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Zmluva o dielo  
 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
medzi 

 
I. Zmluvné strany 
 
Objednávateľom:  Obec Kechnec              
Sídlo:     Kechnec 19, 044 58 Kechnec, Slovenská republika 
Zastúpený:  JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta obce  
IČO:  00 690 261     
Bankové spojenie:  VÚB, a.s.    
IBAN:  SK70 0200 0000 0042 0067 5158 
Tel:  055/ 728 25 12     
Fax: 055/ 728 25 13  
E-mail: starosta@kechnec.sk   
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
  
Zhotoviteľom: EUROVIA SK, a.s. 
Sídlo: ul. Osloboditeľov 66, 040 17 Košice 
Štatutárny orgán:  predstavenstvo 
Zastúpené: Ing. Róbert Šinály, podpredseda predstavenstva a generálny riaditeľ 
 Ing. Juraj Dančišín, člen predstavenstva a obchodný riaditeľ 
IČO: 316 515 18 
DIČ: 2020490274 
IČ DPH: SK2020490274 
Zapísaný v: Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, vložka 248/V, oddiel Sa 
Dielo realizuje: závod Košice 
Zástupca na rokovanie vo veciach: 

a) Zmluvných a výrobných: Ing. Štefan Balint, riaditeľ závodu Košice 
b) Technických: Ing. Slavomír Gašpar, prevádzkovo – obchodný námestník závodu Košice 
c) Hlavný stavbyvedúci: Ing. Dušan Dvorčák, dusan.dvorcak@eurovia.sk, +421 908 774 041 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
IBAN:     SK77 0900 0000 0050 2528 4698 
Tel: 055/ 72 61 328 
E-mail: ponuky-ke@eurovia.sk, zavod-ke@eurovia.sk 
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa stavebné práce s názvom: 

„Priemyselná zóna Kechnec – rozšírenie komunikácie“ (ďalej len „dielo“) podľa dohodnutých 
podmienok a záväzok objednávateľa riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú 
cenu diela a poskytnúť pri vykonaní diela potrebnú súčinnosť. 
 

2.2. Záväzok zhotoviteľa zhotoviť dielo podľa tejto zmluvy zahŕňa všetky výkony, činnosti, úkony a iné 
opatrenia potrebné k riadnemu a včasnému zhotoveniu diela, odovzdaniu dielu objednávateľovi v stave 
vhodnom a spôsobilom na užívanie, k získaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia, a to vrátane: 
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a) akýchkoľvek prípravných úkonov a činností pre riadne uskutočnenie diela, vrátane obstarania 
a zabezpečenia zariadení a vecí potrebných pre vykonanie diela a zistenia a vytýčenia skutočného 
uloženia inžinierskych sietí a iných vedení technického vybavenia územia v mieste plnenia, 
 

b) všetkých búracích prác existujúcich stavieb či iných stavebných objektov a odbornej likvidácie či 
uskladnenia odpadu a iných vecí pochádzajúcich z búrania, pokiaľ je búranie existujúcich stavieb či iných 
stavebných objektov potrebné pre riadne vykonanie diela alebo potreba vykonať búranie vyplýva z tejto 
zmluvy či jej podkladov, 
 

c) všetkých opatrení vyplývajúcich z  geologického prieskumu miesta plnenia, vrátane analýzy rizika 
znečisteného územia, pokiaľ geologický prieskum miesta plnenia obsahuje analýzu rizika znečisteného 
územia, 
 

d) vybudovania všetkých potrebných rozvodov a prípojok technického vybavenia územia, vrátane 
dočasných stavebných prípojok a vedení, 
 

e) prípravy všetkej dielenskej a vykonávacej (realizačnej) technickej dokumentácie pre vykonanie diela 
a jeho prvkov riadne a s odbornou starostlivosťou, 
 

f) zastupovanie zhotoviteľa v kolaudačnom konaní a zabezpečenie vydania a nadobudnutia právoplatnosti 
všetkých kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich užívanie diela a všetkých jeho stavebných objektov 
a častí bez obmedzenia; objednávateľ poskytne zhotoviteľovi v primeranom čase po jeho žiadosti 
splnomocnenia nevyhnutne potrebné pre zastupovanie objednávateľa v kolaudačnom konaní a inú 
súčinnosť nevyhnutne potrebnú pre zabezpečenie vydania a nadobudnutia kolaudačných rozhodnutí 
v zmysle tohto ustanovenia, 
 

2.3. Právny vzťah založený touto zmluvou sa riadi podľa nižšie uvedených podkladov, ktoré sú záväznými 
podkladmi pre výklad a plnenie všetkých povinností podľa tejto zmluvy, pričom podklady sú uvedené 
podľa ich významu a sily od najdôležitejšieho k menej dôležitému: 
 

2.3.1. ustanovenia tejto zmluvy, všeobecne záväzné právne predpisy (osobitne v oblasti životného prostredia, 
ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), ostatné záväzné normy a slovenské 
technické normy, 
 

2.3.2. súťažné podklady, ktorými sa rozumejú kompletné podklady vrátane ich všetkých príloh a položkovitého 
rozpočtu výkazu výmer pre stavbu, predložené do verejnej súťaže zadávanej na základe výzvy na 
predkladanie ponúk zverejnenej vo Vestníku verejného obstarávania č. 243/2020 zo dňa 16.11.2020, 
pod č. 43070 - WYP, vyhlásenej verejným obstarávateľom, obcou Kechnec, v zmysle príslušných 
právnych predpisov, ktorej víťazom (úspešným uchádzačom) je zhotoviteľ, 
 

2.3.3. zmluva o poskytnutí NFP, ktorou sa rozumie zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 
84/2020-2060-4210 v znení Dodatku č. 1 reg. č. 298/2020-2060-3230, vrátane všetkých jej príloh, 
uzavretá dňa 14.5.2020 medzi objednávateľom a Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, 
 

2.3.4. projektová dokumentácia pre zhotovenie diela schválená a overená v stavebnom konaní, ktoré 
vyhotovila spoločnosť CEVING s.r.o., Krivá 18, 040 01 Košice pre stavbu: Rozšírenie komunikácie 
v priemyselnej zóne Kechnec, tzn., že zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa uvedenej projektovej 
dokumentácie, 
 

2.3.5. rozpočet stavby, ktorým sa rozumie rozpočet stavby predložený Zhotoviteľom dňa 8.2.2021 
spracovateľom Ing. Slavomírom Vlčokom. 
 

2.3.6. stavebné povolenie č. j. OUKc 448/2019 - SP zo dňa 03.03.2020, právoplatné dňa 03.04.2020 a vydané 
obcou Kechnec ako príslušným špeciálnym stavebným úradom pre pozemné komunikácie, a to vrátane 
všetkých vyjadrení, stanovísk a iných podkladov účastníkov konania, dotknutých orgánov verejnej moci 
a iných osôb zúčastnených v stavebných konaniach 
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2.3.7. geologický prieskum miesta plnenia vyhotovený Ing. Ľubomír Timko – SIGEP, Slanec 171, pracovisko 040 

01 Košice, Palárikova 6 (zodp. Riešiteľ Ing. Albín Hoger) zo dňa 25.11.2008, vrátane analýzy rizika 
znečisteného územia, pokiaľ uvedený geologický prieskum miesta plnenia obsahuje analýzu rizika 
znečisteného územia, 
 

2.3.8. všeobecne uznávané pravidlá v oblasti stavebníctva, predpisy a iné normy EÚ, pokyny a návody 
výrobcov stavebných materiálov a autorov technológií či stavebných postupov, predpisy profesijných 
združení, 
 

2.3.9. plán bezpečnosti a ochrany zdravia na stavenisku. 
 

2.4. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy osvedčuje, že pred uzavretím tejto zmluvy mu objednávateľ odovzdal 
vyššie uvedené podklady, ktoré netvoria prílohy tejto zmluvy a ktoré existujú v písomnom alebo 
elektronickom vyhotovení. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje a osvedčuje, že sa pred uzavretím tejto zmluvy 
mal možnosť riadne oboznámiť s obsahom vyššie uvedených podkladov, ktorý mu je úplne zrozumiteľný 
a voči ktorému nemá žiadne námietky. 
 

2.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa tejto zmluvy. 
 

2.6. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho odovzdania diela 
zhotoviteľom a prevzatia diela objednávateľom podľa čl. VII. tejto zmluvy. 
 

2.7. Zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy osvedčuje, že sa dôkladne oboznámil s celou zadávacou 
dokumentáciou diela a ostatnými podkladmi, na základe ktorých je uzavretá táto zmluva a vyhlasuje, že 
k zadávacej dokumentácií diela a podkladom tejto zmluvy nemá žiadne námietky a súhlasí s ich 
obsahom. Zhotoviteľ tiež vyhlasuje, že dôkladne, riadne a s náležitou odbornou starostlivosťou 
skontroloval celú zadávaciu dokumentáciu diela a ostatné podklady tejto zmluvy a na/v týchto 
podkladoch a dokumentácií nenašiel žiadne vady, omyly či iné nedostatky. S ohľadom na obsah 
zhotoviteľových vyhlásení sa zhotoviteľ zaväzuje znášať všetky budúce náklady, výdavky, straty a iné 
riziká súvisiace s omylom zhotoviteľa pri tvorbe cenovej ponuky diela a jeho súhlasom s cenou diela 
podľa tejto zmluvy. Ak zhotoviteľ neskôr zistí, resp. pojme podozrenie, že v obsahu zmluvných 
podkladov je vzájomný rozpor, je zhotoviteľ povinný bezodkladne o tom informovať objednávateľa a to 
vždy pred vykonaním úkonu, ktorého sa domnelý rozpor týka a vyžiadať si od objednávateľa pokyny, 
akým spôsobom a v akom rozsahu má zhotoviteľ daný úkon vykonať. Objednávateľ môže zhotoviteľovi 
oznámiť aj to, že v zmluvných podkladoch nie je rozpor. Pri domnelom či skutočnom rozpore zmluvných 
podkladov nie je zhotoviteľ oprávnený prerušiť zhotovovanie diela, pokiaľ môže pokračovať v 
zhotovovaní iných častí diela. Oznámenie rozporov v zmluvných podkladoch objednávateľovi nie je 
dôvodom pre zmenu (predĺženiu) času na vykonanie diela, ibaže objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 
pokyny k rozporom v zmluvných podkladoch alebo oznámenie, že v zmluvných podkladoch nie je rozpor, 
po neprimerane dlhom čase. 
 

2.8. Zhotoviteľ taktiež vyhlasuje, že si preveril správnosť výpočtu výkazu výmer na základe predloženej 
projektovej dokumentácie. Zistené prípadné kladné alebo mínusové odchýlky výkazu výmer od 
projektovej dokumentácie predloženej objednávateľom sú zahrnuté v ocenenom výkaze výmer. V 
prípade, že odchýlky vo výkaze výmer zistí zhotoviteľ až počas realizácie diela, je zhotoviteľ povinný ich 
vykonať na svoje náklady.  

