ZMLUVA O DIELO
na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok

„Stavebné úpravy zasadačky Obecného úradu Kračúnovce“
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, 56 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky (ďalej len
„Zmluva“)Zmluvné strany
Objednávateľ:
Zastúpený:
Zástupca na rokovanie
vo veciach:
zmluvných:
technických:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie IBAN:
SWIFT:
Telefón
Fax:
E-mail:
a

Obec Kračúnovce
Obecný úrad Kračúnovce 350
087 01 Kračúnovce
Michal Boleš
starosta obce
Michal Boleš, starosta obce
00322181
2020777561
SK11 5600 0000 0036 0006 5012
0918 465 717
kracunovce.obec@gmail.com

Zhotoviteľ:
Štatutárny orgán:
Zástupca na rokovanie
vo veciach:

Pavol Mašlej, Fučíkova 370/7, 087 01 Giraltovce
Pavol Mašlej

a)

zmluvných:

Pavol Mašlej

technických:

Pavol Mašlej

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie IBAN:
SWIFT:
Telefón
Fax:
E-mail:
a

41 888 634
SK29 0900 0000 0051 7752 1242
0905 359 703

Spoločnosť zapísaná:
ďalej len „Zhotoviteľ')
(„Objednávate!“ a „Zhotovíte!“ ďalej aj ako „zmluvné strany“)

Verejný obstarávateľ:
Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350

PREAMBULA
Táto Zmluva sa uzaviera v rámci projektu na úpravu priestorov budovy obecného úradu v Kračúnovciach
financovaného z rozpočtu Objednávateľa..
2. Táto zmluva o dielo je výsledkom procesu verejného obstarávania zákazky podľa § 3 ods. 3 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015
Z. z. (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) na uskutočnenie stavebných prác zadávaná podľa § 117
zákona o verejnom obstarávaní, ktorý realizoval objednávateľ.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a aktuálne a zaväzujú sa
vzájomne bez omeškania oznámiť druhej zmluvnej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie
zmluvných záväzkov. Sú si vedomí, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať následky, ktoré môžu
druhej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť.
1. Zhotoviteľ bol vybraný na základe výsledku verejného obstarávania postupom zadávania zákazky
prehlasuje, že vzal na vedomie ciele a potreby objednávateľa, bol oboznámený s jeho požiadavkami a
výslovne prehlasuje, že predmet uvedený v článku 1 tejto zmluvy bude realizovať s odbornou starostlivosťou
podľa dohodnutého rozsahu a odborne spôsobilými zamestnancami.
1.

1.

2.

3.
4.

5.

6.
7.

9.

Článok 1
Predmet Zmluvy
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa dielo: „Stavebné úpravy zasadačky Obecného úradu
Kračúnovce“ (ďalej len „Dielo“) na svoje náklady a svoje nebezpečenstvo, v rozsahu a za podmienok
dohodnutých ďalej v tejto Zmluve, v súlade s projektovou dokumentáciou, ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu
č.1 tejto Zmluvy (ďalej aj ako „rozpočet“), v súlade so súťažnými podkladmi poskytovanými vo verejnom
obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva a v súlade s rozhodnutiami vydanými dotknutými orgánmi
vzťahujúcimi sa k zhotoveniu Diela. Podrobná špecifikácia Diela je uvedená v Prílohe č.1 k tejto Zmluve –
zmluvný rozpočet stavby, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že výkaz výmer je vypracovaný KAREM stav s.r.o. Lužany pri Topli 12 v termíne
062021 (ďalej len „generálny projektant“) a zodpovedným projektantom je Ing. Kamil Remeta (ďalej len
„zodpovedný projektant“), ktorý bude vykonávať funkciu koordinátora dokumentácie pri realizácii predmetu
zákazky.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že stavebné objekty sa nachádzajú v intraviláne obce Kračúnovce.
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo kvalitne, riadne a úplne, v dojednanom mieste a čase plnenia, v
stanovenej špecifikácii a rozsahu, podľa podmienok dohodnutých v tejto Zmluve, pokynov Objednávateľa a v
súlade s ponukou predloženou v procese verejného obstarávania a riadne a včas zhotovené Dielo odovzdať
Objednávateľovi.
Zmluvné strany sa dohodli, že Dielo sa považuje za splnené, ak je riadne a včas ukončené v celom rozsahu
podľa tejto Zmluvy, požiadaviek Objednávateľa a v súlade s Projektovou dokumentáciou a rozhodnutiami
vydanými dotknutými orgánmi vzťahujúcimi sa k zhotoveniu Diela podľa bodu 1 tohto článku, a to dňom jeho
prevzatia Objednávateľom od Zhotoviteľa na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela, písomne
odsúhlaseným oboma zmluvnými stranami.
Objednávateľ sa zaväzuje riadne a včas zhotovené Dielo prevziať a Zhotoviteľovi zaplatiť cenu vo výške a
spôsobom tak, ako to určuje ďalej Zmluva.
Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje:
a) Vykonávať zhotovenie diela osobne, alebo prostredníctvom inej osoby, ktorej zdrojmi, alebo kapacitami
preukázal vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto Zmluva, podmienok účasti týkajúcich sa
finančného a ekonomického postavenia a/alebo technickej alebo odbornej spôsobilosti; každá písomná
zmluva s takouto inou osobou je neoddeliteľnou Prílohou tejto Zmluvy,
b) Dodržať podmienky ustanovené právoplatným povolením podľa stavebného zákona a zákona o vodách;
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za včas a riadne zhotovené dielo cenu podľa tejto Zmluvy.

