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   ZMLUVA  O  DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Čl. I. ZMLUVNÉ  STRANY 
 
Objednávateľ : Obec Vysoká pri Morave 
     Obecný úrad , Hlavná 102, 900 66 Vysoká pri Morave 
     
zastúpený :   Dušan Dvoran     -     starosta obce 
osoby oprávnené konať vo veciach : 
  a/ zmluvných  Dušan dvoran -  starosta obce 
  b/ technických  .František Bobák  - technický  dozor 
Bankové spojenie : DEXIA BANKA 
Číslo účtu :  3240000003/5600 
IČO :   00 305 197 
DIČ :    2020643746 
Číslo telefónu : 02/ 659 67120 
Fax :   02/ 65967120 
e-mail :  starosta@vysokaprimorave.sk 

a 
 

Zhotoviteľ :  DUVYSTAV s.r.o. 
   Kupeckého 851 902 01 Pezinok 
  
zastúpený :            Dušan Vydra- konateľ 
   Denis Vydra- konateľ 
osoby oprávnené konať vo veciach : 
  a/ zmluvných    Dušan Vydra a Denis Vydra 
  b/ technických  Dušan Vydra     
Bankové spojenie:      SLSP a.s. pobočka Pezinok 
Číslo účtu :               182394775/ 0900 
IČO :                 35 786 639 
DIČ :                 2020204725 
Číslo telefónu :            02/ 40202511 
Fax :                 02/ 40202520 
e-mail :                duvystav@duvystav.sk 
 

 

Článok 2. 

Úvodné ustanovenia 

 

2.1. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku s nízkou 

hodnotou podľa zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení a dodržal lehoty a podmienky verejného obstarávania 

2.2. Na základe výsledkov užšej súťaže a podľa súťažných podmienok v nej vyhlásených 

zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o dielo. 

 

 

Článok 3. 

Predmet zmluvy a miesto plnenia 
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3.1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela : 

„Výmena poškodených obrubníkov na Hlavnej ulici v obci Vysoká pri Morave.“. 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť podľa 

požiadaviek objednávateľa v súlade s rozhodnutiami a stanoviskami vydanými k uvedenej 

stavbe. 

3.2. Objednávateľ sa zaväzuje za riadne vykonané dielo zaplatiť dohodnutú cenu. 

3.3. Objednávateľ prehlasuje, že predmet zmluvy je zbavený nároku a práv tretích osôb 

s tým, že nič nebráni v plynulom zrealizovaní diela. 

 

 

Článok 4. 

Čas plnenia 

 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v nasledovných termínoch : 

- zahájenie prác : do 5 dní odo dňa odovzdania staveniska  

- ukončenie prác: do 14 kalendárnych dní odo dňa zahájenia prác 

 

 

Článok 5. 

Cena diela, spôsob fakturácie a platobné podmienky 

 

5.1. Cena za dielo je stanovená na základe podkladov poskytnutých objednávateľom a 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách a vyhlášky Ministerstva financií SR č. 87/1996 

Z.z. ako i v súlade s výmerom MF SR č. R-3/1996 a predstavuje pevnú čiastku, ktorá je 

spracovaná podľa požiadaviek oslovovacieho listu do výberového konania a predstavuje 

nasledovné čiastky bez DPH: 

 

Výmena poškodených obrubníkov na Hlavnej ulici v obci 

Vysokápri Morave 
 

V cene bez DPH       19,48.-€/meter 

DPH 20%          3,90.-€ 

Spolu s DPH 20%      23,38.-€ 

 

5.2. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je spracovaný položkový rozpočet 

s vypracovaným výkazom výmer a to na jeden bežný meter výmeny obrubníkov. 

Zhotoviteľ po zrealizovaní prác zameria skutočné zrealizované množstvá výmeny 

cestných obrubníkov a tieto prenásobí jednotkovou cenou 19,48 €/meter bežný bez DPH. 

Súčin týchto položiek bude reprezentovať cenu bez DPH na zrealizovaný celok. Práce nad 

rámec a pod rámec odsúhlaseného položkového rozpočtu vyvolané potrebami stavby 

v rozsahu +/- 5% zmluvnej ceny je povinný zhotoviteľ vykonať na základe zápisu 

v stavebnom denníku. Na väčšom rozsahu sa zmluvné strany dohodnú formou dodatku 

k tejto zmluve. V cene sú zahrnuté všetky náklady na zhotovenie predmetu diela ako napr. 

: dopravné náklady, odvoz a uskladnenie stavebného príp. nebezpečného odpadu (ako 

napr. : suť, asfalt ...), el. energia včítane nákladov zhotoviteľa na zariadenie staveniska 

potrebného pre zhotovenie diela, vytýčenie všetkých dotknutých podzemných sietí atď. 
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5.3. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky práce požadované objednávateľom nad zmluvne 

dohodnutý rozsah, ktorých potreba realizácie vznikne v priebehu vykonávania zmluvných 

prác a ktoré nie sú zahrnuté v položkovom výkaze výmer, budú považované za tzv. 

„naviac práce“. Prípadné naviac práce budú predmetom dodatku k zmluve o dielo. 

