
 

 

 
 

 Zmluva  o dielo  
č. 01/2014 

                                                       
Článok I. 

Zmluvné strany  

 

1.1   Objednávateľ:   Obec Petrova Lehota 
     Petrova Lehota č.51 
     913 26 Motešice 
                                                                   
 Štatutárni zástupcovia:  Radko Rožánek 
         Starosta obce 
 
 Zástupcovia oprávnení k rokovaniam vo veciach:    
 obchodných:   Radko Rožánek, starosta obce 
            technických:    Ing. Juraj Masár 
                                                                            
                                                                   
 IČO:                          355 900 17 
 DIČ:               2021257623 
 Bankové spojenie:   Prima banka Slovensko a.s.  
 Č. ú.:                                      066613302/5600 
            IBAN:                                     SK02 5600 0000 0006 6613 3002     
 
 
1.2       Zhotoviteľ:    TRIM, s.r.o. 
 .    Obrancov mieru 346/4 
     018 41 Dubnica nad Váhom 
  
  
 Štatutárny zástupca:              Ing. Jozef Bačinský – konateľ spoločnosti 
 Zástupca oprávnený  k rokovaniam vo veciach: 
 technických:                           Ing. Jozef Bačinský – konateľ spoločnosti  
                                                          p. Miroslav Ševcech – konateľ spoločnosti         
 zapísaný :  
 IČO:                             31597076 
 IČ DPH:                                 SK2020436759 
            DIČ :                                      2020436759 

Bankové spojenie:                 Prima banka Slovensko a.s., expozitúra Dubnica nad          
                                              Váhom 

                                               IBAN: SK97 5600 0000 0044 8104 4001 
                                                          BIC/SWIFT: KOMASK2X    

 

 

 

 



 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

2.1    Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela : 

 

            Názov diela:   
            „Vodovod – Petrova Lehota“ - I. etapa stavby 
                                  Objekty: 
                                  SO 02 – Výtlak 
                                  SO 03 – Prípojka NN 
                                  SO 04 – Záchyt + ČS , PS 04 – Čerpacia stanica 
                                  SO 05 – Oplotenie PHO I. 
                                   
             -v rozsahu schválenej projektovej dokumentácie a víťaznej ponuky zhotoviteľa.               
 

Miesto stavby : Katastrálne územie  Petrova Lehota 

Investor          :  Obec Petrova Lehota 

 Termín stavby celkový :   .........................                              

            Lehota realizácie v dňoch : 60 dní 

            ( uviesť lehotu realizácie od zahájenia prác po ukončenie preberacím konaním) 

 Začatie prác         : do dvoch pracovných dní od odovzdania staveniska 

 Ukončenie prác    : ......................... 

            (konkrétne termíny začatia a ukončenia sa vyplnia pred podpisom ZoD) 

 

2.2 Zhotoviteľ  sa zaväzuje  zrealizovať  dielo uvedené v predchádzajúcom odstavci 
v rozsahu:  
 
Podľa požiadaviek obstarávateľa uvedených v súťažných podkladoch pre vyššie uvedený 
predmet obstarávania, schválenej projektovej dokumentácie stavby a právoplatného 
stavebného povolenia:  
- OÚŽP/ 2013/150/8647 BKM vystavené v Trenčíne z 23.05. 2013. 
- Súhlasné stanovisko stavebného úradu Petrova Lehota č. 36/2013 z 05.02. 2013. 
Uvedené Súťažné podklady ako aj ponuka víťaza predmetného obstarávania tvoria 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.  

 

2.2.1 Technická časť 

a) realizácia bude uskutočňovaná v zmysle schválenej projektovej 
dokumentácie a víťaznej ponuky, ktorá je prílohou k tejto zmluve. Prípadné 
odchýlky oproti týmto prílohám budú odsúhlasené písomne a podpísané 
oprávnenými zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa     

b) súčasťou dodávky budú aj dodávky a činnosti špecifikované v čl.IV ods.4.3 
tejto zmluvy   

2.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zúžiť rozsah diela v odôvodnených prípadoch . 
 