Článok 2
Termín a miesto vykonania Diela
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje Dielo vykonať a odovzdať Objednávateľovi v lehote 60 celých kalendárnych dní odo
dňa odovzdania staveniska Zhotoviteľovi.
2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi stavenisko v termíne dohodnutom oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán, najneskôr však v lehote do troch pracovných dní odo dňa účinnosti tejto Zmluvy o dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje stavenisko prevziať, ak tomu nebudú brániť žiadne objektívne prekážky, najmä
nepriaznivé klimatické podmienky, ktoré by znemožňovali začatie vykonávania prác podľa tejto Zmluvy.
V prípade, že Zhotoviteľ bezdôvodne odmietne stavenisko prevziať, môže Objednávateľ jednostranne
odstúpiť od zmluvy. O odovzdaní a prevzatí staveniska bude vyhotovený zápis z odovzdania a prevzatia
staveniska, podpísaný oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá
môže mať vplyv na realizáciu predmetu Zmluvy s dôsledkom omeškania alebo predĺženia lehoty vykonania
Diela podľa tejto Zmluvy.

4.

5.

6.

7.

8.

1.

3.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu Zmluvy o
viac ako dvadsať kalendárnych dní. Takéto omeškanie sa bude považovať za podstatné porušenie tejto
Zmluvy.
V prípade, že Zhotoviteľ riadne dokončí predmet Zmluvy ešte pred termínom dohodnutým v Zmluve, a túto
skutočnosť riadne oznámi Objednávateľovi, bude Objednávateľ povinný, po vzájomnej dohode
prostredníctvom oprávneného zástupcu predmet Zmluvy protokolárne prevziať.
Ak Objednávateľ alebo príslušný orgán štátnej správy vydá Zhotoviteľovi písomný pokyn na dočasné
zastavenie všetkých činností súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy, Zhotoviteľ bude povinný tento pokyn
rešpektovať a zabezpečiť všetky tovary dodané na stavenisko určené na zhotovenie Diela podľa Zmluvy
proti ich odcudzeniu, resp. znehodnoteniu. Pokynom na dočasné zastavenie realizácie predmetu Zmluvy
prestane plynúť lehota na splnenie povinností podľa bodu 1 tohto článku. Ak bol pokyn na zastavenie
realizácie predmetu Zmluvy vydaný v súvislosti s nesprávnym postupom Zhotoviteľa, lehota na splnenie
povinností podľa bodu 1 tohto článku sa nepreruší.
Zhotoviteľ je povinný chrániť, uchovávať a zabezpečiť už vykonanú časť Diela a tovar dodaný na stavenisko
pred akýmkoľvek chátraním, stratou alebo poškodením počas doby zastavenia všetkých činností súvisiacich
s plnením predmetu Zmluvy.
Miestom zhotovenia Diela je športový areál v Kračúnovciach. Presná špecifikácia je obsiahnutá v
Projektovej dokumentácii.
Článok 3
Práva a povinnosti zmluvných strán
Zhotoviteľ sa zaväzuje, za podmienok stanovených v tejto Zmluve, zhotoviť Dielo s maximálnou
zodpovednosťou a odbornou starostlivosťou.
2.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom Diela v zmysle
podmienok stanovených Objednávateľom a sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky
realizácie diela. Zhotoviteľ vyhlasuje, že disponuje všetkými potrebnými odbornými znalosťami,
právomocami, skúsenosťami a kompetenciami k tomu, aby uzavrel túto Zmluvu a splnil svoje záväzky z nej
vyplývajúce, ako aj dostatočnými technickými, technologickými a personálnymi kapacitami potrebnými k
riadnemu vykonaniu Diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať Dielo podľa článku 1 bod 1 Zmluvy v rozsahu podľa:
a) platných a účinných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu Zmluvy,
b) Projektovej dokumentácie,
c) požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov Objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov
zmluvných strán na kontrolných dňoch stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo uplatnených inou
písomnou formou.
4.
Zhotoviteľ pri realizácii predmetu tejto Zmluvy je povinný dodržiavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia a príslušných STN
noriem. Za ich prípadné porušenie a vzniknutú škodu zodpovedá v plnom rozsahu.
Zhotoviteľ je povinný Dielo realizovať v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä:
a) zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok),môže byť
b) vyhláška MPSVR SR č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a
ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti
na výkon niektorých pracovných činností.
c) vyhláška MV SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť
pri výstavbe a pri užívaní stavieb.
d) nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť stroje, zariadenia a materiál potrebný pre plnenie predmetu Zmluvy a
kvalifikovaný personál vybavený pracovným odevom, ochrannými prostriedkami, potrebnými mechanizmami
a náradím a zabezpečí jeho kontrolu. Všetky materiály a technológie použité v procese realizácie Diela
musia byť platne certifikované, resp. musia byť v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi
certifikáciu a preukazovanie zhody výrobkov. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých
dováža a odváža materiál a mechanizmy.
Zhotoviteľ zabezpečí odvoz odpadu a nakladanie s ním v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov a zodpovedá za správne nakladanie s odpadom. Náklady na
odstránenie, likvidáciu a uskladnenie odpadu sú zahrnuté v zmluvnej cene za Dielo.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade potreby zabezpečí na vlastné náklady povolenie pre potreby dočasného
užívania verejných plôch a komunikácií pre prípadné skládky materiálu alebo odpadu. Za škody spôsobené
nesplnením tejto povinnosti zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný udržiavať poriadok a čistotu v mieste vykonávania Diela a je povinný dbať’ na to, aby
vplyvom jeho činnosti nedošlo k poškodeniu susedných nehnuteľností. Za škody spôsobené porušením
týchto povinností zodpovedá v plnom rozsahu Zhotoviteľ.
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie Diela zabezpečiť, aby negatívnymi vplyvmi vykonávanej činnosti
neobťažoval okolie, a aby jeho činnosť a prevádzka neohrozovala kvalitu životného prostredia. V prípade, že
v dôsledku porušenia týchto povinností dôjde k udeleniu pokuty alebo inej sankcie, resp. iného oprávneného
nároku voči Objednávateľovi, z dôvodu pochybenia na strane Zhotoviteľa, za tieto nároky zodpovedá
Zhotoviteľ, ktorý sa týmto zaväzuje na ich vysporiadanie a uhradenie v plnej výške a v určenej lehote.

