2.2. prístup	dopravnej	techniky	Zhotoviteľa	na	Stavenisko	v	rozsahu	podľa	bodu		
	 6.5	tohto	článku	Zmluvy,
 6.2.3. prípojku	elektrickej	energie,	vody	a	toaletu	pre	potreby	Zhotoviteľa	v	rozsahu		
	 podľa	bodu	6.6	tohto	článku	Zmluvy,
 6.2.4. stavebný	dozor	podľa	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov.	
 6.2.5.	 vybudovanie	a	vyzretie	základových	pásov	a	základovej	platne	v	rozsahu	podľa		
	 odseku	6.4	tohto	článku	Zmluvy,
 6.2.6. horizontálnu	hydroizoláciu	základových	pásov	a	základovej	platne	podľa	
	 usmernení	Zhotoviteľa,	
6.3.	 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	pripravenosť	Staveniska	uvedenú	v	ods.	6.2.	Zmluvy	za-
bezpečí	Objednávateľ	na	svoje	náklady,	zodpovednosť	a	nebezpečenstvo	v	rozsahu	predvída-
nom	projektovou	dokumentáciou	uvedenou	v	čl.	III,	ods.	3.3.	Zmluvy.	V	prípade,	že	v	dôsledku	
konania	alebo	nekonania	Objednávateľa,	ktoré	je	v	rozpore	s	touto	zmluvou	alebo	všeobecne	
záväznými	právnymi	predpismi,	vznikne	potreba	dodania	ďalšieho	tovaru	nad	rozsah	predví-
daný	projektovou	dokumentáciou	uvedenou	v	čl.	III,	ods.	3.3.	Zmluvy,	môže	zabezpečiť	tento	
materiál	Zhotoviteľ	na	náklady,	zodpovednosť	a	nebezpečenstvo	Objednávateľa.	
6.4.	 Objednávateľ	 	 sa	 zaväzuje	 zabezpečiť	 vybudovanie	 základových	 pásov	 a	 základovej	
platne	stavby	tak,	aby	tolerancia	nerovností	bola	v	súlade	s	príslušnými	technických	noriem,	
základové	pásy	a	základová	platňa	boli	opatrené	hydrolizoláciou	a	zabezpečiť	vyzretie	základo-
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vých	pásov	a	základovej	platne	stavby	najmenej	po	dobu	30	dní	(v	závislosti	od	poveternost-
ných	pomerov	v	mieste	a	čase).
6.5.	 Objednávateľ	berie	na	vedomie,	 že	doprava	materiálu	a	 technického	 zariadenia	pre	
realizáciu	Diela	Zhotoviteľom	sa	vykonáva	jazdnou	súpravou	nákladného	automobilu	(ťahača)	
s	návesom	alebo	prívesom	s	celkovou	hmotnosťou	nad	12	ton.	Objednávateľ	sa	zaväzuje	za-
bezpečiť	prístup	takéhoto	nákladného	vozidla	na	Stavenisko.	V	prípade	technickej	nemožnosti	
prístupu	takéhoto	nákladného	vozidla	na	Stavenisko	sa	Objednávateľ	zaväzuje	znášať	osobitné	
zvýšené	náklady	na	prekládku	a	prevoz	materiálu	z	najbližšieho	možného	miesta	na	Stavenis-
ko.	Tieto	osobitné	náklady	vyčísli	Zhotoviteľ	Objednávateľovi	pred	začatím	prekládky	materiá-
lu.	Objednávateľ	sa	zaväzuje	uhradiť	tieto	osobitné	náklady	pred	začatím	prekládky	a	prevozu	
materiálu.
6.6.	 Objednávateľ	sa	zaväzuje	zabezpečiť	pri	vykonávaní	Diela	pre	Zhotoviteľa	odber	elek-
trickej	energie	a	vody,	toalety	pre	pracovníkov	Zhotoviteľa,	pričom	náklady	na	elektrickú	ener-
giu,		vodu	spotrebovanú	Zhotoviteľom	pri	vykonávaní	Diela	a	použitie	toaliet	znáša	Objedná-
vateľ.