 
 

III. Miesto a čas vykonania diela 
 
3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a kvalite vyplývajúcom z tejto zmluvy 

a odovzdať dielo objednávateľovi v dohodnutom čase a mieste. 
 

3.2. Kompletným dokončením diela je stav, keď (i) došlo k odovzdaniu a prevzatiu diela, t.j. podpisu 
odovzdávacieho protokolu zmluvnými stranami (ďalej aj ako „protokol o odovzdaní diela“ alebo 
„odovzdanie diela“), a (ii) zároveň odstráneniu všetkých vád a nedorobkov diela zistených pri odovzdaní 
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diela a po odovzdaní diela až do času odstránenia poslednej vady a nedorobku zistených po odovzdaní 
diela, pričom takéto vady a nedorobky sa považujú za odstránené, ak zmluvné strany podpíšu protokol 
z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov diela (ďalej aj ako „protokol z kontroly odstraňovania vád 
a nedorobkov diela“), a v ktorom objednávateľ osvedčí, že boli odstránené zistené vady a nedorobky 
diela a (iii) zároveň keď nadobudli právoplatnosť všetky kolaudačné rozhodnutia, povoľujúce 
neobmedzené užívanie diela (opísaný stav kompletného dokončenia diela ďalej aj ako „kompletné 
dokončenie diela“). 

 
3.3. Miesto realizácie diela je Kechnec, pričom bližšie určenie je dané dokumentáciou pre stavebné 

povolenie a dokumentáciou pre realizáciu stavby. 
 
3.4. Termíny realizácie diela: 

• Začiatok realizácie: do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania a prevzatia staveniska 

• Dokončenie realizácie: do 8 mesiacov odo dňa prevzatia staveniska zhotoviteľom  
 

3.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo podľa časového harmonogramu prác, ktorý je prílohou č. 2 tejto 
zmluvy. V prípade, že zhotoviteľ vykoná dielo pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa objednávateľ 
riadne zhotovené dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
 

3.6. Dodržiavanie termínu realizácie diela zo strany zhotoviteľa závisí od riadnej a včasnej súčinnosti 
objednávateľa dohodnutej v zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti nie je 
zhotoviteľ v omeškaní s plnením záväzku. 
 

3.7. Zhotoviteľ je povinný neodkladne, najneskôr však 3 pracovné dni po tom, čo sa dozvie o vzniku 
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie diela s dôsledkom hroziaceho omeškania 
odovzdania diela písomne oboznámiť objednávateľa o tejto skutočnosti záznamom v stavebnom 
denníku a písomným oznámením doručeným objednávateľovi v tejto lehote. 

 
 

IV. Cena za dielo 
 
4.1. Cena za vykonanie diela je stanovená na základe výsledkov verejného obstarávania, dohodou zmluvných 

strán v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacou 
vyhláškou č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov a je špecifikovaná v Rozpočte. 
 

4.2. Cena diela je zmluvnými stranami na základe bodu 4.1. určená  vo výške: 
 
 Cena bez DPH     308 732,94 EUR 
 DPH vo výške 20%      61 746,59  EUR 
 Cena s DPH     370 479,53  EUR 

( slovom: tristosemdesiattisícštyristosedemdesiatdeväť EUR a päťdesiattri eurocentov) 
 

4.3. Cena diela s DPH konečná, nemenná a zodpovedá súťažným podkladom a rozpočtu stavby a je záväzná 
po celý čas trvania zmluvy pre obe zmluvné strany. Táto cena je záväzná aj v prípade, že dôjde k zvýšeniu 
sadzby DPH, pričom v takom prípade je zvýšená sadzba DPH nákladom zhotoviteľa bez nároku na jej 
kompenzovanie zo strany objednávateľa, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak. Toto 
ustanovenie sa neaplikuje vtedy, ak dôjde počas realizácie diela podľa tejto zmluvy k zníženiu sadzby 
DPH oproti sadzbe platnej v čase podpisu tejto zmluvy. Zhotoviteľ bude v tomto prípade účtovať sadzbu 
DPH platnú v čase vystavenia faktúry, ktorá znížená sadzba DPH mu bude uhradená. Cena diela je 
záväzná aj v prípade, ak sa zhotoviteľ, ako neplatca DPH, stane platcom DPH – v tomto prípade platí, že 
zhotoviteľ zníži cenu diela tak, aby výsledná cena diela s DPH bola v rovnakej výške ako celková cena 
diela s DPH. 

 
4.4. Podkladom pre dohodnutú cenu diela sú súťažné podklady. Prípadné dodatočne zistené chyby alebo 

omyly zhotoviteľa v kalkulácii ceny diela nezakladajú zhotoviteľovi právo na zmenu dohodnutej ceny 
diela. 
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4.5. V dohodnutej pevnej a paušálnej cene diela sú obsiahnuté akékoľvek výkony, činnosti, dodávky a služby, 
ktoré sú potrebné ku kompletnému dokončeniu diela, zhotoveniu diela v súlade s touto zmluvou 
a získaniu právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo. K výkonom, činnostiam a dodávkam, 
ktoré sú zahrnuté v dohodnutej cene diela, patria najmä: 

 
4.5.1. všetky prípravné práce, dokončovacie práce, revízie, odborné prehliadky, skúšky a ostatné práce 

a činnosti potrebné k vykonaniu diela podľa tejto zmluvy a získaniu právoplatného kolaudačného 
rozhodnutia k dielu, spracovanie dielenskej, montážnej a/alebo detailnej realizačnej technickej 
dokumentácie a technických výpočtov, pričom za správnosť, funkčnosť a odbornosť takej dokumentácie 
a výpočtov zodpovedá zhotoviteľ, dokumentácia a výpočty musia byť spracované v súlade s podkladmi 
tejto zmluvy a musia byť pred realizáciou časti diela, ktorých sa týka, včas predložené objednávateľovi, 
ktorý je oprávnený namietať ich obsah a v takom prípade nesmie zhotoviteľ danú časť diela až do 
dosiahnutia zhody s objednávateľom vykonať; 

 
4.5.2. spracovanie a vyhotovenie zamerania a vytýčenia skutočného uloženia sietí a iných vedení technického 

vybavenia územia, najmä plynovodov, vodovodov, kanalizácie, elektrických vedení, telekomunikačných 
sietí, elektronických sietí, vytýčenie existujúcich stavieb a porealizačné geodetické zameranie spolu so 
spracovaním geometrického plánu, ktorý je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi; 
 

4.5.3. obstaranie všetkých súhlasov, povolení, rozhodnutí či iných titulov potrebných pre realizáciu diela 
z cudzích pozemkov alebo nehnuteľností, vrátane nákladov spojených s obstaraním takých súhlasov, 
rozhodnutí či povolení a nákladov/odplát za realizáciu diela z cudzích pozemkov alebo nehnuteľností, 
vykonanie všetkých opatrení súvisiacich a potrebných pre založenie stavby v súlade s podkladmi tejto 
zmluvy, vrátane odstránenia všetkých podzemných či nadzemných stavebných konštrukcií a objektov 
v mieste stavby a vybudovanie dočasných či pomocných stavebných objektov a konštrukcií; 
 

4.5.4. dodávky stavebných materiálov, výrobkov a iných vecí potrebných na zhotovenie diela, straty 
stavebného materiálu pri spracovaní a výstavbe a všetky materiálové a dopravné náklady; 
 

4.5.5. dovoz, odvoz, inštalácia, údržba a starostlivosť o lešenie každého druhu a výšky, zabezpečenie a použitie 
náradia a stavebných strojov a všetky s tým spojené úkony a činnosti, zabezpečenie, použitie a údržba 
odvodňovacích zariadení, vrátane zabezpečenia potrebných povolení alebo iných rozhodnutí pre 
použitie takých rozhodnutí, ak sa pri zhotovovaní stavby objaví potreba použiť odvodňovacie zariadenia 
(napr. pre odvodnenie stavebnej jamy); 
 

4.5.6. všetky mzdové a vedľajšie náklady, ktoré vzniknú pri zhotovovaní diela (napr. ubytovaním a stravovaním 
zamestnancov stavby) a ďalšie náklady spojené s odmeňovaním osôb zúčastňujúcich sa zhotovenia 
diela; 
 

4.5.7. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie prevádzkových, sociálnych, výrobných a iných zariadení 
staveniska, vrátane zhotovenia a sprevádzkovania prípojok staveniska a diela na všetky siete 
technického vybavenia územia potrebné pre zhotovenie a užívanie diela (prípojka nízkeho napätia - NN, 
resp. vysokého napätia -VN, plynovodná, vodovodná, kanalizačná prípojka a iné), pričom zhotoviteľ 
znáša všetky náklady spojené s dodávkou vody, elektriny, plynu či iných energií a služieb potrebných pre 
zhotovenie diela (napr. osvetlenie staveniska, náklady na úhradu energií spotrebovaných v súvislosti so 
zhotovením diela, náklady na stráženie staveniska a stavebných objektov), vytvorenie a prevádzkovanie 
uzatvoriteľnej stavebnej kancelárie na stavenisku s telefónnym a internetovým pripojením a dostupnou 
e-mailovou službou a to od času odovzdania staveniska až do prevzatia diela zo strany objednávateľa; 
 

4.5.8. inštalácia, údržba, opravy a odstránenie oplotenia staveniska, pričom inštalované oplotenie musí byť 
čisté, estetické, uzatvárateľné, nepriehľadné a zo systémových dielcov; na základe predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa môže zhotoviteľ použiť aj iný typ oplotenia; 
 

4.5.9. zabezpečenie predpísaných ochranných pracovných prostriedkov a pomôcok, pričom zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť, aby všetky osoby pohybujúce sa v priestoroch staveniska boli vybavené 
predpísanými ochrannými prostriedkami a pomôckami zodpovedajúcimi druhu a povahe nimi 
vykonávanej činnosti a v prípade porušenia tejto povinnosti je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
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objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 180,- Eur za každý zistený a stavbyvedúcemu ohlásený prípad 
(napr. nepoužitie ochrannej prilby, reflexnej vesty, vhodnej pracovnej obuvi a pod.); 
 

4.5.10. dodávka a montáž všetkých zariadení vyžadovaných právnymi predpismi, podkladmi tejto zmluvy, 
príslušným hasičským zborom, inšpektorátom práce alebo z iného titulu (napr. prípojka požiarnych 
hadíc, nástenné hydranty a hasiace prístroje) a to vrátane zabezpečenia technickej dokumentácie k nim, 
certifikátov a východiskových revízií a skúšok týchto zariadení spolu s označením v zmysle právnych 
predpisov a ostatných záväzných noriem; 
 

4.5.11. označenie stavby v súlade s právnymi predpismi; 
 