Verejný obstarávateľ:
Obec Kračúnovce, Kračúnovce 350

Spôsob zabezpečenia prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko:
Elektrickú energiu, vodu si zabezpečí Zhotoviteľ osobitnými zmluvami s rozvodnými závodmi alebo vlastnými
agregátmi. Náklady súvisiace so zabezpečením prívodu vody a elektrickej energie na stavenisko znáša
Zhotoviteľ.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje umožniť všetkým kontrolným subjektom a ďalším kontrolným orgánom oprávneným
na výkon kontroly v zmysle príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetkým subjektom
povereným týmito inštitúciami, vykonať kontrolu dokladov súvisiacich s plnením tejto Zmluvy, a to po celú
dobu archivácie týchto dokumentov, určenou v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.
13. Ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ vykonáva Dielo v rozpore s touto Zmluvou, Projektovou dokumentáciou
a rozhodnutiami vydanými dotknutými orgánmi, je Objednávateľ oprávnený požadovať, aby Zhotoviteľ
odstránil vady vzniknuté vadným vykonávaním Diela a Dielo vykonával riadnym spôsobom. V prípade, že tak
Zhotoviteľ neurobí v lehote 3 pracovných dní, resp. v inej dohodnutej lehote, je Objednávateľ oprávnený
okamžite odstúpiť od tejto Zmluvy. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škody podľa § 373 a nasl.
Obchodného zákonníka.
14. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o dôverných informáciách, ktoré si Objednávateľ a
Zhotoviteľ poskytli.
15. Objednávateľ sa zaväzuje:
a) poskytnúť potrebnú súčinnosť pri plnení predmetu Zmluvy; ide najmä, nie však výlučne, o poskytnutie
potrebných konzultácií, ktoré sú nevyhnutné k zhotoveniu Diela,
b) určiť osoby, s ktorými bude Zhotoviteľ komunikovať a spolupracovať, a ktoré budú za Objednávateľa
zodpovedné za plnenie povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
16. Zhotoviteľ je oprávnený vykonávať činnosti podľa tejto Zmluvy aj prostredníctvom subdodávateľov pri
dodržaní podmienok uvedených v tejto Zmluve. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za plnenie predmetu
Zmluvy prostredníctvom subdodávateľov tak, ako keby plnenie realizoval sám a zároveň sa zaväzuje
dodržiavať postup podľa § 41 ods. 4 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej
len „zákon“). Zhotoviteľ je povinný najneskôr v čase uzavretia tejto Zmluvy uviesť údaje o všetkých známych
subdodávateľoch, údaje o osobe oprávnenej konať za každého subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, dátum narodenia. Zhotoviteľ je zároveň povinný písomne oznámiť akúkoľvek zmenu údajov o
subdodávateľovi v lehote najneskôr do 48 hodín od okamihu, keď sa o tejto zmene Zhotoviteľ dozvedel na
adresu Objednávateľa. Objednávateľ určuje nasledovné pravidlá na zmenu subdodávateľa:
17.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účely úspešného priebehu a ukončenia kolaudačného konania poskytne
Objednávateľovi maximálnu súčinnosť, spočívajúcu najmä v tom, že riadne a včas, t.j. v primeranej lehote
určenej Objednávateľom, odstráni všetky vady a nedostatky. Diela, ktoré by bránili vydaniu kolaudačného
rozhodnutia, resp. ktoré by bránili riadnemu užívaniu Diela.
11.

Článok 4
Cena a platobné podmienky
1. Cena za zhotovenie Diela je stanovená dohodou zmluvných strán na základe cenovej ponuky Zhotoviteľa,
ktorá tvorí neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto Zmluvy - Ocenený výkaz výmer, a v súlade so zákonom č. 18/1996
Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhláškou MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon
o cenách v znení neskorších predpisov, takto:
Zhotoviteľ’ - neplatiteľ’ DPH:
zmluvná cena v EUR:
6 502,30
/slovom: osemnásťtisícpäťstopäťdesiatsedem EUR 97/100/
2.

3.
4.
5.

6.

Takto stanovená cena je konečná cena a je nemenná počas trvania zmluvného vzťahu. V cene za Dielo sú
zahrnuté všetky položky a náklady na činnosti, práce, výkony a služby Zhotoviteľa, ktoré súvisia, resp.
vzniknú v súvislosti so zhotovením Diela podľa tejto Zmluvy.
Objednávateľ’ neposkytuje preddavky, ani zálohové platby na predmet Zmluvy.
Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť faktúru po riadnom dodaní Diela potvrdeným protokolom o odovzdaní a
prevzatí Diela.
Objednávateľ’ uhradí cenu Diela bez DPH na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom prevodným príkazom
na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi na
adresu jeho sídla uvedenom v záhlaví tejto Zmluvy. DPH bude uhradená v súlade so zákonom č. 222/2004
Z. z. o dani z pridanej hodnoty v účinnom znení.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. V prípade, že bude obsahovať nesprávne
alebo neúplné údaje, Objednávateľ’ je oprávnený faktúru Zhotoviteľovi vrátiť bez toho, aby sa dostal do
omeškania s jej úhradou. Zhotoviteľ’ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, doplniť alebo
vystaviť novú. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa
doručenia doplnenej, resp. opravenej faktúry Objednávateľovi na adresu jeho sídla uvedenom v záhlaví tejto
Zmluvy.

Článok 5

1.

2.

3.

4.

5.

1.

2.

3.

4.

5.