Článok  VII.
Zmluvné povinnosti Zhotoviteľa

7.1.	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	zhotoviť	Dielo	riadne	podľa	Zmluvy	a	pokynov	Objednávateľa,	
resp.	osoby	oprávnenej	konať	za	Objednávateľa	vo	veciach	technických.	To	znamená,	že	Dielo	
musí	byť	vyhotovené	v	príslušnej	kvalite,	vrátane	jeho	prípadných	zmien,	odsúhlasených	obo-
ma	zmluvnými	stranami.	Dielo	musí	zodpovedať	platným	STN,	ISO	a	ďalším	platným	právnym	
predpisom	a	musí	byť	v	súlade	s	podmienkami	všetkých	príslušných	povolení,	najmä	v	súlade	
so	stavebným	povolením	Stavby.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	úplné	a	kvalitné	prevedenie	Diela	v	
rozsahu a parametroch stanovených v Zmluve.
7.2.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	primeranosť,	stabilitu	a	bezpečnosť	všetkých	prác	na	Stave-
nisku	a	všetkých	metód	výstavby	(stavebných	postupov).
7.3. Zhotoviteľ	zodpovedá	za	všetky	škody,	ktoré	vznikli	na	Stavenisku,	zariadeniach	a	po-
zemkoch,	ako	aj	vzniknutých	tretím	osobám	a	na	veciach	pri	vykonávaní	Diela,	ktoré	vykonáva	
Zhotoviteľ	podľa	Zmluvy,	bez	ohľadu	na	to,	či	tieto	boli	vykonávané	jeho	zamestnancami	alebo	
ním	poverenými	tretími	osobami.	Zhotoviteľ	sa	zaväzuje,	že	akúkoľvek	ním	spôsobenú,	alebo	
zapríčinenú	škodu	pri	vykonaní	Diela	odstráni	tak,	že	uvedie	poškodenú	vec	do	pôvodného	sta-
vu	v	primeranej	lehote	určenej	v	písomnej	výzve	Objednávateľa,	alebo	v	tej	istej	lehote	zaplatí	
náhradu	škody	v	plnej	výške.
7.4.	 Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	práce	podľa	Zmluvy	bude	vykonávať	výlučne	prostredníctvom	
kvalifikovaného	a	zdravotne	spôsobilého	personálu,	poučeného	z	predpisov	o	bezpečnosti	a	
ochrane	zdravia	pri	práci,	požiarnej	ochrane	v	zmysle	príslušných	všeobecne	záväzných	práv-
nych	predpisov	a	že	vykoná	všetky	potrebné	opatrenia,	aby	zabezpečil	na	mieste	plnenia	v	
súvislosti	s	jeho	činnosťou	podľa	Zmluvy	bezpečnosť	svojich	zamestnancov,	zamestnancov	Ob-
jednávateľa	ako	aj	ďalších	osôb,	ktoré	sa	s	vedomím	Objednávateľa	zdržujú	v	mieste	plnenia	

predmetu	zmluvy.				
7.5.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	bezpečnosť	a	ochranu	zdravia	pri	práci,	požiarnu	ochranu,	do-
držiavanie	požiarnych	predpisov	svojich	zamestnancov	a	pracovníkov	počas	realizácie	predme-
tu	zmluvy,	a	to	podľa	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	platných	na	území	Slovenskej	
republiky.	Zhotoviteľ	bude	realizovať	predmet	zmluvy	na	vlastné		nebezpečenstvo.	Ochranné	
pracovné	prostriedky	pre	svojich	zamestnancov	si	zabezpečí	Zhotoviteľ.
7.6.	 Zhotoviteľ	je	pri	plnení	predmetu	Zmluvy	o	Dielo	povinný	v	priestoroch	Staveniska	a	
súvisiacich	priestoroch	dodržiavať	ustanovenia	vyhlášky	č.	374/1990	Zb.	o	bezpečnosti	práce	a	
technických	zariadení	pri	stavebných	prácach,	v	znení	neskorších	predpisov.
7.7.	 Ak	pri	zhotovovaní	Diela	podľa	Zmluvy	nastanú	okolnosti,	na	základe	ktorých	 je	Ob-
jednávateľ	v	zmysle	Nariadenia	vlády	SR	č.	396/2006	Z.z.	povinný	zabezpečiť	koordináciu	bez-
pečnosti	ustanoveným	koordinátorom,	Zhotoviteľ	je	povinný	bezodkladne	Objednávateľa	pí-
somne	o	tejto	skutočnosti	informovať.
7.8.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	poriadok	a	čistotu	na	mieste	vykonávania	Diela	do	dňa	nástu-
pu	na	realizáciu	diela.	Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	stavebný	odpad	vzniknutý	pri	vykonaní	
Diela	odstráni	na	svoje	náklady	Objednávateľ.	

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie Diela, vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody na Diele