4.5.12. zhotovenie a udržiavanie všetkých potrebných príjazdových ciest a komunikácií pre zhotovenie diela, 
pričom príjazdové cesty a komunikácie musia byť zhotovené v súlade so stavebnými povoleniami a 
pokynmi príslušných orgánov verejnej moci, stále čistenie, údržba a  zabezpečenie ciest, komunikácií, 
priľahlých verejných chodníkov a uličných plôch používaných pri realizácií diela, osadenie dočasného 
dopravného značenia (napr. pri obchádzkach), zabezpečenie uzavretia komunikácie alebo verejných 
priestorov, ak sa objaví taká potreba pri zhotovení diela alebo vyplýva z podkladov tejto zmluvy; 
 

4.5.13. splnenie všetkých povinností bezpečnosti cestnej  prevádzky voči tretím osobám, orgánom štátnej 
správy a miestnej samosprávy, obzvlášť pri používaní verejných alebo súkromných ciest, pozemkov a 
zariadení pre výstavbu alebo prevádzku staveniska, ako aj náhrada všetkých škôd, ktoré vzniknú 
v súvislosti so stavebnou prevádzkou a porušením bezpečnostných predpisov pri prevádzke na 
pozemných komunikáciách tretím subjektom; 
 

4.5.14. odstránenie a likvidácia všetkých odpadov pochádzajúcich alebo súvisiacich s vykonaním a zhotovením 
diela, vrátane stavebného odpadu, odpadu a zvyškov podchádzajúcich z odstránenia stavieb 
a stavebných konštrukcií, podľa príslušných predpisov (okrem materiálu určeného podľa podkladov 
tejto zmluvy na recykláciu) a zabezpečenie všetkých listín a podkladov osvedčujúcich riadne splnenie 
zhotoviteľových povinností podľa tohto ustanovenia; 
 

4.5.15. stráženie a ochrana diela a staveniska až do času odovzdania diela objednávateľovi, pričom stráženie 
vnútorného zariadenia diela, ktoré nainštaluje objednávateľ pred odovzdaním diela, znáša na vlastné 
náklady objednávateľ a zhotoviteľ je povinný poskytnúť mu k tomu všetku potrebnú súčinnosť; na 
stavenisko môžu vstupovať iba osoby poverené zhotoviteľom a/alebo objednávateľom alebo iné osoby, 
ktorým oprávnenie vstúpiť na stavenisko zakladajú právne predpisy; 
 

4.5.16. priebežné čistenie diela a všetkých zariadení zabudovaných pri zhotovovaní diela, pred odovzdaním 
diela objednávateľovi je zhotoviteľ povinný dielo dôkladne vyčistiť, pričom dlažba v diele musí byť 
dôkladne vyčistená už pred dovezením a inštaláciou vnútorného zariadenia objektu a nesmú sa nej 
vyskytovať cementové a/alebo vápenné zvyšky či povlak, okná a zasklené plochy je objednávateľ 
povinný čistiť mokrým spôsobom; 
 

4.5.17. montáž reklamných zariadení osadených na fasáde objektu (billboardy), pričom pre odstránenie 
pochybností zmluvné strany osvedčujú, že obstaranie týchto zariadení a konštrukcií zabezpečí na vlastné 
náklady objednávateľ; 
 

4.5.18. montáž zariadení a konštrukcií pre označenia prevádzky objednávateľa (napr. logá, pylóny, nonfood 
vitríny, smerové šípky a pod.), pričom pre odstránenie pochybností zmluvné strany osvedčujú, že 
obstaranie týchto zariadení a konštrukcií zabezpečí na vlastné náklady objednávateľ; 
 

4.5.19. zabezpečenie právoplatných kolaudačných rozhodnutí povoľujúcich neobmedzené užívanie všetkých 
stavebných objektov tvoriacich súčasť diela a poskytnutie inej potrebnej súčinnosti v konaniach pred 
správnymi a inými orgánmi v súvislosti s dielom, pričom zhotoviteľ je povinný obstarať, a to aj od svojich 
subdodávateľov, všetky dokumenty, atesty, certifikáty revízne správy, návody na obsluhu, súhlasy a iné 
listiny potrebné ku kolaudácii a užívaniu diela; 
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4.5.20. vypracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia diela a to v dvoch exemplároch v tlačenej forme a 
v dvoch exemplároch v digitálnej forme na nosiči dát vo formáte .DWG, resp. .DGN, resp. .DXF; 
 

4.5.21. zaplatenie všetkých administratívnych a správnych poplatkov spojených so zhotovením diela, zaplatenie 
všetkých poplatkov, úhrad a plnení živnostenským úradom, orgánom verejnej moci, miestnym orgánom 
a správcom sietí a správcom technického vybavenia územia okrem administratívnych poplatkov za 
pripojenie do distribučnej sústavy jednotlivých sietí alebo sietí technického vybavenia územia, ktoré 
(administratívne poplatky za pripojenie do distribučnej sústavy) znáša objednávateľ, 
zaplatenie/nahradenie všetkých plnení, sankcií alebo poplatkov uložených objednávateľovi a/alebo 
zhotoviteľovi v súvislosti so zhotovením diela; zabezpečenie odovzdania vybudovaných alebo 
prekladaných sietí a zariadení technického vybavenia územia príslušným správcom, pokiaľ o to 
objednávateľ požiada; 
 

4.5.22. režijné náklady, dane, poistenie a prirážky na zisk a riziko; 
 

4.5.23. stavebné poistenie a poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou činnosťou v zmysle tejto 
zmluvy; 
 

4.5.24. časová a vecná koordinácia všetkých stavebných činností a výkonov, ktoré bude v zmysle tejto zmluvy 
zabezpečovať zhotoviteľ sám alebo prostredníctvom tretích osôb, včasné sprístupnenie staveniska, resp. 
jeho časti  objednávateľovi alebo ním určeným osobám za účelom vykonania stavebného dozoru, 
kontroly a iných činností podľa tejto zmluvy a koordinácia takýchto činností a výkonov a zosúladenie s 
harmonogramom realizácie diela a plánom bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci na stavenisku; 
 

4.5.25. dodržiavanie predpisov ohľadom produkcie emisií a stavebného hluku pri stavebnej činnosti, pričom 
zhotoviteľ sa zaväzuje používať stavebné stroje s proti hlukovou ochranou; 
 

4.5.26. zabezpečenie čistoty na stavenisku, zabránenie usadeniu škodcov a používanie stavebných postupov 
predchádzajúcich nečistote, prašnosti a iným nepriaznivým následkom stavebnej činnosti, pričom 
zhotoviteľ je povinný: 

 

- odpad pochádzajúci alebo súvisiaci so zhotovením stavby separovať a na základe predchádzajúcej 
dohody s objednávateľom zriadiť a prevádzkovať centrálne miesto na zber odpadu, ktoré je povinný po 
ukončení stavebných prác odstrániť, kontajnery musia byť vybavené funkčnými vrchnákmi; 

- vykonať opatrenia na to, aby sa na stavenisku vytváralo čim menej prachu a predchádzalo tvorbe a 
víreniu prachu (postrekovanie, ochranné protiprachové steny atď.) a tieto udržiavať; 

- zabezpečiť priebežné upratovanie stavby a staveniska. 
 
4.6. Všetky výkony, činnosti a dodávky, ktoré sú uvedené v tomto článku zmluvy, zároveň predstavujú 

záväzky zhotoviteľa vykonať také výkony, činnosti a dodávky pri zhotovení diela, ibaže uskutočnenie 
takých výkonov, činností alebo dodávok nie je pre zhotovenie diela potrebné a ich uskutočnenie 
neukladajú ani podklady k tejto zmluve (napr. vykonanie skrývky ornice, ak stavenisko nie je na 
poľnohospodárskej pôde). Zhotoviteľ je povinný za dohodnutú cenu diela vykonať aj všetky ostatné 
výkony, činnosti a dodávky potrebné pre riadne a včasné zhotovenie a odovzdanie diela, napriek tomu, 
že nie sú uvedené v tomto  článku zmluvy, keďže výpočet výkonov, činností a dodávok podľa tejto 
zmluvy nie je konečný a obsahuje len dôležité výkony, činnosti a dodávky. 

 
 

V.  Platobné podmienky 
 
5.1. Objednávateľ neposkytne zálohu ani preddavok na realizáciu diela. 

 
5.2. Fakturácia a platenie prác a dodávok budú v zmysle dohody zmluvných strán vykonané formou dvoch 

faktúr vystavených na základe zhotoviteľom predložených a objednávateľom potvrdených súpisov 
skutočne vykonaných prác za uplynulé obdobie. Prvá, čiastková faktúra bude vystavená po vykonaní 
prác (vrátane dodávok materiálu) zodpovedajúcich osemdesiatim percentám (80 %) z ceny diela bez 
DPH. Druhá, konečná faktúra bude vystavená po vykonaní celého diela. Podkladom pre vystavenie 
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faktúry bude súpis skutočne vykonaných prác a dodávok odsúhlasený technickým dozorom 
objednávateľa a zaevidovaný v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný svoje práce vyúčtovať 
overiteľným spôsobom. Vykonané naviac práce pôvodne nezahrnuté v Rozpočte je možné uskutočňovať 
len s písomným súhlasom objednávateľa. Naviac práce budú pred ich uskutočnením predložené vo 
forme „súpisu naviac prác“ objednávateľovi na písomné odsúhlasenie objednávateľa s ich realizáciou. 
V prípade schválenia uskutočnenia naviac prác objednávateľom budú tieto naviac práce predmetom 
uzatvoreného písomného dodatku k tejto zmluve medzi objednávateľom a zhotoviteľom a budú 
fakturované osobitne po ich predchádzajúcom vecnom, cenovom a termínovom odsúhlasení zmluvnými 
stranami. Dodatok uzatvorený k tejto zmluve musí byť uzatvorený v súlade s § 18 zákona č. 343/2015 Z. 
z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zmeny a doplnky zmluvy, resp. nové a zmenené položky, je 
potrebné vo faktúre uviesť samostatne a oddelene. 
 

5.3. Faktúra bude predkladaná na úhradu v 4 vyhotoveniach. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác 
a dodávok a zisťovací protokol potvrdený technickým dozorom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, 
plus príslušné doklady o cenách a úhrade poplatku za uloženie odpadu, vykonaní tlakových skúšok, 
revíznych správ, odpracovaných hodinových zúčtovacích sadzieb a ostatných položiek, ktoré v rozpočte 
neboli ocenené položkami z použitých cenníkov stavebných prác podpísaný oprávnenou osobou 
zhotoviteľa a oprávnenou osobou objednávateľa (technickým dozorom objednávateľa), ktorí svojimi 
podpismi zaručujú, že fakturované stavebné práce boli skutočne realizované podľa schválenej 
dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby a ocenené položkou zo 
schváleného Rozpočtu a boli zrealizované v požadovanej kvalite a z predpísaných materiálov. 