Úroky z omeškania a zmluvné pokuty
Ak Zhotoviteľ’ nesplní svoj záväzok vykonať predmet Zmluvy riadne a včas, má Objednávateľ’ voči
Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 100 EUR, a to za každý deň omeškania s plnením predmetu
Zmluvy a Zhotoviteľ’ sa zaväzuje uplatnený nárok uhradiť, pričom zmluvnú pokutu môže objednávateľ
započítať do zmluvnej ceny zákazky;
Ak je Objednávateľ’ v omeškaní s splnením peňažného záväzku alebo jeho časti, má Zhotoviteľ’ voči
Objednávateľovi nárok na zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň
omeškania s plnením peňažného záväzku a Objednávateľ’ sa zaväzuje uplatnený nárok uhradiť.
V prípade porušenia povinnosti podľa článku 3 bod 12 tejto Zmluvy, ako aj v prípade, ak sa preukáže, že
Zhotoviteľ sa pri získaní zákazky dopustil konania v rozpore so zákonom č. 136/2001 Z. z. o ochrane
hospodárskej sútáže v znení neskorších zákonov, zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v
znení neskorších predpisov, alebo iným nedovoleným spôsobom ovplyvnil výber víťazného uchádzača, a to
najmä v prípade, ak Objednávateľ bude povinný znášať následné súvisiace sankcie za porušenie zákona
o verejnom obstarávaní, je Zhotoviteľ povinný odškodniť Objednávateľa vo výške povinnosti sankcie
vzťahujúcu sa na túto zákazku.
V prípade nedodržania termínov zo strany Zhotoviteľa na odstránenie vád podľa článku 3 bod 13 tejto
Zmluvy má Objednávateľ voči Zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny Diela bez DPH
za každý deň omeškania a Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatnený nárok uhradiť.
Zmluvná pokuta a úrok z omeškania dohodnuté touto Zmluvou hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v
akej výške vznikne druhej zmluvnej strane v tejto súvislosti škoda. Nárok na náhradu škody spôsobenej
porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje povinnosť uhradiť zmluvnú pokutu alebo úroky z omeškania
podľa tejto Zmluvy, ostáva zachovaný v celom rozsahu.
Článok 6
Stavebný denník
Odo dňa odovzdania staveniska Objednávateľom je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Do
stavebného denníka sa zapisujú všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie Zmluvy (najmä údaje o časovom
postupe prác a ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od Projektovej dokumentácie, údaje
dôležité na posúdenie hospodárnosti prác a ich posúdenie oprávnenými orgánmi a pod.).
Objednávateľ má právo k zápisom uvádzať svoje stanovisko. Počas vykonávania prác na stavbe musí byť
denník na stavbe trvale prístupný. Povinnosť viesť stavebný denník trvá do odovzdania a prevzatia riadne
dokončeného Diela, resp. do odstránenia vád a nedorobkov podľa preberacieho protokolu o odovzdaní a
prevzatí diela, alebo podľa podmienok stanovených v kolaudačnom rozhodnutí.
Stavbyvedúci a odborný dozor Objednávateľa budú určení a zapísaní do stavebného denníka pri odovzdaní
a prevzatí staveniska. Vystúpenie dodávateľa zo skupiny, či zmena subdodávateľa, zmena osôb
poverených výkonom funkcie stavbyvedúceho a odborného dozoru Objednávateľa alebo rozsahu ich
oprávnenia bude písomne oznámená druhej zmluvnej strane doporučeným listom, resp. oznámením na
kontrolnom dni a uvedením do zápisu z kontrolného dňa.
Stavebný denník sa skladá z úvodných listov, z denných záznamov a príloh.
a) úvodné listy obsahujú:
- základný list, v ktorom sú uvedené: názov a sídlo objednávateľa, generálneho projektanta, zhotoviteľa,
odborného dozoru objednávateľa a zmeny týchto údajov,