8.1.	 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	predmetom	odovzdania	a	prevzatia	bude	ukončené	Di-
elo	podľa	čl.	3.2.1.	Za	ukončené	Dielo	sa	považuje	na	účely	Zmluvy	riadne	vyhotovené	Dielo	
bez	vád	a	nedorobkov.	Objednávateľ	je	oprávnený	Dielo,	ktoré	vykazuje	vady	alebo	nedorobky,	
neprevziať.	O	odovzdaní	a	prevzatí	Diela	spíšu	zmluvné	strany	Preberací	protokol	Diela,	ktorý	
bude	podpísaný	osobami	oprávnenými	konať	v	mene	oboch	zmluvných	strán.
8.2.	 Preberací	protokol	Diela	podľa	odseku	8.1.	tohto	článku	Zmluvy	bude	obsahovať	iden-
tifikačné	údaje	zmluvných	strán,	miesto	vykonania	Diela,	vykonanie	Diela,	prípadne	zistené	
vady	na	Diele,	a	lehoty,	v	ktorých	je	Zhotoviteľ	povinný	zistené	vady	odstrániť.	Objednávateľ	je	
oprávnený	Dielo	neprevziať,	ak	má	Dielo	také	vady,	ktoré	bránia	jeho	riadnemu	užívaniu	alebo	
Dielo	nebolo	vykonané	podľa	Zmluvy	a	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych	noriem	a	
technických noriem. 
8.3.	 Zhotoviteľ	vyzve	Objednávateľa	na	prevzatie	dokončeného	Diela	písomne,	ústne	ale-
bo	e-mailom	najneskôr	v	deň	nasledujúci	po	dokončení	Diela.	V	prípade,	že	sa	Objednávateľ	
nedostaví	na	Stavenisko	v	deň,	uvedený	vo	výzve	Zhotoviteľa	na	prevzatie	Diela,	zašle	Zhoto-
viteľ	Objednávateľovi	písomnú	výzvu	na	prevzatie	Diela	na	adresu,	uvedenú	v	čl.	I	Zmluvy.	Ak	
Objednávateľ	odmietne	prevziať	Dielo,	ktoré	nemá	vady	alebo	sa	nedostaví	ani	na	písomnú	
výzvu	na	Stavenisko	za	účelom	prevzatia	Diela,	považuje	sa	Dielo	za	prevzaté	dňom,	určeným	v	
písomnej	výzve	Zhotoviteľa	na	prevzatie	Diela	Objednávateľom.	Ustanovenie	čl.	XII,	ods.	12.1	
Zmluvy	sa	použije	i	na	doručovanie	písomnej	výzvy	Zhotoviteľa	podľa	tohto	odseku.
8.4.	 Vlastnícke	právo	k	materiálu	(tovaru)	a	nebezpečenstvo	škody	na	materiáli,	dodanom	
Zhotoviteľom	na	Stavenisko,	prechádza	na	Objednávateľa	okamihom	jeho	dodania	na	Stave-
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vých	pásov	a	základovej	platne	stavby	najmenej	po	dobu	30	dní	(v	závislosti	od	poveternost-
ných	pomerov	v	mieste	a	čase).
6.5.	 Objednávateľ	berie	na	vedomie,	 že	doprava	materiálu	a	 technického	 zariadenia	pre	
realizáciu	Diela	Zhotoviteľom	sa	vykonáva	jazdnou	súpravou	nákladného	automobilu	(ťahača)	
s	návesom	alebo	prívesom	s	celkovou	hmotnosťou	nad	12	ton.	Objednávateľ	sa	zaväzuje	za-
bezpečiť	prístup	takéhoto	nákladného	vozidla	na	Stavenisko.	V	prípade	technickej	nemožnosti	
prístupu	takéhoto	nákladného	vozidla	na	Stavenisko	sa	Objednávateľ	zaväzuje	znášať	osobitné	
zvýšené	náklady	na	prekládku	a	prevoz	materiálu	z	najbližšieho	možného	miesta	na	Stavenis-
ko.	Tieto	osobitné	náklady	vyčísli	Zhotoviteľ	Objednávateľovi	pred	začatím	prekládky	materiá-
lu.	Objednávateľ	sa	zaväzuje	uhradiť	tieto	osobitné	náklady	pred	začatím	prekládky	a	prevozu	
materiálu.
6.6.	 Objednávateľ	sa	zaväzuje	zabezpečiť	pri	vykonávaní	Diela	pre	Zhotoviteľa	odber	elek-
trickej	energie	a	vody,	toalety	pre	pracovníkov	Zhotoviteľa,	pričom	náklady	na	elektrickú	ener-
giu,		vodu	spotrebovanú	Zhotoviteľom	pri	vykonávaní	Diela	a	použitie	toaliet	znáša	Objedná-
vateľ.