 

 

2.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo uvedené v predchádzajúcom odstavci resp. 
dodať všetky dokumentácie a doklady v zmysle požiadaviek objednávateľa a v súlade 
so Zákonom o územnom plánovaní na stavebnom poriadku (Stavebný zákon) 
a súvisiacimi technickými normami a predpismi platnými na území Slovenskej republiky 
(ďalej SR). 

2.5 Zhotoviteľ je povinný predmet zmluvy zabezpečiť od prevzatia staveniska až po 
ukončenie realizácie, úspešné vykonanie všetkých skúšok a odskúšaní podľa zákonov,  
noriem a predpisov platných na území SR a uvedenie diela do prevádzky.  
 

2.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet zmluvy vo vlastnom mene, na vlastnú   
zodpovednosť a nebezpečenstvo. 

 

2.7 Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že predmet zmluvy  vo vyššie uvedenom rozsahu bude 
mať akostné a technické ukazovatele v zmysle platných predpisov, technických noriem 
platných na území SR. 

 

Článok III. 

Čas plnenia 
 

3.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne stanovenom podľa článku II, bod 2.1.   
         zmluvy o dielo. 
3.2    Dodržanie  času  plnenia  zo strany   zhotoviteľa   je  závislé   od   riadneho a včasného      
         Spolupôsobenia objednávateľa  dohodnutého v tejto  zmluve v článku VII. bod 7.7.      
         Po dobu omeškania objednávateľa  s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v   
         omeškaní so splnením záväzku. 
3.3   Objednávateľ sa zaväzuje dielo dokončené, po odstránení prípadných vád     
        a nedorobkov, bez zbytočného odkladu prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie     
        dohodnutú cenu vo výške v zmysle Článku IV.  
3.4  Neukončenie diela zo strany zhotoviteľa za podmienok uvedených v zmluve v dohodnu   
       tom čase   plnenia  a požadovanej  kvalite sa považuje za podstatné   porušenie zmluvy    
       a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od  zmluvy a uplatniť si  zmluvnú  pokutu  vo výške    
       20% z ceny diela. Podstatným porušením zmluvy pre uplatnenie vyššie uvedenej     
       pokuty, sa bude považovať neukončenie diela zavinením zhotoviteľa v termíne ukonče   
       nia diela v zmysle ods. 3.1 tohto článku. Ustanovenia  Článku VIII. ods.  8.1  nie sú   
       týmto dotknuté. 

 

Článok IV. 

Cena  
 

4.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa Článku II. tejto zmluvy je 
stanovená dohodou zmluvných strán a v súlade s ponukou zhotoviteľa ako maximálna 
zmluvná cena a predstavuje: 

    

 Cena celkom bez DPH:                                                          197 979 € 

 DPH :                                                                                                       39 595,80 € 

 Cena celkom s DPH:                                                                             237 574,80 € 

 



 

 

4.2 Cena a rozsah sú stanovené na základe súťažných podkladov z verejného 
obstarávania, špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy a ponuky víťaza predmetného 
verejného obstarávania, ktorá tvorí prílohu č. 2 tejto zmluvy o dielo 

 

4.3 V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté aj náklady na : 

a) Vybavenie rozkopávkového povolenia, zhotovenie a odsúhlasenie dokumentácie 
dopravného značenia počas výstavby a a realizácia tohto dopravného značenia. 

b) vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska zhotoviteľa , 

c) zabezpečenie vytýčenia dotknutých inžinierskych sietí ich správcami,  vytýčenia 
všetkých inžinierskych sietí v priestoroch staveniska a zápisničné prevzatie vytý-
čených inžinierskych sietí oprávneným zástupcom dodávateľa , 

d) plnenie povinností vyplývajúce z ustanovení nariadenia vlády SR č.396/2006 Z.z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotníckych požiadavkách na stavenisko, 
a to v plnom rozsahu, 

e) koordináciu prác s Obcou Petrova Lehota, ako i s majiteľmi alebo správcami 
dotknutých objektov a zariadení.  