 
5.4. Zhotoviteľ je povinný v texte faktúry uvádzať aj tieto údaje: 

a) názov zákazky, 
b) číslo a názov zmluvy, 
c) označenie faktúra a jej číslo, 
d) špecifikácia plnenia v zmysle detailného rozpočtu označená až na úroveň čísla a názvu 

položkovitého výdavku  v rozsahu objemu vykonaných a odsúhlasených prác  v prílohe ako súpis 
prác, 

e) špecifikácia platby (názov banky zhotoviteľa), 
f) číslo účtu zhotoviteľa v tvare IBAN, 
g) špecifikácia predmetu plnenia formou prílohy + fotodokumentácia na CD, 
h) pečiatka a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti tohto bodu zmluvy alebo bude obsahovať 
nesprávne uvedené údaje, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie alebo 
doplnenie s tým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia takto opravenej alebo 
doplnenej faktúry. 
 

5.5. Zhotoviteľ je povinný súpis prác Rozpočtu obsahujúci názvy objektov, položiek, jednotkové ceny, 
množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek predkladať objednávateľovi vo forme požadovanej 
objednávateľom. Objednávateľ sa zaväzuje včas oboznámiť zhotoviteľa s týmito požiadavkami. 
 

5.6. Faktúry budú uhrádzané formou bezhotovostného platobného styku. 
 

5.7. Lehota splatnosti faktúr je 60 dní od doručenia faktúry objednávateľovi. 
 
5.8. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že finančné prostriedky, ktorými bude uhrádzaná 

zhotoviteľovi fakturovaná cena za dodanie diela, sú tvorené z prostriedkov štátneho rozpočtu 
Slovenskej republiky poskytnutých objednávateľovi. 
 

5.9. Jednotlivé faktúry musia spĺňať náležitosti daňového dokladu a aj náležitosti v zmysle § 74 ods. 1 zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 

5.10. Najneskôr do 30 dní po kompletnom dokončení diela podľa tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný predložiť 
objednávateľovi záverečné vyúčtovanie zmluvnej ceny diela a tiež záverečnú faktúru. Ak sa zhotoviteľ 
omešká so splnením svojej povinnosti podľa predchádzajúcej vety, je povinný zaplatiť objednávateľovi 
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zmluvnú pokutu vo výške 500,- Eur za každý deň omeškania, najviac však 10.000,- Eur. Prílohou 
záverečnej faktúry musí byť (i) zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zhotovovania diela 
spolu s písomným vyhlásením každého takéhoto subdodávateľa o tom, že voči zhotoviteľovi nemá 
žiadne pohľadávky z titulu odmeny/odplaty/ ceny za účasť na zhotovovaní diela alebo dodania materiálu 
pre dielo alebo v inej súvislosti s dielom, okrem prípadného zádržného, ktoré zhotoviteľ zadržiava na 
základe dohody so subdodávateľom, (ii) kópia protokolu z kontroly odstraňovania vád a nedorobkov 
diela, podpísaného oboma zmluvnými stranami, v ktorom objednávateľ osvedčí, že boli odstránené 
zistené vady a nedorobky diela. 
 

5.11. V prípade, ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi riadne a včas ktorúkoľvek zábezpeku, ktorú je 
v zmysle tejto zmluvy povinný predložiť/zaplatiť/doplatiť objednávateľovi, je objednávateľ oprávnený 
nezaplatiť (zadržať), aj už splatnú, časť ceny diela a takto neuhradenú (zadržanú) časť ceny diela si 
ponechať až do času riadneho uhradenia zábezpeky (ďalej aj ako „zádržné“). Zádržné sa považuje za 
zábezpeku a objednávateľ je oprávnený použiť (čerpať) zádržné rovnako, ako by mohol použiť (čerpať) 
zábezpeku. Zmluvné strany vyhlasujú a osvedčujú, že nezaplatenie (zadržanie) časti ceny diela podľa 
tohto ustanovenia sa nepovažuje za omeškanie so zaplatením ceny diela alebo jej časti. Objednávateľ je 
povinný vydať zhotoviteľovi zádržné do 30 dní od doručenia jeho oprávnenej písomnej výzvy na vrátenie 
zádržného objednávateľovi a splnenia podmienok na vrátenie zádržného zhotoviteľovi. V prípade, že 
objednávateľ vytvorí zádržné podľa tohto bodu zmluvy, je objednávateľ povinný vydať zhotoviteľovi 
zádržné až po kompletnom dokončení diela (odovzdanie diela objednávateľovi, odstránenie všetkých 
vád a nedorobkov diela, nadobudnutie právoplatnosti všetkých kolaudačných rozhodnutí týkajúcich sa 
diela).  Objednávateľ nie je povinný platiť zhotoviteľovi úroky zo sumy zádržného. 
 

5.12. Stavebný dozor, stavbyvedúci, architekti, projektanti alebo iné obdobné osoby nie sú v mene 
objednávateľa oprávnené dohodnúť alebo nariadiť odchýlky od zmluvy, zmeny v prevedení diela či 
zvýšenie alebo zníženie výkonov, prác alebo dodávok. Predloženie zmenených plánov alebo iných 
podkladov zhotoviteľovi zo strany architekta, projektanta alebo inej osoby zúčastnenej na plánovaní 
diela neznamená objednávateľovo poverenie a súhlas na vykonanie takých plánov a iných podkladov, 
ani nezakladá právo/nárok zhotoviteľa na poskytnutie osobitnej ceny (odmeny) popri cene diela. Ak 
zhotoviteľ zistí, že mu boli predložené či poskytnuté plány alebo dokumentácia odlišujúca sa od 
podkladov tejto zmluvy, je povinný to bezodkladne oznámiť objednávateľovi a vyžiadať si od neho pokyn 
ako ďalej postupovať. 
 
 
 

VI. Podmienky vykonania diela, zodpovednosť za škody 
 
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonanie diela do 15 dní od vyzvania objednávateľom. 

O odovzdaní staveniska spíšu zmluvné strany Protokol o odovzdaní staveniska, v ktorom objednávateľ 
uvedie zodpovednú osobu – technický dozor, ako aj všetky doklady a rozhodnutia odovzdané 
zhotoviteľovi, ktoré sú potrebné pre realizáciu diela. V protokole o odovzdaní staveniska sa jednoznačne 
a nezameniteľne vymedzí rozsah odovzdávaného staveniska a možné miesta pripojenia elektrickej 
energie, vody, tepla, sociálnych zariadení a šatní pre zamestnancov zhotoviteľa (ďalej spoločne len 
„Energie“).  Náklady spojené s energiami, ako aj náklady spojené so zabratím verejného priestranstva 
sú zahrnuté v cene diela, a teda zhotoviteľ je povinný viesť evidenciu týchto výdavkov. V prípade, že 
vyššie uvedené energie a ostatné služby zabezpečí objednávateľ, zhotoviteľ ich na základe odborného 
prepočtu uhradí objednávateľovi. 

 
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru staveniska, za jeho zabezpečenie proti krádežiam, proti 

nepriaznivým poveternostným vplyvom, za vhodné oplotenie, označenie výstražnými tabuľami a 
výstražnými páskami, ako aj za škody vzniknuté porušením svojich povinností tak na majetku 
objednávateľa ako aj tretích osôb podľa § 373 a nasl. Obchodného zákonníka. Po zistení škody, je 
zhotoviteľ povinný uviesť zariadenie alebo vec do pôvodného stavu, pri úplnom zničení zariadenia alebo 
veci nahradiť novou vecou toho istého typu a kvality, pokiaľ to pre povahu zničeného zariadenia, alebo 
veci nebude možné je objednávateľ oprávnený požadovať náhradu škody vo výške hodnoty zničeného 
zariadenia alebo veci v čase poškodenia. 
 



strana 10 

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

6.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za poriadok na stavbe, za správne uskladnenie materiálov a konštrukcií, za 
prípadné znečistenie komunikácii, ktoré bude používať pre svoju činnosť a v prípade blízkosti intravilánu 
aj za dodržiavanie nočného a nedeľného pokoja a zaväzuje sa na svoje náklady odstrániť odpad, ktorý je 
výsledkom jeho činnosti pri uvedených prácach, a to najneskôr pri predkladaní faktúry podľa bodu 5.2 
zmluvy. 
 

6.5. Zhotoviteľ pri realizácii diela je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia, ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce 
z povahy vykonávanej práce. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu. 
Je tiež povinný realizovať dielo tak, aby prístup verejnosti k stavbe, zásobovacieho systému a prístup 
záchranných či požiarnych zložiek a užívanie stavby nebolo nad mieru prípustnú zákonom znemožnené, 
resp. obmedzované. 
 

6.6. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady a nebezpečenstvo dopravu a skladovanie všetkých materiálov, 
stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun a montáž na stavenisko. Odvoz 
odpadu zabezpečí zhotoviteľ na skládku, ktorú vopred oznámi objednávateľovi. 
 

6.7. Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí v prípade potreby zameranie podzemných inžinierskych sietí, 
povolenie na zabratie verejného priestranstva, zvláštne užívanie verejných komunikácií a verejnej 
zelene, zameranie stavby po jej realizácii a dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby. 
 

6.8. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa umožní kedykoľvek počas platnosti zmluvy objednávateľovi a 
iným oprávneným osobám na výkon kontroly (auditu), výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho 
s prácami na diele a poskytne im všetku potrebnú súčinnosť. Za iné oprávnené osoby sa považujú najmä, 
nie však výlučne MH Invest II, s. r. o., Trnavská cesta 100, 821 01 Bratislava, IČO: 50 021 150, Orgán 
auditu a pod. 
 

6.9. Na uskutočnenie diela musí zhotoviteľ použiť iba stavebné výrobky, ktoré sú podľa osobitných predpisov 
vhodné na použitie v stavbe na zamýšľaný účel, a to podľa § 43f zákona č. 50/1976 Zb. o územnom 
plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“). 
 

6.10. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ neplní svoje finančné povinnosti voči 
subdodávateľom, t. j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho 
realizujú subdodávatelia, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, 
v ktorej môže zhotoviteľ namietať, že voči subdodávateľovi nemá žiadne pozdĺžnosti. Počas plynutia 
takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zadržať výplatu čiastkových faktúr (resp. záverečnú 
faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom 
splatné. Počas doby zadržania podľa tohto odseku zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením 
svojich peňažných záväzkov voči zhotoviteľovi a zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani 
zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom 
k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi, a toto uspokojenie nebude v tejto lehote 
objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá 
voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený uspokojiť nárok subdodávateľa voči 
zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky 
pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje svoj súhlas. Nárok 
zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, 
zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa.  
 