Článok  VII.
Zmluvné povinnosti Zhotoviteľa

7.1.	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	zhotoviť	Dielo	riadne	podľa	Zmluvy	a	pokynov	Objednávateľa,	
resp.	osoby	oprávnenej	konať	za	Objednávateľa	vo	veciach	technických.	To	znamená,	že	Dielo	
musí	byť	vyhotovené	v	príslušnej	kvalite,	vrátane	jeho	prípadných	zmien,	odsúhlasených	obo-
ma	zmluvnými	stranami.	Dielo	musí	zodpovedať	platným	STN,	ISO	a	ďalším	platným	právnym	
predpisom	a	musí	byť	v	súlade	s	podmienkami	všetkých	príslušných	povolení,	najmä	v	súlade	
so	stavebným	povolením	Stavby.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	úplné	a	kvalitné	prevedenie	Diela	v	
rozsahu a parametroch stanovených v Zmluve.
7.2.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	primeranosť,	stabilitu	a	bezpečnosť	všetkých	prác	na	Stave-
nisku	a	všetkých	metód	výstavby	(stavebných	postupov).
7.3. Zhotoviteľ	zodpovedá	za	všetky	škody,	ktoré	vznikli	na	Stavenisku,	zariadeniach	a	po-
zemkoch,	ako	aj	vzniknutých	tretím	osobám	a	na	veciach	pri	vykonávaní	Diela,	ktoré	vykonáva	
Zhotoviteľ	podľa	Zmluvy,	bez	ohľadu	na	to,	či	tieto	boli	vykonávané	jeho	zamestnancami	alebo	
ním	poverenými	tretími	osobami.	Zhotoviteľ	sa	zaväzuje,	že	akúkoľvek	ním	spôsobenú,	alebo	
zapríčinenú	škodu	pri	vykonaní	Diela	odstráni	tak,	že	uvedie	poškodenú	vec	do	pôvodného	sta-
vu	v	primeranej	lehote	určenej	v	písomnej	výzve	Objednávateľa,	alebo	v	tej	istej	lehote	zaplatí	
náhradu	škody	v	plnej	výške.
7.4.	 Zhotoviteľ	vyhlasuje,	že	práce	podľa	Zmluvy	bude	vykonávať	výlučne	prostredníctvom	
kvalifikovaného	a	zdravotne	spôsobilého	personálu,	poučeného	z	predpisov	o	bezpečnosti	a	
ochrane	zdravia	pri	práci,	požiarnej	ochrane	v	zmysle	príslušných	všeobecne	záväzných	práv-
nych	predpisov	a	že	vykoná	všetky	potrebné	opatrenia,	aby	zabezpečil	na	mieste	plnenia	v	
súvislosti	s	jeho	činnosťou	podľa	Zmluvy	bezpečnosť	svojich	zamestnancov,	zamestnancov	Ob-
jednávateľa	ako	aj	ďalších	osôb,	ktoré	sa	s	vedomím	Objednávateľa	zdržujú	v	mieste	plnenia	

predmetu	zmluvy.				
7.5.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	bezpečnosť	a	ochranu	zdravia	pri	práci,	požiarnu	ochranu,	do-
držiavanie	požiarnych	predpisov	svojich	zamestnancov	a	pracovníkov	počas	realizácie	predme-
tu	zmluvy,	a	to	podľa	všeobecne	záväzných	právnych	predpisov	platných	na	území	Slovenskej	
republiky.	Zhotoviteľ	bude	realizovať	predmet	zmluvy	na	vlastné		nebezpečenstvo.	Ochranné	
pracovné	prostriedky	pre	svojich	zamestnancov	si	zabezpečí	Zhotoviteľ.
7.6.	 Zhotoviteľ	je	pri	plnení	predmetu	Zmluvy	o	Dielo	povinný	v	priestoroch	Staveniska	a	
súvisiacich	priestoroch	dodržiavať	ustanovenia	vyhlášky	č.	374/1990	Zb.	o	bezpečnosti	práce	a	
technických	zariadení	pri	stavebných	prácach,	v	znení	neskorších	predpisov.
7.7.	 Ak	pri	zhotovovaní	Diela	podľa	Zmluvy	nastanú	okolnosti,	na	základe	ktorých	 je	Ob-
jednávateľ	v	zmysle	Nariadenia	vlády	SR	č.	396/2006	Z.z.	povinný	zabezpečiť	koordináciu	bez-
pečnosti	ustanoveným	koordinátorom,	Zhotoviteľ	je	povinný	bezodkladne	Objednávateľa	pí-
somne	o	tejto	skutočnosti	informovať.
7.8.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	poriadok	a	čistotu	na	mieste	vykonávania	Diela	do	dňa	nástu-
pu	na	realizáciu	diela.	Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	stavebný	odpad	vzniknutý	pri	vykonaní	
Diela	odstráni	na	svoje	náklady	Objednávateľ.	

Článok VIII.
Odovzdanie a prevzatie Diela, vlastnícke právo, nebezpečenstvo škody na Diele