f) práce a dodávky nutné k vykonaniu diela v parametroch predpísaných 
v súťažných podkladoch a realizované v zmysle zákonov, noriem a predpisov 
platných na území SR a realizované v zmysle požiadaviek uvedených 
v príslušných povoleniach a stanoviskách dotknutých orgánov a organizácií, 

g) likvidácia a zdokladovanie likvidácie všetkých odpadov a prebytočných materiá-
lov vzniknutých činnosťou pri realizácii diela v rozsahu podľa tejto zmluvy, 

h) na 4 papierové vyhotovenia v obálkach a 2 vyhotovenia v elektronickej forme (na 
CD) - projektu skutočného vyhotovenia, zameranie objektov bude v S-JTSK 
v tretej triede presnosti vo výškovom systéme Balt (Bpv), projekt skutočného 
vyhotovenia v elektronickej forme bude vo formáte DGN a , 

i) príslušné tlakové skúšky vodovodu, skúšky tesnosti nádrží a hygienické rozbory 
vody ,ako i ďalšie príslušné skúšky a revízne správy súvisiace s realizáciou diela 
resp. jeho dielčích častí a s uvedením diela do prevádzky – v zmysle zákonov, 
noriem a predpisov platných na území SR 

j) dezinfekcia vodovodných potrubí a zariadení,  

k) písomný protokol o schválení technického prevedenia a o prevzatí spätnej úpravy 
komunikácií a priľahlých plôch –s majiteľom t.j. Obec,alt. SC-TSK..., 

l) 4 vyhotovení - atestov a certifikátov na výrobky a materiály použité pri realizácii  

vodovodu– platné na území SR, 

m) úprava povrchov a okolia do pôvodného stavu, resp. príslušné úpravy v zmysle 
platného povolenia a v zmysle požiadaviek uvádzaných v súťažných podkladoch, 
ktoré sú prílohou č. 1 k tejto zmluve. 

 

4.4 Ak objednávateľ odstúpi od zmluvy, zaväzuje sa  zaplatiť zhotoviteľovi skutočne vyko-
nané práce ku dňu, kedy písomné odstúpenie od zmluvy došlo na vedomie zhotovite-
ľovi, a to na základe vzájomne odsúhlasenej kalkulácie vykonaných prác, 
vypracovanej na základe stavebného denníka. 

4.5 Cenové zmeny budú akceptované len v prípade naviac prác vyžiadaných 
objednávateľom a zapísaných a potvrdených objednávateľom v stavebnom denníku. 



 

 

4.6 V prípade nerealizovania prác v rozsahu uvádzanom v súťažných podkladoch pre 
spracovanie ponuky, bude cena znížená o príslušné náklady, vychádzajúc z ponuky 
zhotoviteľa – príl.č.2 tejto zmluvy, prípadne o náklady vychádzajúce z vypočítaných 
jednotkových cien. 

4.7 V prípade, ak nedôjde k realizácii kompletných prác a dodávok na predmete zmluvy 
na základe cenovej ponuky zhotoviteľa, je možné po dohode zodpovedných 
zástupcov oboch zmluvných strán ušetrené finančné prostriedky použiť na krytie 
prípadných nákladov dodávok a prác vzniknutých naviac oproti pôvodnej cenovej 
ponuke zhotoviteľa. Dané práce naviac musia byť pred ich realizáciou schválené 
stavebným dozorom a oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán zápisom 
v stavebnom denníku a písomným dodatkom k tejto zmluve o dielo. Súčasťou 
dodatku bude aj  záväzná cenová ponuka odsúhlasená oboma zmluvnými stranami. 

4.8 V prípade prác naviac oproti rozpočtu, je odsúhlasenie objednávateľom a príslušným 
riadiacim ministerstvom (ako je uvedené v čl. IV, ods. 4.8),  

4.9 Práce nad rámec Zmluvy o dielo budú oceňované podľa skutočných objemov za 
jednotkové  ceny predložené v cenovej ponuke.  

 

Článok V. 