6.11. Objednávateľ si vyhradzuje právo vylúčiť niektorého alebo viacerých subdodávateľov či iné osoby, 
zúčastňujúce sa na zhotovovaní diela, zo zhotovovania diela a zhotoviteľ je povinný také vylúčenie 
rešpektovať a vylúčeného subdodávateľa/osobu nahradiť iným subdodávateľom/osobou. Objednávateľ 
je oprávnený vyžadovať od dodávateľa a zhotoviteľ je povinný bezodkladne poskytnúť objednávateľovi 
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referencie o objednávateľom vybranom subdodávateľovi či viacerých subdodávateľoch. Objednávateľ 
sa zaväzuje dôverne nakladať s poskytnutými referenciami o subdodávateľovi. Zhotoviteľ sa týmto 
zaväzuje, že u fyzických osôb prostredníctvom ktorých dodáva objednávateľovi stavebné práce neporuší 
zákaz nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnom zamestnávaní v znení 
zákona č. 351/2015 Z. z. (ďalej len „zákon o nelegálnom zamestnávaní“). Za účelom kontroly 
dodržiavania tohto záväzku je objednávateľ oprávnený vyžiadať si od zhotoviteľa v nevyhnutnom 
rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, prostredníctvom ktorých mu dodáva prácu alebo 
poskytuje službu, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ mohol skontrolovať, či zhotoviteľ 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania. Tieto informácie a doklady je zhotoviteľ povinný 
objednávateľovi poskytnúť bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich vyžiadania. Zhotoviteľ 
zodpovedá za všetky pokuty a sankcie uložené objednávateľovi z dôvodu, že zhotoviteľ porušil zákaz 
nelegálneho zamestnávania alebo neposkytol objednávateľovi potrebnú súčinnosť podľa zákona o 
nelegálnom zamestnávaní. Zároveň je zhotoviteľ povinný nahradiť objednávateľovi škodu spôsobenú 
porušením právnych povinností podľa zákona o nelegálnom zamestnávaní. Uložené pokuty, iné sankcie 
a spôsobenú škodu, ktoré objednávateľovi vznikli z vyššie uvedených dôvodov je zhotoviteľ povinný 
uhradiť odberateľovi do 5 dní odo dňa doručenia výzvy zo strany objednávateľa. 
 

6.12. Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela dodržiavať všetky právne, požiarne, bezpečnostné a ostatné 
predpisy a iné záväzné normy, podmienky zhotovovania diela podľa vydaných stavebných povolení a 
všetky ostatné povinnosti týkajúce sa zhotovovania diela, stavbu riadne označiť a zabezpečiť. Zhotoviteľ 
je povinný pri výstavbe udržiavať poriadok a čistotu na stavenisku a príjazdových komunikácií, sám a na 
svoje náklady zabezpečiť pravidelné a odborné odstránenie a likvidáciu všetkých obalov, sute, odpadov 
a ďalších možných dôsledkov stavebnej činnosti a inej činnosti zhotoviteľa. O riadnom naložení 
s odpadmi v zmysle právnych predpisov je zhotoviteľ povinný na požiadanie objednávateľa, príp. 
dotknutých subjektov predložiť potrebné doklady, inak zodpovedá za škody tým vzniknuté. 
 

6.13. Zhotoviteľ je povinný dielo riadne zabezpečiť a chrániť pred poškodením a krádežami a pred 
podzemnou vodou a poveternostnými vplyvmi a to až do doby jeho odovzdania objednávateľovi. 
Zhotoviteľ je tiež povinný zabezpečiť vykurovanie stavby, pokiaľ je to potrebné s ohľadom na stav diela 
či pre pokračovanie prác. V prípade mrazu a sneženia je zhotoviteľ povinný vykonať všetky čistiace 
a posypové opatrenia, aby používanie staveniska a príjazdových ciest k stavenisku bolo bezpečné. 
 

6.14. Zhotoviteľ si je povinný  pred zakrytím/zastavaním akejkoľvek zhotovenej časti diela nechať odsúhlasiť 
zo strany objednávateľa vykonanie časti diela, ktorá má byť zakrytá/zastavaná a umožniť 
objednávateľovi kontrolu zakrytia/zastavania časti diela. K takémuto odsúhlaseniu a kontrole diela musí 
byť objednávateľ  dostatočne vopred písomne vyzvaný. Odsúhlasenie/kontrola takejto časti diela 
objednávateľom bude potvrdená spísaním protokolu, ktorý bude podpísaný k tomu oprávnenými 
zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží postup podľa 
predchádzajúcej vety a zakryje/zastavia časť diela, ktorá mala byť pred zakrytím/zastavaním 
odsúhlasená objednávateľom a objednávateľovi poskytnúť možnosť kontroly zakrytia/zastavania časti 
diela, má objednávateľ právo požadovať, aby zhotoviteľ zakrytie/zastavanie diela na vlastné náklady 
odstránil  a príslušnú časť diela zhotovil kompletne znovu. Objednávateľ je tiež oprávnený v tomto 
prípade od tejto zmluvy odstúpiť. V prípade porušenia akéhokoľvek záväzku zhotoviteľa podľa tohto 
ustanovenia, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 5.000,- Eur 
(slovom: Päťtisíc eur). 
 

6.15. Zhotoviteľ je povinný spolupracovať s objednávateľom a zúčastňovať sa na jeho žiadosť, respektíve na 
žiadosť projektanta či inej tretej osoby, ktorá zaisťuje technickú prípravu diela, všetkých úkonov 
týkajúcich sa úspešného dokončenia diela a jeho kolaudácie. 
 

6.16. Zhotoviteľ je povinný zhotovovať dielo v súlade s obvyklými technologickými postupmi a tiež v súlade 
s postupmi ustanovenými popisom stavby, tvoriacim podklad tejto zmluvy, pričom popis stavby má 
prednosť pred obvyklými technologickými postupmi. Zhotoviteľ je povinný vypracovať v súlade a na 
základe podkladov tejto zmluvy všetky plány, detaily, výpočty, schémy a ostatné podklady ako je napr. 
dielenská a vykonávacia dokumentácia, pričom zhotoviteľ je povinný takúto dokumentáciu povinný 
včas, aspoň sedem pracovných dní pred začatím zhotovovania časti diela, ktorej sa dokumentácia týka, 
predložiť na kontrolu a schválenie objednávateľovi. Dokumentácia sa predkladá v digitálnej podobe 
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a tiež v tlačenej podobe. Zhotoviteľ je povinný pri prekladaní dokumentácie písomne oboznámiť 
objednávateľa s termínom, kedy najneskôr potrebuje získať objednávateľovo schválenie dokumentácie, 
aby pri realizácii diela nedošlo k omeškaniu. Schválením dokumentácie zo strany objednávateľa nie je 
dotknutá zhotoviteľova zodpovednosť za správnosť, funkčnosť a odbornosť takej dokumentácie. 
Objednávateľ nie je povinný dokumentáciu schváliť, pokiaľ by odporovala tejto zmluve alebo podkladom 
tejto zmluvy. V takom prípade, je zhotoviteľ povinný dokumentáciu upraviť a predložiť objednávateľovi 
na opätovné schválenie. 
 

6.17. V prípade, že objednávateľ zistí, že zhotoviteľ nezhotovuje dielo v súlade s obvyklými technologickými 
postupmi alebo v súlade s postupmi ustanovenými popisom stavby alebo zhotovuje dielo v rozpore 
s touto zmluvou či jej podkladmi, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zastavenie 
všetkých prác a odstránenie všetkého, čo by bolo zhotovené uvedeným spôsobom, pričom zhotoviteľ je 
povinný takémuto pokynu objednávateľa vyhovieť, zhotoviť dielo riadne a tiež je povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške vo výške 5.000,- Eur (slovom: Päťtisíc eur). Zaplatením 
zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej vety nie sú v akomkoľvek rozsahu dotknuté nároky 
objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ môže v opísaných prípadoch od tejto zmluvy odstúpiť. 
 

6.18. Objednávateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za podnikanie zhotoviteľa v akejkoľvek súvislosti 
s realizáciou diela. Zhotoviteľ prehlasuje, že sa podrobne informoval a podrobne oboznámil so všetkými 
podmienkami realizácie diela, vrátane podložia diela, ekologických podmienok, dopravného napojenia 
pozemkov a je povinný podrobne sa oboznámiť so stavom všetkých inžinierskych sietí a prekontrolovať 
ich aktuálny stav. Zhotoviteľ tiež prehlasuje, že sa podrobne oboznámil s výsledkami geologického 
prieskumu a prípadnej analýzy rizika, týkajúcich sa pozemkov určených na výstavbu,  nemá proti nim 
žiadne námietky a s ich výsledkami súhlasí. Objednávateľ týmto upovedomuje zhotoviteľa a zhotoviteľ 
berie na vedomie, že výsledky geologického prieskumu nemusia zodpovedať skutočnému stavu 
pozemkov/staveniska na/vo všetkých ich/jeho častiach, keďže geologický prieskum vychádza 
z vykonaných prieskumných vrtov, ktoré nemusia odhaliť stav pozemkov/staveniska na/vo všetkých 
ich/jeho častiach. preto je zhotoviteľ povinný postupovať pri zhotovovaní diela s náležitou opatrnosťou 
a informovať objednávateľa o všetkých neobvyklých skutočnostiach. Pokiaľ o to objednávateľ požiada, 
je zhotoviteľ povinný na svoje náklady zabezpečiť prebratie a odovzdania všetkých inžinierskych sietí 
a vedení sietí technického vybavenia územia, vybudovaných v rámci zhotovovania diela a tiež je povinný 
zabezpečiť revízie príslušných zariadení a častí diela. Ak nie je v tejto zmluve uvedené inak, všetky 
administratívne a správne poplatky, vrátane všetkých úhrad správcom sietí, živnostenským úradom, 
orgánom verejnej moci a miestnym orgánom, úhrady a majetkové pokuty za poškodenie životného 
prostredia sú už zahrnuté v cene diela a zhotoviteľ je sám povinný takéto náklady a plnenia zaplatiť či 
inak uspokojiť. 
 

6.19. Kontrolu prác za objednávateľa bude vykonávať oprávnená osoba objednávateľa – autorský dozor 
a technický dozor objednávateľa. 
 

6.20. Zhotoviteľ je povinný predložiť od všetkých výrobkov a zariadení platné certifikáty, osvedčenia o zhode, 
osvedčenia o kvalite, o akosti od príslušných skúšobní, zabezpečí potrebné skúšky a merania v zmysle 
platných právnych predpisov a technických noriem, doklad o uskladnení odpadov. 
 

6.21. Zhotoviteľ je povinný počnúc dňom odovzdania staveniska viesť stavebný denník podľa 
§ 46d stavebného zákona. Do stavebného denníka s 2 priepismi sa zapíšu všetky skutočnosti, ktoré sa 
stali na stavenisku, najmä údaje o stavebných prácach, o vykonaní štátneho stavebného dozoru, 
autorského dozoru, technického dozoru objednávateľa a o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné 
práce a priebeh stavby. Stavebný denník počas realizácie diela musí byť neustále na stavbe prístupný, 
až do skončenia stavebných prác a odovzdania diela. 
 