- identifikačné údaje stavby podľa projektovej dokumentácie,
- prehľad zmlúv, vrátane ich dodatkov,
- zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, jej zmien a doplnkov,
- prehľad skúšok každého druhu,
b) denné záznamy, ktoré sa zapisujú do knihy s očíslovanými, pevnými a perforovanými listami na dva
oddeliteľné priepisy, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na väčšom počte priepisov. Perforované listy sa
číslujú zhodne s pevnými listami. Denné záznamy sa môžu písať aj na voľné listy s priepismi očíslovanými a
s dátumom zhodným s originálom. Denný záznam musí popisovať najmä:
- mesiac, deň, dátum,
- počet pracovníkov na stavbe podľa remesiel,
- teplota vzduchu, počasie,
- čas začiatku a skončenia prác na stavbe,
- podľa stavebných objektov a prevádzkových súborov rozčlenené vykonané stavebné a montážne
práce,
c) prílohy: v denníku sa vyznačia doklady, ktoré sa v jednom vyhotovení (buď v prvopise, alebo odpise)
ukladajú priamo na stavenisku. Ide najmä o:
- osobitné výkresy dokumentácie a odchýlky od Projektovej dokumentácie,
- rozhodnutia orgánov a organizácií k prekopávkam, zmenám dopravných značení,
- záznam o zameraní skutkového stavu podzemných vedení správcom siete,
- priebežné záznamy o skúškach realizovaných Zhotoviteľom na overenie kvality Diela,
- kontrolné zamerania počas montáže - výškové, osové a polohové,
- zápisy z kontrolných dní.
Denné záznamy čitateľne zapisuje a podpisuje stavbyvedúci, alebo jeho zástupca v ten deň, keď sa práce
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vykonali, alebo keď nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne, s uvedením dôvodu, môže
tak urobiť nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voľné miesta. Okrem
stavbyvedúceho môže robiť záznamy v denníku odborný dozor Objednávateľa, pracovník projektanta
poverený výkonom autorského dozoru, orgány štátneho stavebného dohľadu, prípadne iné príslušné orgány
štátnej správy a na to splnomocnení zástupcovia Objednávateľa a Zhotoviteľa.
6. Ak stavbyvedúci nesúhlasí s vykonaným záznamom Objednávateľa alebo generálneho projektanta, je
povinný pripojiť k záznamu do troch pracovných dní svoje vyjadrenie. O tomto nesúhlasnom zápise
upovedomí aj zástupcu Objednávateľa, a to v lehote najneskôr do troch pracovných dní od zápisu.
V prípade, že vyjadrenie k záznamu Objednávateľa alebo generálneho projektanta pripojené nebude, má sa
za to, že stavbyvedúci s obsahom záznamu súhlasí.
7. Zhotoviteľ je povinný najmenej raz do týždňa preukázateľne doručiť Objednávateľovi priepis záznamov zo
stavebného denníka. Ak Objednávateľ s obsahom záznamu nesúhlasí, je povinný preukázateľne doručiť
svoje pripomienky Zhotoviteľovi do jedného kalendárneho týždňa od doručenia záznamu, inak sa
predpokladá, že s obsahom záznamu súhlasí.
8. Zhotoviteľ je povinný uložiť, pre svoje potreby, druhý priepis denných záznamov oddelene od originálu tak,
aby bol k dispozícii v prípade straty alebo zničenia originálu počas realizácie stavby. V prípade straty,
zničenia, alebo poškodenia originálu, bude Objednávateľovi pri odovzdaní a prevzatí Diela odovzdaný druhý
priepis. Originál a v prípade jeho straty, zničenia alebo poškodenia druhý priepis, bude pri konaní o
odovzdaní a prevzatí Diela odovzdaný objednávateľovi. Zhotoviteľovi zostáva druhý priepis, ak nedošlo k
strate, zničeniu alebo poškodeniu originálu.
Článok 7
Vlastnícke právo