Platobné podmienky 
 

5.1 Cena za zhotovenie diela bude faktúrová podľa rozsahu skutočne vykonaných prác. 
Cenu za zhotovenie diela bude uhrádzať objednávateľ nasledovne: 

80% zo zmluvnej ceny diela obstarávateľ uhradí čiastkovo na základe čiastkovej fak-
turácie. Čiastkové faktúry budú vystavené počas plnenia predmetu zmluvy zhotovite-
ľom a odsúhlasené oprávnenými osobami objednávateľa. Každá čiastková faktúra 
musí spĺňať náležitosti uvedené v bode 5.3. a podlieha taktiež ustanoveniam bodov 
5.4. a 5.5. 

Zaplatením čiastkových faktúr prechádza vlastníctvo k tej ktorej dielčej časti diela na 
objednávateľa. 

            Zostávajúcu neuhradenú čiastku z konečnej faktúry uhradí objednávateľ  po prevzatí  

            a odovzdaní predmetu zmluvy nasledovne: 

a) ½ z neuhradenej čiastky podľa konečnej faktúry uhradí obstarávateľ po 
odstránení nedostatkov a nedorobkov uvedených v protokole z odovzdania 
a prevzatia diela, predložení súpisu zmluvne vykonaných prác a dodávok 
potvrdeného oprávnenými zástupcami objednávateľa a po odstránení 
zariadenia staveniska. 

b) Zostávajúcu neuhradenú čiastku podľa konečnej faktúry objednávateľ 
uhradí po obdržaní kolaudačného rozhodnutia.  

c) Jednotlivé faktúry budú obsahovať tieto náležitosti: 

a) označenie povinnej a oprávnenej osoby v zmysle príslušných právnych 
predpisov(obchodné meno, sídlo, registrácia a pod.) 

b) číslo zmluvy 

c) číslo faktúry 

d) deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

e) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť 



 

 

f) fakturovaná suma v € 

g) rozpis už fakturovaných čiastok 

h) označenie diela 

i) názov fakturačného celku 

j) pečiatka a podpis oprávnenej osoby 

k) prílohou faktúry musí byť súpis vykonaných prác  

 

5.4 Lehota splatnosti faktúr zhotoviteľa je 28 dní od jej doručenia objednávateľovi, resp. 
od pominutia dôvodu zadržania. 

5.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, je 
objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením doplnenej faktúry objednávateľovi. 

 

Článok VI. 

Záručná doba – zodpovednosť za vady 
 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok 
zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

6.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostli-
vosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich 
použití trval. 

6.4 Záručná doba je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa písomného odovzdania diela 
objednávateľovi. 

6.5 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bez-
platne odstrániť vady. 

6.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
v zmysle ods. 6.4 a 6.5 do 10 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie a vady odstrá-
niť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád je povinný do-
hodnúť písomnou formou. 

6.7 Ak sa ukáže, že vada predmetu plnenia je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ 
dodať v čo najkratšom technicky možnom čase náhradný predmet plnenia, resp. 
znížiť cenu predmetu zmluvy. 

6.8 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou. 

6.9      Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky, zaniká jeho právo zo zodpo- 

           vednosti za tieto vady a nedorobky v zmysle § 562 Obchodného zákonníka. 

6.10 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli zjavne spôsobené nesprávnou obsluhou 
alebo údržbou, ak tieto neboli vykonávané v zmysle platného prevádzkového 
poriadku     

 



 

 

Článok VII. 

Podmienky vykonania diela 
 

7.1 Zhotoviteľ je povinný písomne odovzdať dielo objednávateľovi zápisom o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

7.2 Dielo bude považované za dokončené až písomným potvrdením objednávateľa 
v zápisnici o odovzdaní a prevzatí, že dielo preberá, resp. po odstránení nedostatkov 
a nedorobkov uvedených v zápise z preberacieho konania. Objednávateľ si 
vyhradzuje právo neprevziať dielo, pokiaľ bude mať vady  a nedorobky, brániace 
riadnemu užívaniu, alebo nebude mať akostné a technické ukazovatele v zmysle 
platných právnych predpisov, technických noriem a tejto zmluvy, resp. požiadaviek 
uvedených v prílohe č.1 k tejto zmluve (súťažné podklady).  