6.22. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom pripojiť svoje stanovisko. Ak 
autorský dozor alebo technický dozor objednávateľa so záznamom zhotoviteľa nesúhlasí, je povinný 
pripojiť k zápisu svoje vyjadrenie do 3 dní. V opačnom prípade sa predpokladá, že so zápisom súhlasí. 
To isté platí pre námietky zhotoviteľa voči zápisom objednávateľa. Objednávateľ má právo robiť si zo 
stavebného denníka fotokópie. Okrem stavbyvedúceho a stavebného dozoru má právo vykonávať 
zápisy v stavebnom denníku aj zástupca autorského dozoru. 
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6.23. Záznamy v stavebnom denníku, ktoré majú vplyv na rozsah stavebných prác, cenu diela, čas plnenia, 

prípadne ďalšie záväzky tejto zmluvy, budú slúžiť ako podklad pre vypracovanie písomných dodatkov 
k zmluve o dielo. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať objednávateľa o takomto zápise do 3 
pracovných dní. 
 

6.24. Zhotoviteľ nebude realizovať žiadne zmeny v odsúhlasenej dokumentácii pre stavebné povolenie a 
dokumentácii pre realizáciu stavby bez záväzného stanoviska autorského dozoru a technického dozoru 
objednávateľa a bez toho, aby boli zmeny cenovo vyčíslené a odsúhlasené všetkými uvedenými 
osobami. 
 

6.25. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 
osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou, ktoré zabezpečí zhotoviteľ 
a predloženie dokladov o úspešnom vykonaní týchto skúšok. 
 

6.26. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovaného diela na pravidelných kontrolných 
dňoch za účasti všetkých zainteresovaných zložiek, ktoré bude zvolávať oprávnená osoba objednávateľa 
minimálne raz za 14 dní resp. podľa osobitnej požiadavky. 
 

6.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, že akýkoľvek materiál vyťažený z miesta realizácie diela bude znovu 
použitý, recyklovaný, spracovaný alebo uložený environmentálnym spôsobom, o čom predloží doklad 
objednávateľovi do 14 dní od vyťaženia materiálu. Doklad musí obsahovať množstvo vyvezeného 
odpadu, spôsob jeho spracovania, ako aj položkovite uvedené náklady s tým spojené. V prípade, ak má 
dôjsť k výmene materiálov, ktoré by mohli byť opätovne použité resp. aj na iné objekty zhotoviteľ vyzve 
objednávateľa, aby určil zápisom v stavebnom denníku spôsob s ich ďalším nakladaním. 
 

6.28. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo prostredníctvom kľúčového experta uvedeného v prílohe č. 5 tejto 
zmluvy. Tým však nie je dotknuté právo zhotoviteľa realizovať dielo aj prostredníctvom iných expertov, 
avšak kľúčové úlohy pri realizácii diela musí zastávať kľúčový expert.  
 

6.29. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe kľúčového experta uvedeného 
v prílohe č. 5 tejto zmluvy, a to tak, že objednávateľa požiada o zmenu v osobe kľúčového experta, 
pričom navrhovaná osoba musí spĺňať požiadavky kladené na daného kľúčového experta, stanovené v 
súťaži, výsledkom ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Osoba, ktorá sa má stať kľúčovým expertom, sa 
ním stáva dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku k zmluve [podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 
Zb. Občiansky zákonník a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „Občiansky zákonník“)], ktorého predmetom je nahradenie prílohy č. 5 zmluvy. 
 

6.30. Funkciu koordinátora bezpečnosti stavby podľa nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych 
bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko zabezpečí pre objednávateľa zhotoviteľ. 
Objednávateľ zhotoviteľom určenú osobu poveruje na výkon funkcie koordinátora bezpečnosti stavby. 
 

6.31. Zhotoviteľ je oprávnený realizovať dielo výlučne prostredníctvom subdodávateľov uvedených  v prílohe 
č. 3 tejto zmluvy. 
 

6.32. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu v osobe subdodávateľa uvedeného v 
prílohe č. 3 tejto zmluvy, a to tak, že objednávateľa požiada o zmenu v osobe subdodávateľa, pričom 
navrhovaná osoba musí spĺňať požiadavky kladené na subdodávateľov, stanovené v súťaži, výsledkom 
ktorej je uzatvorenie tejto zmluvy. Ak využil zhotoviteľ kapacity subdodávateľa, ktorého sa zmena týka, 
aj na preukazovanie splnenia vlastných podmienok účasti v súťaži, výsledkom ktorej je uzatvorenie tejto 
zmluvy, musí subdodávateľ, ktorého sa zmena týka, spĺňať podmienky účasti, na preukázanie ktorých 
využil zhotoviteľ pôvodného subdodávateľa. Osoba, ktorá sa má stať subdodávateľom, sa ním stáva 
dňom nasledujúcim po zverejnení dodatku k zmluve (podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka), 
ktorého predmetom je nahradenie prílohy č. 3 zmluvy. 
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VII. Odovzdanie a prevzatie diela 

 
7.1. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi dokončené dielo tak, aby dielo bolo odovzdané 

objednávateľovi s dostatočným predstihom pred termínom kompletného dokončenia diela y, aby mal 
zhotoviteľ dostatočný časový priestor na odstránenie prípadných vád a nedorobkov diela zistených pri 
odovzdaní diela objednávateľovi a aby dielo kompletne dokončil včas. Zhotoviteľ je povinný písomne 
vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 10 kalendárnych dní pred plánovaním 
odovzdaním/prevzatím diela a spolu s výzvou na prevzatie diela je zhotoviteľ povinný doručiť/odovzdať 
objednávateľovi všetku potrebnú dokumentáciu týkajúcu sa diela, vrátane všetkých revízií, kontrolných 
správ, certifikátov, projektovú dokumentáciu diela so zakreslením všetkých zmien, ku ktorým došlo 
počas zhotovovania diela a to vo dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v 
digitálnej podobe vo formáte .DWG/.DGN/.DXF na nosiči dát, podkladov určených ku kolaudácii diela 
a kolaudačné rozhodnutia povoľujúce neobmedzené užívanie diela a všetkých jeho častí, pokiaľ budú 
kolaudačné rozhodnutia v tom čase existovať. Zhotoviteľ je povinný zoradiť všetky doklady do 
zakladačov v poradí určenom v popise stavby. V prípade, že zhotoviteľ nedoručí objednávateľovi pri 
doručení výzvy na prevzatie diela vyššie uvedené podklady, je zhotoviteľ povinný zaplatiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 160,- Eur (slovom: Jednostošesťdesiat eur) za každý deň 
omeškania a objednávateľ nie je povinný dielo prevziať. Dielo môže byť na žiadosť alebo so súhlasom 
objednávateľa odovzdané a prevzaté pred vydaním a nadobudnutím právoplatnosti kolaudačných 
rozhodnutí, povoľujúcich užívanie diela, pričom ak o odovzdanie diela pred nadobudnutím 
kolaudačných rozhodnutí, povoľujúcich užívanie diela, požiada objednávateľ, je zhotoviteľ povinný 
takejto žiadosti vyhovieť a dielo objednávateľovi odovzdať. Pokiaľ bude pri odovzdaní diela zistené, že 
dielo má vady a/alebo nedorobky, môže ho objednávateľ odmietnuť prevziať. Objednávateľ však môže 
dielo prevziať aj pri zistení vád a/alebo nedorobkov diela a v takom prípade budú stanovené záväzné 
termíny pre odstránenie zistených vád a nedorobkov, ktorými sa však nemení termín kompletného 
dokončenia diela podľa tejto zmluvy. Prevzatie diela s vadami a/alebo nedorobkami nemá vplyv na 
zhotoviteľovu povinnosť takéto vady a/alebo nedorobky odstrániť. Až do odstránenia poslednej vady 
a nedorobku zistených pri odovzdaní diela môže objednávateľ jednostranne rozširovať zoznam vád 
a nedorobkov diela, ktoré je zhotoviteľ povinný odstrániť. Vady zisteného po kompletnom dokončení 
diela sa považujú za záručné vady. 
 

7.2. O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol odovzdaní diela. V protokole 
budú podrobne popísané prípadné vady a nedorobky diela a budú stanovené záväzné termíny pre ich 
odstránenie. Stav a odstránenie vád a nedorobkov diela osvedčujú zmluvné strany v protokole 
z odstraňovania vád a nedorobkov diela. Pri odovzdaní diela je zhotoviteľ povinný odovzdať 
objednávateľovi aj všetky doklady uvedené v bodoch 7.2.1. až 7.2.7. tejto zmluvy v troch listinných 
vyhotoveniach, z ktorých bude jeden originál a dve kópie, inak môže objednávateľ odmietnuť prevzatie 
diela. Zhotoviteľ je povinný odovzdať objednávateľovi: 
 

7.2.1. vyhlásenia zhotoviteľa, popr. jeho subdodávateľov o zhode použitých materiálov a technológií podľa 
platných právnych predpisov, certifikáty, návody na obsluhu, záručné listy použitých materiálov, iných 
vecí a technológii; 
 

7.2.2. kolaudačné rozhodnutia s vyznačenou doložkou právoplatnosti, ak v čase odovzdania diela existujú a ak 
neexistujú a dôjde k odovzdaniu a prevzatiu diela, je zhotoviteľ povinný také rozhodnutia odovzdať 
objednávateľovi bezodkladne potom, ako budú vydané a nadobudnú právoplatnosť; 
 

7.2.3. výstupné revízne správy elektrického zariadenia, plynového zariadenia a všetkých ďalších inštalácií a 
doklady o vykonaní predpísaných tlakových skúšok, iných úradných skúšok či revízie (napr. zo strany 
Technickej inšpekcie, a.s. alebo TUV); 
 

7.2.4. dokumentáciu skutočného vyhotovenia všetkých časti diela, t.j. predovšetkým koordinačnej situácie, 
stavebnej časti, kúrenia, všetkých inštalácií, vrátane slaboprúdovej elektrickej inštalácie, ak sa takáto 
vyžaduje, a to všetko v dvoch vyhotoveniach v listinnej podobe a v jednom vyhotovení v digitálnej 
podobe na nosiči dát; 
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7.2.5. rovnopis stavebného denníka; 
 

7.2.6. zoznam všetkých subdodávateľov, ktorí sa zúčastnili zhotovovania diela, obsahujúci aspoň tieto údaje: 
profesia/predmet subdodávky, obchodné meno, sídlo/miesto podnikania - ulica, PSČ, mesto, telefón, e-
mail, kontaktná osoba, mobil; 
 

7.2.7. originál písomného čestného vyhlásenia každého subdodávateľa, ktorý sa zúčastnil zhotovovania diela, 
o tom, že voči zhotoviteľovi nemá žiadne pohľadávky z titulu odmeny/odplaty/ ceny za účasť na 
zhotovovaní diela alebo dodania materiálu pre dielo alebo v inej súvislosti s dielom, okrem prípadného 
zádržného, ktoré dodávateľ zadržiava na základe dohody so subdodávateľom, pričom čestné vyhlásenie 
musí byť na hlavičkovom papieri subdodávateľa a musí byť podpísané osobou oprávnenou konať v mene 
subdodávateľa. 
 