1. Zhotovené Dielo je vlastníctvom Zhotoviteľa až do dňa podpisu protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela
oboma zmluvnými stranami. Dovtedy môže Objednávateľ použiť odovzdané Dielo na dohodnutý účel iba so
súhlasom Zhotoviteľa.
2. Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k Dielu a nebezpečenstvo škody na Diele prechádza na
Objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela oboma zmluvnými stranami.
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Článok 8
Odovzdanie a prevzatie diela
Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať Dielo jeho riadnym a včasným ukončením a jeho odovzdaním
Objednávateľovi na základe protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela podľa tejto Zmluvy.
V prípade zistenia vád a nedorobkov Diela, ktoré bránia jeho riadnemu užívaniu, Objednávateľ Dielo
neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať najmä zistené vady a nedostatky, spôsob
a lehotu ich odstránenia. V tomto prípade sa preberacie konanie bude považovať za neúspešné a
Zhotoviteľovi naďalej plynie doba realizácie predmetu Zmluvy. Ak v dôsledku toho dôjde k prekročeniu lehoty
uvedenej v článku 2 bod 1 tejto Zmluvy, bude Zhotoviteľ v omeškaní s odovzdaním Diela. Zhotoviteľ môže
opätovne oznámiť ukončenie Diela a vyzvať Objednávateľa na začatie preberacieho konania až po riadnom
odstránení vytýkaných vád a nedorobkov.
Objednávateľ prizve na preberacie konanie zástupcov osôb zúčastnených na realizácii stavby, najmä
zástupcov Zhotoviteľa a Objednávateľa.
Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní Diela usporiadať stroje, výrobné zariadenia, zvyšný materiál a zlikvidovať
odpady na stavenisku tak, aby bolo možné toto riadne prevziať a používať s tým, že stavenisko je povinný
úplne vypratať a upraviť podľa Projektovej dokumentácie, podmienok tejto Zmluvy, požiadaviek
Objednávateľa a v termíne uvedenom v protokole o odovzdaní a prevzatí Diela.
Ak všeobecne záväzné predpisy a normy určujú vykonanie skúšok osvedčujúcich dohodnuté (resp. obvyklé)
vlastnosti Diela, musí úspešné vykonanie týchto skúšok predchádzať odovzdaniu a prevzatiu Diela. Bez
splnenia tejto podmienky nie je Objednávateľ v omeškaní s prevzatím Diela.
Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela bude:
a) zoznam odchýlok s ich stručným odôvodnením,
b) platné doklady o preukázaní zhody výrobkov pre stavbu vo dvoch vyhotoveniach,
c) osvedčenia o kvalite použitých materiálov a konštrukcií v jednom vyhotovení,
d) správy o úspešne vykonaných odborných skúškach a odborných prehliadkach a skúškach v zmysle bodu
6 tohto článku v dvoch vyhotoveniach,
e) záznam o zaučení obsluhy,
f) stavebný denník (originál) v jednom vyhotovení,
g) potvrdenie správcov skládok o prijatí odpadov (komunálnych a stavebných) v dvoch vyhotoveniach.
V prípade, že niektorý z uvedených dokladov nebude predložený Zhotoviteľom, Objednávateľ Dielo
neprevezme a preberacie konanie sa bude považovať za neúspešné.
Preberací protokol o odovzdaní a prevzatí Diela musí obsahovať minimálne tieto náležitosti:
a) označenie odovzdávanej časti v zmysle stavebných objektov (SO) uvedených v stavebnom povolení a v
Projektovej dokumentácii,
b) zoznam osôb zúčastnených na preberacom konaní, pričom povinnými osobami sú najmä stavbyvedúci,
stavebný dozor, zodpovedný projektant, Objednávateľ a Zhotoviteľ,
c) záznam o priebehu preberacích skúšok Diela , vrátane vyhodnotenia týchto skúšok,
d) súpis odovzdaných podkladov a dokumentov týkajúcich sa Diela