7.3 Zhotoviteľ je povinný riadne viesť stavebný denník v zmysle príslušných právnych 
predpisov po celú dobu trvania zmluvného vzťahu odo dňa prevzatia staveniska až do 
odovzdania a prevzatia zhotoveného diela objednávateľovi. 

7.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať zhotovovanie diela prostredníctvom určeného  
stavebného dozoru, oprávnenými zástupcami, Ing. Juraj Masár ( za objednávateľa – 
Obec Petrova Lehota)  a zástupcom príslušného odboru ministerstva.  

7.5 V prípade, ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ zhotovuje dielo v ktorejkoľvek jeho 
časti v rozpore so zmluvou, projektom diela, platnými predpismi, normami alebo tech-
nologickými postupmi, je oprávnený bez zbytočného odkladu písomným vyjadrením 
oprávneného zástupcu v stavebnom denníku zastaviť zhotovovanie diela do 
odstránenia vád diela. 

7.6 Ak zhotoviteľ diela tak neurobí ani v primeranej lehote na to poskytnutej, považuje sa 
to za podstatné porušenie zmluvy a objednávateľ je oprávnený odstúpiť od celkovej 
zmluvy a uplatniť zmluvnú pokutu podľa Čl. III. ods. 3.4 . Za primeranú lehotu podľa § 
346 Obchodného zákonníka sa považuje 14 kalendárnych dní. 

7.7 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi v termíne do 6 dní od podpisu 
zmluvy: 

1. Stavenisko s vymedzenými hranicami pre vykonávanie diela. 

2. Rozhodnutia a požiadavky orgánov štátnej správy ,ako i dotknutých  

                                   orgánov a organizácií vrátane právoplatného povolenia na stavebné  

                                   práce -vydané OÚŽP – Trenčín - OÚŽP/ 2013/150/8647 BKM 

                       3.         Súhlasné stanovisko stavebného úradu Petrova Lehota   

7.8 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady vytýčenie inžinierskych sietí v priestoroch 
staveniska, prípadne iných dotknutých inžinierskych sietí, správcami dotknutých inži-
nierskych sietí a oprávnený zástupca dodávateľa vytýčené inžinierske siete 
zápisnične prevezme . 

7.9 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady činnosti a technické opatrenia vyplývajúce  

z „Plánu protihavarijných opatrení pre prípad úniku látok škodiacich vodám“-stavba 

sa nachádza v budúcich PHO-I. a II.stupňa vodného zdroja Brodky. 

7.10 Zhotoviteľ je zodpovedný za zariadenia resp. materiály ním umiestnené na stavenisko 

          a nie je oprávnený prípadné škody s tým súvisiace vymáhať od objednávateľa, ak tieto  

           neboli objednávateľom preukázateľne spôsobené. 



 

 

7.11 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov 
a čistotu   a poriadok na stavenisku. 

7.12 Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti 
a objekty zariadenia staveniska do 7 dní po termíne písomného prevzatia stavby ob-
jednávateľom. 

7.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne telefonicky a mailom vyzvať objednávateľa   na  
kontrolu tých prác, ktoré majú byť zakryté, alebo sa stanú neprístupnými. 

7.14 Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník v súlade s čl. X tejto zmluvy 

7.15 Zhotoviteľ  sa  zaväzuje odovzdať  spolu  s  dielom aj 4x dokumentáciu skutočného 
prevedenia, geodetické zamerania, tlakové skúšky, výsledky hygienických rozborov 
vody, atesty a certifikáty v zmysle požiadaviek uvádzaných v tejto zmluve, resp. 
v prílohách tejto zmluvy (skutočné vyhotovenie diela s polohopisným a výškopisným 
zameraním ,skúšky tesnosti nádrží, atesty, certifikáty na výrobky a materiály platné 
v zmysle požadovanej legislatívy,– v 4 vyhotoveniach .papierových..+ 2x na CD 
v digitálnej forme. 