8.1.	 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	predmetom	odovzdania	a	prevzatia	bude	ukončené	Di-
elo	podľa	čl.	3.2.1.	Za	ukončené	Dielo	sa	považuje	na	účely	Zmluvy	riadne	vyhotovené	Dielo	
bez	vád	a	nedorobkov.	Objednávateľ	je	oprávnený	Dielo,	ktoré	vykazuje	vady	alebo	nedorobky,	
neprevziať.	O	odovzdaní	a	prevzatí	Diela	spíšu	zmluvné	strany	Preberací	protokol	Diela,	ktorý	
bude	podpísaný	osobami	oprávnenými	konať	v	mene	oboch	zmluvných	strán.
8.2.	 Preberací	protokol	Diela	podľa	odseku	8.1.	tohto	článku	Zmluvy	bude	obsahovať	iden-
tifikačné	údaje	zmluvných	strán,	miesto	vykonania	Diela,	vykonanie	Diela,	prípadne	zistené	
vady	na	Diele,	a	lehoty,	v	ktorých	je	Zhotoviteľ	povinný	zistené	vady	odstrániť.	Objednávateľ	je	
oprávnený	Dielo	neprevziať,	ak	má	Dielo	také	vady,	ktoré	bránia	jeho	riadnemu	užívaniu	alebo	
Dielo	nebolo	vykonané	podľa	Zmluvy	a	príslušných	všeobecne	záväzných	právnych	noriem	a	
technických noriem. 
8.3.	 Zhotoviteľ	vyzve	Objednávateľa	na	prevzatie	dokončeného	Diela	písomne,	ústne	ale-
bo	e-mailom	najneskôr	v	deň	nasledujúci	po	dokončení	Diela.	V	prípade,	že	sa	Objednávateľ	
nedostaví	na	Stavenisko	v	deň,	uvedený	vo	výzve	Zhotoviteľa	na	prevzatie	Diela,	zašle	Zhoto-
viteľ	Objednávateľovi	písomnú	výzvu	na	prevzatie	Diela	na	adresu,	uvedenú	v	čl.	I	Zmluvy.	Ak	
Objednávateľ	odmietne	prevziať	Dielo,	ktoré	nemá	vady	alebo	sa	nedostaví	ani	na	písomnú	
výzvu	na	Stavenisko	za	účelom	prevzatia	Diela,	považuje	sa	Dielo	za	prevzaté	dňom,	určeným	v	
písomnej	výzve	Zhotoviteľa	na	prevzatie	Diela	Objednávateľom.	Ustanovenie	čl.	XII,	ods.	12.1	
Zmluvy	sa	použije	i	na	doručovanie	písomnej	výzvy	Zhotoviteľa	podľa	tohto	odseku.
8.4.	 Vlastnícke	právo	k	materiálu	(tovaru)	a	nebezpečenstvo	škody	na	materiáli,	dodanom	
Zhotoviteľom	na	Stavenisko,	prechádza	na	Objednávateľa	okamihom	jeho	dodania	na	Stave-

http://www.domytawal.sk/zakaznicka_zona.html
http://www.domytawal.sk/zakaznicka_zona.html


8 908 909

nisko.	Vlastnícke	právo	k	ukončenému	Dielu	a	nebezpečenstvo	škody	na	Diele	prechádza	na	
Objednávateľa	momentom	protokolárneho	odovzdania/prevzatia	Diela.

Článok IX.
Záruka a zodpovednosť

9.1.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	to,	že	práce	vykonané	podľa	Zmluvy	zodpovedajú	kvalitatív-
nym	podmienkam,	ktoré	sú	stanovené	v	príslušných	technických	normách.
9.2.	 Zhotoviteľ	preberá	záruku	za	akosť	Diela	v	zmysle	§	429	až	§	431	a	§	563	ods.	2	Obchod-
ného	zákonníka	v	platnom	a	účinnom	znení.
9.3.	 Za	vady	zodpovedá	Zhotoviteľ	počas	záručnej	doby,	ktorá	je:
 9.3.1. na	stavebnicový	systém	nosných	stien	a	priečok,	dodaný	Zhotoviteľom	v	zmys-	
	 	 le	Zmluvy	–	30	rokov	odo	dňa	podpísania	Preberacieho	protokolu	Diela,	za		
	 	 predpokladu	vykonania	montáže	(výstavby)	Zhotoviteľom;
 9.3.2. na	odvedené	stavebné	práce	podľa	Zmluvy	–	5	rokov	odo	dňa	podpísania		Pre	
	 	 beracieho	protokolu	Diela.
 9.4.	 Reklamované	vady,	ktoré	sa	vyskytnú	v	priebehu	plynutia	záručnej	doby,	je	Zhotoviteľ	
povinný	odstrániť	bezodplatne,	najneskôr	do	30	dní	odo	dňa	obdržania	reklamácie.
9.5.	 Zhotoviteľ	nezodpovedá	za	poškodenie,	odcudzenie	alebo	stratu	materiálu,	ktorý	do-
dal	na	Stavenisko	a	to	v	čase,	keď	Zhotoviteľ	nevykonáva	práce	na	Diele,	prípadne,	keď	nie	
je	prítomný	na	Stavenisku.	Zhotoviteľ	nezodpovedá	za	vady	materiálu,	ktoré	boli	spôsobené	
montážou	materiálu	treťou	osobou,	ktorá	nemá	príslušné	oprávnenie	(certifikát).	Na	zodpo-
vednosť	za	vady	sa	použijú	ustanovenia	§	560	a	nasl.	Obchodného	zákonníka.