e) lehota na vypratanie staveniska alebo jeho časti,
f) miesto a čas preberacieho konania,
g) podpisy zúčastnených osôb.
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Článok 9
Zodpovednosť za škody
Zmluvná strana zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú druhej zmluvnej strane v dôsledku porušenia jej
povinností, vyplývajúcich z tejto Zmluvy.
V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej strane, má
druhá zmluvná strana nárok na náhradu vzniknutej škody v plnej výške.
Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi skutočne vzniknuté škody aj v prípade, že z jeho zavinenia
došlo k odstúpeniu od zmluvy Objednávateľom.
Článok 10
Zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je zhotovené podľa platných technických a právnych predpisov a má v
čase odovzdania a prevzatia vlastnosti podľa tejto Zmluvy, Prílohy č.1 k Zmluve – rozpočet, a že nemá
vady, ktoré by znižovali jeho hodnotu alebo schopnosť jeho využitia.
Záručná doba na Dielo je 5 (päť) rokov a začína plynúť dňom protokolárneho prevzatia Objednávateľom
podľa článku 8 tejto Zmluvy. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o čas, počas
ktorého bola vada odstraňovaná.
Objednávateľ je povinný vady po ich zistení bez zbytočného odkladu písomne reklamovať, pričom uvedie o
akú vadu sa jedná. Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľom písomne reklamované vady odstrániť bezplatne v
lehote najneskôr do 10-tich kalendárnych dní odo dňa oznámenia reklamácie, ak sa zmluvné strany písomne
(zápisnične) nedohodnú inak. Odstránenie vady bude potvrdené písomným protokolom podpísaným oboma
zmluvnými stranami.
Náklady na odstránenie vád v záručnej dobe a nebezpečenstvo na veci počas vykonania záručnej opravy
znáša Zhotoviteľ.
Článok 11
Dôverné informácie
Zmluvné strany sa zaväzujú zabezpečiť zachovanie mlčanlivosti svojich zamestnancov o všetkých
informáciách, zistených na základe tejto Zmluvy, skutočnostiach týkajúcich sa činnosti druhej zmluvnej
strany a jej klientov, organizácie, prevádzky, ekonomiky, obchodu, výroby, know-how, a informáciách, o
ktorých sa zmluvná strana dozvie v súvislosti so spracovaním dát Objednávateľa. Informácie takto získané
sa zaväzujú nezneužiť, ako aj neumožniť prístup k týmto informáciám, a to aj po skončení účinnosti tejto
Zmluvy. Zmluvné strany v tejto súvislosti preukázateľným spôsobom upozornia svojich zamestnancov na
trestno-právne, občianskoprávne, pracovnoprávne a iné dôsledky, vyplývajúce z porušenia tejto Zmluvy.
Za dôverné informácie chránené podľa tohto článku sa nepovažuje informácia a/alebo dokument, ktorý je v
dobe svojho zverejnenia verejne známy, alebo ktorý je verejne dostupný alebo sa stal verejne dostupný bez
zavinenia zmluvnej strany, alebo ktorý bol zverejnený v súlade so zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám, záväzným nariadením alebo rozsudkom, na požiadanie súdu alebo iného, v zmysle
zákona, na to oprávneného úradu.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že je povinný dodržiavať všetky právne predpisy vztáhujúce sa k ochrane dát,
ochrane osobných údajov, obchodnému tajomstvu, ako aj iné právne predpisy, ktorými je viazaný
Objednávateľ.