7.16 Podmienkou    odovzdania   a   prevzatia diela je úspešné vykonanie a zabezpečenie         
predpísaných skúšok, revízií a atestov použitých materiálov. 

7.17 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve, jej príloh a projektu diela. 

7.18 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených   

           tech. návrhom riešenia, zmluvnými dojednaniami a príslušnými technickými normami   

           a predpismi platnými na území SR. 

  

 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 
 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní termín ukončenia diela podľa Čl. III. tejto zmluvy, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny, 
uvedenej v Článku V. tejto zmluvy za každý začatý deň omeškania, najviac však 
0,05% z dohodnutej ceny diela. Uhradením zmluvnej pokuty nie sú dotknuté nároky 
objednávateľa na náhradu spôsobenej škody.  

8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 %  z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.3 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa bodu 6.6 zmluvy, zaplatí 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej celkovej ceny diela za každý deň 
omeškania.  

8.4 Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, uvedenej v Článku 
V.  tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi poplatok z omeškania vo výške 0,05 
%  z fakturovanej finančnej čiastky za každý začatý deň omeškania 

 

 

 

 

Článok IX. 



 

 

Ostatné ustanovenia 
 

9.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 
boli zverené zmluvnou stranou nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného písom-
ného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely ako pre plnenie podmie-
nok zmluvy. 

9.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivos-
ťou. Zaväzuje sa dodržiavať právne predpisy, technické normy a podmienky tejto 
zmluvy. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný sa riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, pokynmi 
objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených zástupcov zmluvných strán 
a rozhodnutiami a vyjadreniami príslušných orgánov štátnej správy a samosprávy. 

9.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Článku II tejto 
Zmluvy resp. v rozsahu požadovanom v súťažných podkladoch s platnosťou po celú 
dobu trvania tejto zmluvy. 

9.5 Podstatným porušením zmluvy je : 

 - neukončenie diela zhotoviteľom v zmysle článku III. odst. 3.4  

 

Čl. X. 

Stavebný denník 
 

10.1 Pri vedení stavebného denníka sa budú zmluvné strany riadiť ustanoveniami Vyhl. 
č.453/2000 Z.z.,-§ 28  ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. (stavebný zá-
kon-§ 46d).  

10.2 Do stavebného denníka môžu robiť záznamy len stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne 
jeho zástupca, stavebný dozor a zástupcovia objednávateľa oprávnení jednať vo ve-
ciach technických. 

10.3 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska podstatné záznamy pre 
naplnenie tejto zmluvy – postup realizácie prác, kvalitu vykonávania prác, prípadné 
odchýlky od projektovej dokumentácie. Záznamy vedie stavbyvedúci, resp. jeho zá-
stupca a priebežne ich budú potvrdzovať zástupcovia objednávateľa oprávnení jednať 
vo veciach technických. 

10.4 V stavebnom denníku musia obe zmluvné strany reagovať na zápisy najneskôr do 3 
pracovných dní po dátume ich vyhotovenia – v závažnejších prípadoch je povinný 
zhotoviteľ upozorniť objednávateľa na vzniknuté skutočnosti okamžite. Záznamy ve-
die stavbyvedúci, resp. jeho zástupca a priebežne ich budú potvrdzovať zástupcovia 
objednávateľa oprávnení jednať vo veciach technických. 

10.5 Všetky prípadné naviac práce a zmeny predmetu zmluvy požadované 
objednávateľom musia byť pred ich realizáciou odsúhlasené zástupcami 
objednávateľa a príslušného ministerstva, ktorí sú oprávnení jednať vo veciach 
technických a finančných, ako i z projektantom diela a budú upravené písomným 
dodatkom k zmluve. 

10.6 Kópiu zápisu v stavebnom denníku je zhotoviteľ povinný odovzdať objednávateľovi. 

                                                                

 

Článok XI 