Článok X.
Trvanie a ukončenie zmluvy

10.1.	 Zmluvný	vzťah	končí	splnením	predmetu	Zmluvy,	písomnou	dohodou	zmluvných	strán,	
odstúpením	alebo	aj	v	iných	prípadoch,	ak	tak	ustanovuje	osobitný	právny	predpis.
10.2. Každá	zo	zmluvných	strán	je	oprávnená	odstúpiť	od	zmluvy	okamžite	pri	podstatnom	
porušení	zmluvy	druhou	zmluvnou	stranou.	Na	účely	Zmluvy	je	porušenie	zmluvy	podstatné,	
ak	strana	porušujúca	zmluvu	v	čase	uzavretia	zmluvy	vedela	alebo	bolo	rozumné	v	tom	čase	
predvídať	 s	 prihliadnutím	na	účel	 zmluvy,	 ktorý	 vyplynul	 z	 jej	 obsahu	alebo	 z	okolností,	 za	
ktorých	bola	zmluva	uzavretá,	že	druhá	strana	nebude	mať	záujem	na	plnení	povinností	pri	
takomto	porušení	zmluvy.	
10.3.  Pri	ukončení	zmluvného	vzťahu		písomnou	dohodou	zmluvných	strán,	odstúpením	od	
zmluvy,	vyslovením	zmluvy	za	neplatnú		ako	aj	v	iných	prípadoch	ukončenia	zmluvy	pred	riad-
nym	splnením	predmetu	Zmluvy	je	objednávateľ	povinný	do	14	dní	od	ukončenia	zmluvného	
vzťahu		uhradiť	zhotoviteľovi	jeho	doterajšie		náklady		na	práce	a	materiál	podľa	článku	5.1.	
Zmluvy	ako	aj	za	ešte	nedodaný	ale	už	vyrobený	materiál	na	predmete	diela.

Článok XI.
Neodvrátiteľné okolnosti

11.1. Neodvrátiteľnými	okolnosťami,	ktoré	vylučujú	zodpovednosť	za	nedodržanie	záväzkov	
zo	Zmluvy	a	za	škodu,	sa	rozumejú	udalosti:
 11.1.1. spôsobené	vyššou	mocou	(najmä	prírodnými	silami,	poveternostnými	vplyv-	
	 	 mi,	živelnými	pohromami	a	vplyvmi	živočíchov),
 11.1.2.	osobitné	okolnosti	(štrajky,	násilné	akcie	a	z	nich	vyplývajúce	dôsledky,	prie-		
	 	 myselné	a	iné	katastrofy);
 11.1.3. poveternostné	podmienky,	ktoré	sú	v	rozpore	s	prípustnými	poveternostnými		
	 	 podmienkami	podľa	osobitného	predpisu.
11.2.	 Zmluvné	 strany	 sa	 oslobodzujú	 od	 zodpovednosti	 za	 čiastočné	 a	 úplné	 nesplnenie	
zmluvných	záväzkov,	pokiaľ	ich	splnenie	bolo	ovplyvnené	alebo	znemožnené	neodvrátiteľnými	
okolnosťami.	V	tomto	prípade	sa	predlžuje	lehota	plnenia	zmluvných	povinností	o	dobu,	počas	
ktorej	budú	následky	neodvrátiteľných	okolností	trvať.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. 	 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	akékoľvek	písomnosti,	resp.	informácie		na	účely	plne-
nia	práv	a	povinností	zo	Zmluvy,	vyhotovené	v	písomnej	forme,	prípadne	zachytené	na	inom	
hmotnom	nosiči,	si	budú	medzi	sebou	doručovať	osobne,	poštou	doporučene,	formou	doruče-
nia	do	vlastných	rúk	adresátovi	na	adresu	sídla,	uvedenú	v	záhlaví	Zmluvy.	Zásielka	sa	považuje	
za	doručenú	prevzatím,	alebo	vrátením	odosielateľovi	poštovým	podnikom	ako	neprevzatá	v	
odbernej	lehote	a	to	aj	vtedy,	ak	sa	adresát	o	doručovaní	zásielky	nedozvedel.
12.2. Zmluvu	je	možné	meniť	a/alebo	dopĺňať	len	písomnými	očíslovanými	dodatkami	pod-
písanými oboma  zmluvnými stranami.
12.3.	 Všetky	 informácie,	vrátane	 listín	a	ostatnej	dokumentácie,	 týkajúcej	sa	 tohto	zmluv-
ného	 vzťahu,	 sú	 považované	 stranami	 za	 dôverné	 v	 zmysle	 ustanovenia	 §	 17	Obchodného	
zákonníka	v	platnom	a	účinnom	znení.	S	výnimkou	 informácií	vyžiadaných	tretími	osobami,	
ktorých	oprávnenie	vyplýva	z	príslušných	právnych	predpisov,	žiadna	zo	zmluvných	strán	nie	je	
oprávnená	použiť	alebo	poskytnúť	informácie	o	predmete	Zmluvy	iným	osobám	bez	predchá-
dzajúceho	písomného	súhlasu	druhej	strany.	
12.4.	 Žiadne	nevyužitie	alebo	opomenutie	nároku	alebo	práva	vyplývajúceho	zo	Zmluvy	sa	
nebude	vykladať	ako	vzdanie	sa	nároku	alebo	práva,	ak	nebude	urobené	písomne	oprávnenou	
osobou	konajúcou	za	príslušnú	zmluvnú	stranu	alebo	v	jej	mene.	Vzdanie	sa	niektorého	nároku	
alebo	práva	vyplývajúceho	zo	Zmluvy	sa	nebude	vykladať	ako	vzdanie	sa	akéhokoľvek	iného	
nároku alebo práva. 
12.5. Táto	zmluva	je	vyhotovená	v	dvoch	rovnopisoch,	z	ktorých	po	vzájomnom	podpísaní	
Objednávateľ	si	ponechá	jeden	rovnopis,	Zhotoviteľ	jeden	rovnopis
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nisko.	Vlastnícke	právo	k	ukončenému	Dielu	a	nebezpečenstvo	škody	na	Diele	prechádza	na	
Objednávateľa	momentom	protokolárneho	odovzdania/prevzatia	Diela.