Zhotoviteľ je povinný zoradiť všetky vyššie uvedené doklady do zakladačov v poradí určenom v popise 
stavby. 

 
7.3. Ak je zhotoviteľ v omeškaní s kompletným dokončením diela, môže objednávateľ aj proti vôli zhotoviteľa 

vstúpiť do diela, prevziať kontrolu nad dielom a/alebo začať užívať dielo v rozsahu, v akom je to možné 
vzhľadom na stav diela, pričom takýto vstup, ovládnutie a/alebo užívanie diela sa nepovažuje za 
odovzdanie diela objednávateľovi a zhotoviteľ stále zodpovedá za nebezpečenstvo škody na diele a za 
plnenie ostatných povinností vo vzťahu k stavenisku diela. 
 

7.4. Vyhotovenie a podpis formálnych protokolov či iných dokumentov, osvedčujúcich prevzatie diela alebo 
jeho častí zo strany objednávateľa a slúžiacich pre potreby kolaudačných konaní vo vzťahu k dielu, nemá 
žiadne právne účinky na právny vzťah založený touto zmluvou a to aj vtedy, ak také protokoly obsahujú 
vyhlásenie objednávateľa, že dielo alebo jeho časť nemá žiadne vady alebo nedorobky. Pre právny vzťah 
založený touto zmluvou je rozhodujúci odovzdávací protokol spísaný zmluvnými stranami podľa bodu 
7.2 tejto zmluvy. 

 
 

VIII. Zodpovednosť za vady a záručná doba 
 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou, podľa technických 

noriem, podľa dokumentácie pre stavebné povolenie a dokumentácie pre realizáciu stavby a všeobecne 
záväzných právnych predpisov, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
 

8.2. Záručná doba na dielo je 5 rokov a začne plynúť odo dňa prevzatia diela objednávateľom. Záručná doba 
na výrobky a technologické zariadenia dodané v rámci diela je v dĺžke záruky poskytovanej ich 
dodávateľom, minimálne však 24 mesiacov. 
 

8.3. Záruka sa predlžuje o dobu, počas ktorej bolo dielo alebo jeho časť predmetom reklamácie 
objednávateľa a nemohlo byť v záručnej dobe plne využívané z dôvodu vady, na ktorú sa vzťahuje 
záruka. 
 

8.4. Zhotoviteľ je plne zodpovedný za vady, ktoré bude mať dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. 
Za vady, ktoré sa prejavia po odovzdaní diela bude zodpovedať zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené 
porušením jeho povinností.  
 

8.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu 
na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti 
nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich 
použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov 
daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozorniť (musia byť uvedené 
v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť 
nemohol zistiť.  
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8.6. Vady vytknuté zo záruky je zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne, najneskôr však do 5 pracovných 
dní od notifikácie vady zhotoviteľovi, pokiaľ nebude dohodnuté inak. Urgentné vady sa zhotoviteľ 
zaväzuje odstrániť v lehote 24 hodín od objednávateľovej notifikácie o vade. Za oneskorené 
odstraňovanie vád zo záruky má objednávateľ právo vyúčtovať zhotoviteľovi a zhotoviteľ povinnosť 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 330,- Eur (slovom: tristotridsať eur) za každý deň omeškania 
a za každú vadu, s ktorej odstránením je zhotoviteľ v omeškaní. Zároveň si objednávateľ vyhradzuje 
právo nechať tieto vady odstrániť treťou stranou a vynaložené náklady uplatniť proti zádržnému, pričom 
záruka na dielo zostáva nedotknutá. 
 

8.7. Zhotoviteľ je povinný zaviazať osoby, s ktorými bude spolupracovať pri realizácií diela (subdodávateľov), 
aby poskytli zhotoviteľovi záruku na tovar alebo služby, ktoré pri realizácia diela dodajú, v rovnakom 
rozsahu ako poskytol zhotoviteľ objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný preukázať 
objednávateľovi splnenie tejto povinnosti, ak ho o to objednávateľ požiada. 
 

8.8. V prípade vady, na ktorú sa vzťahuje záruka, všetky náklady súvisiace s odstránením vady vrátane 
nutných kontrol kvality bude hradiť zhotoviteľ. 

 
8.9. V prípade, že zhotoviteľ oznámené (reklamované) vady neodstráni v dohodnutej lehote, resp. 

bezodkladne napriek tomu, že ich uznal a objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má 
objednávateľ právo dať ich odstrániť tretej osobe na náklady zhotoviteľa. 

 
 

IX. Sankcie 
 
9.1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním diela v termíne stanovenom v bode 3.4 tejto zmluvy 

z dôvodu na strane zhotoviteľa má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
0,5 % z celkovej ceny diela bez DPH za každý začatý deň omeškania.  
 

9.2. Za neuvoľnenie a nevypratanie staveniska podľa tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR za každý deň omeškania.  
 

9.3. Za  porušenie povinnosti podľa bodu 6.29. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.4. Za porušenie povinnosti podľa bodu 6.31. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 5 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 

 

9.5. Za porušenie povinnosti podľa bodu 10.6. tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie.   
 

9.6. Za porušenie povinnosti podľa bodu 11.1. – 11.4 tejto zmluvy má objednávateľ voči zhotoviteľovi nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 10 % z celkovej ceny diela bez DPH, a to za každé jednotlivé porušenie. 
 

9.7. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nezaniká právo na náhradu škody, v rozsahu, v ktorom 
škoda prevyšuje zmluvnú pokutu. 
 

9.8. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny diela bude zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi úrok z omeškania stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

 
 

X. Osobitné ustanovenia 
 
10.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvný vzťah môžu predčasne skončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 
b) odstúpením od zmluvy z dôvodu podstatného porušenia ustanovení zmluvy ktoroukoľvek 

zo zmluvných strán alebo z iných dôvodov upravených vo všeobecne záväzných právnych 
predpisoch. 
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10.2. Odstúpenie musí byť písomné a jeho účinky nastanú dňom jeho dôjdenia do sféry vplyvu druhej 

zmluvnej strany. 
 

10.3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak: 
 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek z termínov uvedených v článku III.  tejto zmluvy, 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku XI. tejto zmluvy, 

- zhotoviteľ nesplní ktorýkoľvek svoj záväzok podľa článku XII. tejto zmluvy, 

- bude na zhotoviteľov majetok podaný návrh na vyhlásenie konkurzu alebo keď bude na zhotoviteľov 
majetok vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia alebo keď návrh na vyhlásenie 
konkurzu/reštrukturalizácie či prebiehajúce konkurzné konanie/reštrukturalizácia bude zastavená pre 
nedostatok majetku zhotoviteľa alebo zhotoviteľ vstúpi do likvidácie, 

- je zhotoviteľ platobné neschopný alebo v predĺžení v zmysle zákona o konkurze a reštrukturalizácií 

- sa majetkové pomery zhotoviteľa natoľko zhoršia, že nie je rozumné predpokladať, aby si zhotoviteľ 
riadne a včas plnil svoje záväzky podľa tejto zmluvy, aj keď zhotoviteľ ľ nie je platobne neschopný alebo 
v predĺžení v zmysle zákona o konkurzne a reštrukturalizácií, 

- u zhotoviteľa dôjde k zmene vlastníckej či manažérskej štruktúry a podľa objednávateľa je trvanie tejto 
zmluvy za takých podmienok neprijateľné, 

- zhotoviteľ neplní svoje záväzky podľa tejto zmluvy riadne a včas a zistené nedostatky neodstráni ani v 
primeranej dodatočnej lehote na plnenie, ktorú mu objednávateľ na to poskytne, 

- zhotoviteľ spolupracoval pri zhotovení diela so subdodávateľom, ktorého objednávateľ so zhotovovania 
diela vylúčil, 

- zhotoviteľ použije pri zhotovovaní diela nelegálnu práci či nelegálne zamestnávanie, 

- počas trvania tejto zmluvy dôjde k výmazu zhotoviteľa z registra partnerov verejného sektora, pričom 
podľa platných právnych predpisov zhotoviteľ musí byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora. 

 
10.4. Nehnuteľnosti poskytnuté zhotoviteľovi na vykonanie diela a zaplatená časť diela sú vlastníctvom 

objednávateľa aj počas vykonávania diela zhotoviteľom. 
 

10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia realizácie diela z dôvodov na strane 
objednávateľa zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady (cenu vykonanej časti 
diela), vrátane nezrušiteľne a účelne objednaných, resp. pripravených dodávok pre vykonanie diela. 
 

10.6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať mlčanlivosť vo vzťahu ku skutočnostiam zisteným počas realizácie diela 
alebo súvisiacim s dielom. Všetky dokumenty, ktoré prevezme zhotoviteľ od objednávateľa, sú dôverné 
a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa. 

 
 

XI. Poistenie zodpovednosti za škodu 
 
11.1. Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto zmluvy udržiavať poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú 

pri výkone jeho činnosti minimálne vo výške celkovej ceny diela bez DPH. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude 
niesť zodpovednosť za akúkoľvek ním, jeho zamestnancami alebo akýmikoľvek ním poverenými 
osobami úmyselne alebo z nedbanlivosti spôsobené škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo 
akýmkoľvek  tretím osobám pri plnení tejto zmluvy.  
 

11.2. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby všetky poistenia uvedené v bode 11.1. tejto zmluvy boli platné 
a účinné až do času kompletného dokončenia diela. Zhotoviteľ je povinný do ôsmich dní od uzavretia 
tejto zmluvy preukázať objednávateľovi existenciu všetkých poistení podľa bodu 11.1 tejto zmluvy 
prostredníctvom poistnej zmluvy, poistky alebo potvrdenia o postení s náležitosťami uvedenými 
v poslednej vete tohto ustanovenia. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne po výzve objednávateľa 
preukázať objednávateľovi existenciu a platnosť ktoréhokoľvek alebo všetkých poistení podľa bodu 11.1 
tejto zmluvy a to prostredníctvom potvrdenia o poistení. Potvrdenie o poistení musí obsahovať 
minimálne označenie poisťovne, poistenej osoby, poistnú sumu, trvanie poistenia, poistné krytie, dátum 
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uzatvorenia poistenia, a poznámku o tom, že v prípade, ak nebude uhradené poistné, bude 
objednávateľ o tejto skutočnosti informovaný. 
 

11.3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má uzavreté všetky poistné zmluvy vyžadované právnymi predpismi v súvislosti 
s výkonom jeho podnikateľskej činnosti a v súvislosti so zhotovením diela podľa tejto zmluvy a tieto 
poistné zmluvy a poistenie bude až do kompletného dokončenia diela udržovať v platnosti a účinnosti. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na jeho požiadanie doklad osvedčujúci existenciu 
poistenia podľa tohto ustanovenia, bod 11.2. sa použije obdobne. 
 