Ustanovenia predchádzajúcich bodov tohto článku platia aj po uplynutí doby platnosti Zmluvy, a to až do
doby, kedy sa tieto informácie stanú verejne známymi.
Článok 12
Záverečné ustanovenia
Meniť alebo dopĺňať ustanovenia tejto Zmluvy je možné len na základe dohody zmluvných strán formou
písomných a očíslovaných dodatkov k tejto Zmluve, ktoré budú platné, ak budú riadne podpísané
oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán.
Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva zaniká:
a) dohodou zmluvných strán,
b) odstúpením od Zmluvy v súlade s § 19 zákona o verejnom obstarávaní a s touto Zmluvou,
c) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná,
d) písomnou výpoveďou s výpovednou lehotou 30 kalendárnych dní z dôvodu uvedeného v bode 4 tohto
článku.
Odstúpenie od Zmluvy nadobúda účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej zmluvnej strane na adresu uvedenú v záhlaví tejto Zmluvy.
Zhotoviteľ berie na vedomie, že právoplatné rozhodnutie o vyčiarknutí Zhotoviteľa, prípadne subdodávateľa,
podľa tejto Zmluvy, z registra konečných užívateľov výhod alebo uložený zákaz účasti Zhotoviteľa, prípadne
subdodávateľa podľa tejto Zmluvy, vo verejnom obstarávaní podľa § 182 ods. 3 písm. c) zákona o verejnom
obstarávaní zakladá dôvod na ukončenie Zmluvy výpoveďou podľa bodu 2 písm. d) tohto článku Zmluvy.
Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa na účely tejto Zmluvy považuje za doručenú dňom jej prevzatia
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zmluvnou stranou, ktorej je adresovaná, resp. dňom odmietnutia jej prevzatia alebo uplynutím úložnej lehoty
na pošte, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení zásielky nedozvedel.
Táto Zmluva je vyhotovená v 6 (slovom šiestich) originálnych vyhotoveniach, z ktorých 4 (štyri) vyhotovenia
obdrží Objednávateľ a 2 (dve) vyhotovenia Zhotoviteľ.
Ak sa stanú neplatnými neskôr po uzavretí Zmluvy niektoré ustanovenia Zmluvy, nie je tým dotknutá platnosť
ostatných ustanovení Zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení Zmluvy sa použijú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka, ktoré sú obsahom a účelom najbližšie obsahu a účelu Zmluvy.
Práva a povinnosti touto Zmluvou zvlášť neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka, zákona o verejnom obstarávaní a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.
Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcom po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa podľa § 47a ods. 1 Občianskeho
zákonníka v spojení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a
doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.
Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy berú na vedomie a súhlasia s tým, že Zmluva, ako aj všetky jej
prípadné dodatky, budú zverejnené aj na webovom sídle objednávateľa.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne a
vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, a na znak súhlasu s jej obsahom ju
vlastnoručne podpisujú.
Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy sú nasledujúce prílohy:

Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer
V Kračúnovciach dňa : 10.03.2022
Za Objednávateľa
Obec Kračúnovce

V Giraltovciach dňa 10.03.2022
Za Zhotoviteľa