Článok IX.
Záruka a zodpovednosť

9.1.	 Zhotoviteľ	zodpovedá	za	to,	že	práce	vykonané	podľa	Zmluvy	zodpovedajú	kvalitatív-
nym	podmienkam,	ktoré	sú	stanovené	v	príslušných	technických	normách.
9.2.	 Zhotoviteľ	preberá	záruku	za	akosť	Diela	v	zmysle	§	429	až	§	431	a	§	563	ods.	2	Obchod-
ného	zákonníka	v	platnom	a	účinnom	znení.
9.3.	 Za	vady	zodpovedá	Zhotoviteľ	počas	záručnej	doby,	ktorá	je:
 9.3.1. na	stavebnicový	systém	nosných	stien	a	priečok,	dodaný	Zhotoviteľom	v	zmys-	
	 	 le	Zmluvy	–	30	rokov	odo	dňa	podpísania	Preberacieho	protokolu	Diela,	za		
	 	 predpokladu	vykonania	montáže	(výstavby)	Zhotoviteľom;
 9.3.2. na	odvedené	stavebné	práce	podľa	Zmluvy	–	5	rokov	odo	dňa	podpísania		Pre	
	 	 beracieho	protokolu	Diela.
 9.4.	 Reklamované	vady,	ktoré	sa	vyskytnú	v	priebehu	plynutia	záručnej	doby,	je	Zhotoviteľ	
povinný	odstrániť	bezodplatne,	najneskôr	do	30	dní	odo	dňa	obdržania	reklamácie.
9.5.	 Zhotoviteľ	nezodpovedá	za	poškodenie,	odcudzenie	alebo	stratu	materiálu,	ktorý	do-
dal	na	Stavenisko	a	to	v	čase,	keď	Zhotoviteľ	nevykonáva	práce	na	Diele,	prípadne,	keď	nie	
je	prítomný	na	Stavenisku.	Zhotoviteľ	nezodpovedá	za	vady	materiálu,	ktoré	boli	spôsobené	
montážou	materiálu	treťou	osobou,	ktorá	nemá	príslušné	oprávnenie	(certifikát).	Na	zodpo-
vednosť	za	vady	sa	použijú	ustanovenia	§	560	a	nasl.	Obchodného	zákonníka.

Článok X.
Trvanie a ukončenie zmluvy

10.1.	 Zmluvný	vzťah	končí	splnením	predmetu	Zmluvy,	písomnou	dohodou	zmluvných	strán,	
odstúpením	alebo	aj	v	iných	prípadoch,	ak	tak	ustanovuje	osobitný	právny	predpis.
10.2. Každá	zo	zmluvných	strán	je	oprávnená	odstúpiť	od	zmluvy	okamžite	pri	podstatnom	
porušení	zmluvy	druhou	zmluvnou	stranou.	Na	účely	Zmluvy	je	porušenie	zmluvy	podstatné,	
ak	strana	porušujúca	zmluvu	v	čase	uzavretia	zmluvy	vedela	alebo	bolo	rozumné	v	tom	čase	
predvídať	 s	 prihliadnutím	na	účel	 zmluvy,	 ktorý	 vyplynul	 z	 jej	 obsahu	alebo	 z	okolností,	 za	
ktorých	bola	zmluva	uzavretá,	že	druhá	strana	nebude	mať	záujem	na	plnení	povinností	pri	
takomto	porušení	zmluvy.	
10.3.  Pri	ukončení	zmluvného	vzťahu		písomnou	dohodou	zmluvných	strán,	odstúpením	od	
zmluvy,	vyslovením	zmluvy	za	neplatnú		ako	aj	v	iných	prípadoch	ukončenia	zmluvy	pred	riad-
nym	splnením	predmetu	Zmluvy	je	objednávateľ	povinný	do	14	dní	od	ukončenia	zmluvného	
vzťahu		uhradiť	zhotoviteľovi	jeho	doterajšie		náklady		na	práce	a	materiál	podľa	článku	5.1.	
Zmluvy	ako	aj	za	ešte	nedodaný	ale	už	vyrobený	materiál	na	predmete	diela.