11.4. Zhotoviteľ je povinný platiť riadne a včas poistné a plniť všetky povinnosti stanovené v poistných 
zmluvách a všeobecných poistných podmienkach príslušných poistiteľov. Akákoľvek zmena v poistných 
zmluvách podlieha po dobu platnosti tejto zmluvy o dielo písomnému súhlasu objednávateľa. Zhotoviteľ 
nie je oprávnený postúpiť, založiť, vinkulovať alebo inak obdobne nakladať s poistným plnením alebo 
inými právami vyplývajúcimi z poistných zmlúv. Uzavretím tejto zmluvy a uzavretím poistení podľa tohto 
článku zmluvy alebo ktoréhokoľvek z nich postupuje zhotoviteľ všetky svoje budúce pohľadávky z titulu 
poistného plnenia vyplývajúceho z poistení podľa tohto článku zmluvy alebo ktoréhokoľvek z nich na 
objednávateľa a objednávateľ takéto pohľadávky prijíma. Zhotoviteľ je však povinný uplatňovať poistné 
plnenia voči poisťovateľom vo svojom mene a v prospech objednávateľa a vykonať všetko potrebné pre 
úspešné uplatnenie práv z poistenia. Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť objednávateľa oznámiť 
príslušnému poisťovateľovi postúpenie pohľadávok na poistné plnenie podľa tohto ustanovenia a 
zabezpečiť, aby príslušný poisťovateľ považoval objednávateľa za oprávnenú osobu na poskytnutie 
poisteného plnenia. 

 
 

XII. Výkonová zábezpeka 
 
12.1. Za účelom zabezpečenie pohľadávok objednávateľa, ktoré vznikli a/alebo vzniknú z tejto zmluvy alebo 

z konania zhotoviteľa súvisiaceho s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný uhradiť 
objednávateľovi zábezpeku (ďalej aj ako „zábezpeka“ alebo ako „výkonová zábezpeka“) na splnenie 
zmluvných záväzkov, a to vo výške 5 % z celkovej ceny diela (s DPH), a to do 5 dní odo dňa účinnosti tejto 
zmluvy a na účet objednávateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa 
sa považuje za podstatné porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto 
zmluvy.  
 

12.2. V prípade, ak objednávateľ započíta zábezpeku alebo jej časť na akýkoľvek záväzok zhotoviteľa, je 
zhotoviteľ povinný v lehote 3 dní odo dňa obdržania výzvy od objednávateľa doplatiť zábezpeku do výšky 
podľa bodu 12.1. tohto článku zmluvy. Porušenie tejto povinnosti zhotoviteľa sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvy s možnosťou objednávateľa okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 
 

12.3. Objednávateľ je povinný vrátiť zhotoviteľovi nasledovne: 
 

a) 1/2 zábezpeky uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa právoplatného 
kolaudačného rozhodnutia na dielo za podmienky, že dielo nebude mať žiadne vady a nedorobky. 
V prípade, ak dielo má vady a nedorobky, táto časť  zábezpeky bude objednávateľom uhradená 
zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa odstránenia všetkých vád a nedorobkov, o čom 
zmluvné strany spíšu protokol. 

 
b) 1/2 zábezpeky uhradí objednávateľ zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa uplynutia 24 

mesiacov od právoplatného kolaudačného rozhodnutia na dielo za podmienky, že dielo nebude mať 
žiadne vady a nedorobky. V prípade, ak dielo má vady a nedorobky, táto časť  zábezpeky bude 
objednávateľom uhradená zhotoviteľovi do 10 pracovných dní odo dňa odstránenia všetkých vád 
a nedorobkov, o čom zmluvné strany spíšu protokol. 

 
Podmienkou úhrady zábezpeky podľa písm. a) a b) tohto bodu zmluvy je výzva zhotoviteľa na úhradu 
zábezpeky.  
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12.4. Ak sa zhotoviteľ dostane so splnením svojej povinnosti uhradiť zábezpeku podľa bodu 12.1. tohto článku 
zmluvy do omeškania a/alebo do omeškania so splnením svojej povinnosti doplatiť zábezpeku podľa 
bodu 12.2. tohto článku zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
500,- EUR za každý aj začatý deň omeškania. Zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody 
spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta a to ani tej, škody, ktorá 
prevyšuje zmluvnú pokutu. Úroky z omeškania a zmluvná pokuta, ktoré je objednávateľ povinný zaplatiť 
zhotoviteľovi, sú splatné do 15 dní od doručenia oprávnenej zhotoviteľovej výzvy na zaplatenie 
objednávateľovi. 
 

12.5. Objednávateľ nie je povinný platiť zhotoviteľovi úroky zo sumy zábezpeky. 
 
 

XIII. Vymedzenie niektorých pojmov 
 
13.1. Vedením uskutočňovania stavieb sa rozumie organizovanie, riadenie a koordinovanie stavebných prác 

a iných činností na stavenisku a na stavbe, sledovanie spôsobu a postupu uskutočňovania stavby, 
zodpovednosť za súlad priestorovej polohy s dokumentáciou stavby a za dodržanie všeobecných 
technických požiadaviek na výstavbu. 

 
 

XIV. Záverečné ustanovenia 
 
14.1. Pre prípad, že by zhotoviteľ pri plnení záväzkov podľa tejto zmluvy (napr. záväzku spracovať dielenskú, 

montážnu a/alebo detailnú realizačnú technickú dokumentácie) vytvoril autorské dielo alebo iný 
predmet duševného vlastníctva (ďalej aj ako „autorské dielo“), sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ 
vytvorením autorského diela (vyjadrením autorského diela v podobe vnímateľnej zmyslami bez ohľadu 
na podobu, obsah, kvalitu, účel alebo formu vyjadrenia) udeľuje objednávateľovi bezodplatne výhradný 
súhlas (licenciu) na použitie autorského diela v neobmedzenom rozsahu na území Slovenskej republiky 
a/alebo mimo neho na dobu sto (100) rokov od vytvorenia autorského diela. Zhotoviteľ udeľuje 
objednávateľovi výhradný súhlas (licenciu) na použitie autorského diela na všetky dostupné a známe 
spôsoby použitia autorského diela, najmä na spôsoby použitia autorského diela uvedené v právnych 
predpisoch (napr. § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov) a tiež na spôsoby 
použitia autorského diela spojené so zhotovením, zmenou, prístavbou, modernizáciou alebo inou 
úpravou diela objednávateľom. Zároveň zhotoviteľ vytvorením autorského diela udeľuje 
objednávateľovi súhlas na to, aby objednávateľ udelil akýmkoľvek tretím osobám súhlas na použitie 
autorského diela v rozsahu a spôsobom/spôsobmi uvedenom/uvedenými v tomto ustanovení (tzv. 
sublicencia) a tiež udeľuje súhlas na to, aby objednávateľ postúpil súhlas (licenciu) na použitie 
autorského diela podľa tohto ustanovenia na akúkoľvek tretiu osobu. Zhotoviteľ spolu so súhlasom 
(licenciou) na použitie autorského diela udeľuje objednávateľovi na dobu trvania súhlasu (licencie) na 
použitie autorského diela súhlas s uskutočňovaním akýchkoľvek zmien alebo zásahov na/do autorského 
diela podľa uváženia, potrieb a požiadaviek objednávateľa. Zmeny a zásahy vykonané zo strany 
objednávateľa podľa predchádzajúcej vety sa považujú za dovolené v zmysle právnych predpisov (napr. 
§ 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 185/2015 Z. z. v znení neskorších predpisov). Zmluvné strany sa dohodli, 
že objednávateľ je oprávnený označovať autorské dielo, dielo a/alebo vec, na ktorej kompletizáciu bude 
autorské dielo použité, vlastným obchodným menom, ochrannou známkou či inou obchodnou značkou. 
Objednávateľ môže postúpiť právo podľa predchádzajúcej vety na tretiu osobu podľa vlastného 
uváženia, s čím zhotoviteľ uzavretím tejto zmluvy prejavuje svoj súhlas. Zmluvné strany sa dohodli, že 
objednávateľ či iná oprávnená osoba na používanie autorského diela, diela a/alebo veci, na ktorej 
kompletizáciu bude autorské dielo použité, nie je povinná označovať zhotoviteľa ako autora autorského 
diela. Zhotoviteľ ubezpečuje objednávateľa, že je oprávnený vykonať voči objednávateľovi všetky úkony 
v zmysle tohto ustanovenia, najmä poskytnúť licenciu a sublicenciu na použitie autorského diela. 
Zhotoviteľ zároveň ubezpečuje objednávateľa, že v  prípade, ak by akákoľvek osoba uplatnila voči 
objednávateľovi akýkoľvek peňažný alebo nepeňažný nárok v súvislosti s zhotoviteľovými úkonmi podľa 
tohto ustanovenia a/alebo v súvislosti s autorským dielom alebo autorskými právami či inými právami k 
autorskému dielu a/alebo z titulu neuhradenia odmeny, poplatku či iného plnenia v súvislosti s 
autorským dielom, autorskými právami či inými právami k autorskému dielu, je zhotoviteľ povinný tieto 
nároky tretích osôb na vlastné náklady uspokojiť a to bezodkladne po výzve objednávateľa. 
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14.2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vyplynú v súvislosti s touto zmluvou o dielo budú 

riešiť prednostne cestou rokovaní, aby dospeli k dohode. V prípadoch, kedy ani potom nedôjde k dohode 
zmluvných strán, sa zmluvné strany dohodli, že spory budú riešené vecne a miestne príslušným súdom, 
v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi. Týmito predpismi sa riadia aj vzťahy neupravené 
v tejto zmluve. 
 

14.3. Zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou očíslovaných písomných dodatkov 
k tejto zmluve.  
 

14.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcom po dni jej zverejnenia podľa § 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
 

14.5. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z toho 2 obdrží objednávateľ a 2 zhotoviteľ.  
 

14.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dôsledne prečítali, porozumeli jej obsahu 
a právnym účinkom z nej vyplývajúcich. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné. 
Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tejto zmluvy a na znak slobodného a vážneho súhlasu ju 
podpísali.  
 

14.7. Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy sú: 
Príloha č. 1 – Výkaz výmer – Rozpočet a Projektová dokumentácia  
Príloha č. 2 – Harmonogram prác  
Príloha č. 3 – Zoznam subdodávateľov 
Príloha č. 4 – Potvrdenie o poistení zodpovednosti za škodu 
Príloha č. 5 – Zoznam kľúčových odborníkov.  

 
 
V Kechneci, dňa 22.3.2021      V Košiciach, dňa 30.03.2021 
 
Objednávateľ:      Zhotoviteľ: 
 
 
 
        
______________________      ______________________ 
Obec Kechnec      EUROVIA SK, a.s. 
JUDr. Ing. Jozef Konkoly, starosta      Ing. Róbert Šinály 
        podpredseda predstavenstva 
        a generálny riaditeľ 
 
 
 
 

______________________ 
        EUROVIA SK, a.s. 

Ing. Juraj Dančišín 
        člen predstavenstva 
        a obchodný riaditeľ 