Článok XI.
Neodvrátiteľné okolnosti

11.1. Neodvrátiteľnými	okolnosťami,	ktoré	vylučujú	zodpovednosť	za	nedodržanie	záväzkov	
zo	Zmluvy	a	za	škodu,	sa	rozumejú	udalosti:
 11.1.1. spôsobené	vyššou	mocou	(najmä	prírodnými	silami,	poveternostnými	vplyv-	
	 	 mi,	živelnými	pohromami	a	vplyvmi	živočíchov),
 11.1.2.	osobitné	okolnosti	(štrajky,	násilné	akcie	a	z	nich	vyplývajúce	dôsledky,	prie-		
	 	 myselné	a	iné	katastrofy);
 11.1.3. poveternostné	podmienky,	ktoré	sú	v	rozpore	s	prípustnými	poveternostnými		
	 	 podmienkami	podľa	osobitného	predpisu.
11.2.	 Zmluvné	 strany	 sa	 oslobodzujú	 od	 zodpovednosti	 za	 čiastočné	 a	 úplné	 nesplnenie	
zmluvných	záväzkov,	pokiaľ	ich	splnenie	bolo	ovplyvnené	alebo	znemožnené	neodvrátiteľnými	
okolnosťami.	V	tomto	prípade	sa	predlžuje	lehota	plnenia	zmluvných	povinností	o	dobu,	počas	
ktorej	budú	následky	neodvrátiteľných	okolností	trvať.

Článok XII.
Záverečné ustanovenia

12.1. 	 Zmluvné	strany	sa	dohodli,	že	akékoľvek	písomnosti,	resp.	informácie		na	účely	plne-
nia	práv	a	povinností	zo	Zmluvy,	vyhotovené	v	písomnej	forme,	prípadne	zachytené	na	inom	
hmotnom	nosiči,	si	budú	medzi	sebou	doručovať	osobne,	poštou	doporučene,	formou	doruče-
nia	do	vlastných	rúk	adresátovi	na	adresu	sídla,	uvedenú	v	záhlaví	Zmluvy.	Zásielka	sa	považuje	
za	doručenú	prevzatím,	alebo	vrátením	odosielateľovi	poštovým	podnikom	ako	neprevzatá	v	
odbernej	lehote	a	to	aj	vtedy,	ak	sa	adresát	o	doručovaní	zásielky	nedozvedel.
12.2. Zmluvu	je	možné	meniť	a/alebo	dopĺňať	len	písomnými	očíslovanými	dodatkami	pod-
písanými oboma  zmluvnými stranami.
12.3.	 Všetky	 informácie,	vrátane	 listín	a	ostatnej	dokumentácie,	 týkajúcej	sa	 tohto	zmluv-
ného	 vzťahu,	 sú	 považované	 stranami	 za	 dôverné	 v	 zmysle	 ustanovenia	 §	 17	Obchodného	
zákonníka	v	platnom	a	účinnom	znení.	S	výnimkou	 informácií	vyžiadaných	tretími	osobami,	
ktorých	oprávnenie	vyplýva	z	príslušných	právnych	predpisov,	žiadna	zo	zmluvných	strán	nie	je	
oprávnená	použiť	alebo	poskytnúť	informácie	o	predmete	Zmluvy	iným	osobám	bez	predchá-
dzajúceho	písomného	súhlasu	druhej	strany.	
12.4.	 Žiadne	nevyužitie	alebo	opomenutie	nároku	alebo	práva	vyplývajúceho	zo	Zmluvy	sa	
nebude	vykladať	ako	vzdanie	sa	nároku	alebo	práva,	ak	nebude	urobené	písomne	oprávnenou	
osobou	konajúcou	za	príslušnú	zmluvnú	stranu	alebo	v	jej	mene.	Vzdanie	sa	niektorého	nároku	
alebo	práva	vyplývajúceho	zo	Zmluvy	sa	nebude	vykladať	ako	vzdanie	sa	akéhokoľvek	iného	
nároku alebo práva. 
12.5. Táto	zmluva	je	vyhotovená	v	dvoch	rovnopisoch,	z	ktorých	po	vzájomnom	podpísaní	
Objednávateľ	si	ponechá	jeden	rovnopis,	Zhotoviteľ	jeden	rovnopis
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12.6. Zmluvné	vzťahy	neupravené	touto	zmluvou	sa	riadia	príslušnými	ustanoveniami	Ob-
chodného zákonníka.
12.7.	 Táto	zmluva	je	uzatvorená	a	nadobúda	účinnosť	dňom	jej	podpísania	oboma	zmluvný-
mi stranami.
12.8.	 Zmluvné	 strany	 prehlasujú,	 že	 si	 Zmluvu	 riadne	 prečítali,	 jej	 obsahu	 porozumeli,	 je	
prejavom	ich	pravej,	slobodnej	a	skutočnej	vôľe,	nebola	uzatvorená	v	tiesni,	v	omyle	v	osobe	
alebo	predmete	úkonu,	ani	za	nápadne	nevýhodných	podmienok,	čo	potvrdzujú	jej	podpisom.

Prílohy:	1x	preberací	protokol	14/13
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