5.4. Zhotoviteľ nepožaduje od objednávateľa úhradu zálohovej faktúry. 

5.5. Objednávateľ uhradí cenu za vykonané práce na základe zhotoviteľom predloženého a 

určeným zástupcom objednávateľa odsúhlaseného súpisu zrealizovaných prác, resp. 

zabudovaných materiálov (pozn.: viď. bod 9.4 zmluvy). Zhotoviteľ je povinný vystaviť 

súpis zrealizovaných prác 1 x za mesiac 

5.6. Za správne vyčíslenie sadzby dane s pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z.z. 

o dani z pridanej hodnoty zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

 

 

Článok 6. 

Povinnosti zhotoviteľa a spolupôsobenie objednávateľa 

 

6.1. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi pracovisko v termíne do  

28. februára  2011. Ku dňu odovzdania staveniska sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi 

odovzdať a zabezpečiť: bez požiadaviek 

6.2.  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť zhotoviteľovi po dobu realizácie diela 

skladovaciu plochu cca 200 m2 v blízkosti každého pracoviska na uskladnenie materiálu 

s vyznačením prístupovej a spevnenej príjazdovej cesty až na pracovisko v termíne 

odovzdania staveniska. Objednávateľ presnejšie upraví podmienky poskytnutia 

skladovacej plochy v rozhodnutí o bezplatnom zábere verejného priestranstva, ktoré bude 

prílohou tejto zmluvy. 

6.3. Zhotoviteľ je povinný pred nástupom na realizáciu prác podľa tejto zmluvy zabezpečiť 

pre svojich pracovníkov absolvovanie vstupných testov z PO a BOZP platných v SR. 

6.4. Objednávateľ je povinný pred zahájením prác dohodnúť sa zodpovedným 

stavbyvedúcim zhotoviteľa Štefanom Kivoňom a Jozefom Kováčom postup vykonaných 

prác. Zhotoviteľ je povinný dohodnutému postupu prác prispôsobiť výkon svoje činnosti 

tak, aby zbytočne neobmedzoval postup prác na stavbe. 

6.5. Ku dňu odovzdania pracoviska sa objednávateľ zaväzuje zhotoviteľovi odovzdať 

projektovú dokumentáciu pre stavebné povolenie v dvoch vyhotoveniach. 

6.6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku a priľahlých 

komunikáciách, určených na dopravu materiálu poriadok a čistotu a odstraňovať 

odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho prác na vlastné náklady. 

Zhotoviteľ je zároveň povinný označiť pracovisko dopravným značeniami, tak aby 

bola zabezpečená bezpečnosť účastníkov cestnej premávky a po ukončení diela je 

povinný dať ostatné priľahlé priestory do pôvodného stavu. 

6.7. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 

práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácií stavebných prác v súlade 

s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského 

úradu č. 374/1990 Zb. 

6.8. Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach a dodávkach., 

ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky rozhodujúce 

skutočnosti, týkajúce sa realizovaných zmluvných prác. Objednávateľ je povinný denne 

sledovať obsah stavebného denníka. Zodpovedný zástupca zhotoviteľa je povinný 

predložiť technickému dozoru objednávateľa denný záznam najneskôr nasledujúci deň na 

podpis. Denník sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchováva sa minimálne 

do doby uplynutia lehoty na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady. 
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6.9. Technický dozor objednávateľa je povinný denne v stavebnom denníku poznačiť svoj 

súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s uvedením dôvodov 

nesúhlasu. Ak tak neurobí najneskôr do 3 dní odo dňa predloženia záznamu zhotoviteľom, 

má sa za to, že s obsahom záznamu súhlasí. 

6.10. V priebehu pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvale prístupný. Do 

stavebného denníka môžu robiť záznamy : 

- stavbyvedúci zhotoviteľa, prípadne jeho zástupca 

- technický dozor objednávateľa prípadne jeho zástupca, stavbyvedúci, resp. hlavný 

zástupca projektanta stavby. 

6.11. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument o priebehu 

zmluvných prác, na ktorý je možné sa odvolať v ďalšom konaní /napríklad zmeny 

projektového riešenia, zmeny materiálu, zmena cien atď. .../. 

6.12. Zmluvné strany majú právo navrhnúť a odsúhlasiť cestou stavebného denníka zmeny, 

ktoré umožnia urýchliť resp. krátiť termín ukončenia diela. 

6.13. Objednávateľ je povinný vykonávať na pracovisku technický dozor. Na nedostatky 

zistené v priebehu prác musí bez meškania upozorniť zápisom do stavebného denníka. 

Technický dozor nie je oprávnený zasahovať do spôsobov riadenia zhotoviteľa pri 

realizovaní zmluvného diela. 

6.14. Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru : František Bobák  

6.15. Zhotoviteľ poveruje výkonom stavbyvedúceho stavby p. Štefana Kivoňa a Jozefa 

Kováča. 

6.16. Zhotoviteľ je povinný pri plnení tejto zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré 

mu vyplývajú z kontrolnej a koordinačnej činnosti na celej stavbe. 

6.17. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť koordináciu prác svojich subdodávateľov tak, 

aby nebránili zhotoviteľovi v plynulej realizácií diela. 

6.18. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že akúkoľvek ním spôsobenú, alebo zapríčinenú škodu 

pri realizácií diela odstráni tak, že uvedie poškodenú časť diela do pôvodného stavu, 

alebo uhradí spôsobenú škodu v plnej výške na účet poškodeného. 

6.19. Ak posledný deň lehoty určený pre plnenie povinnosti uvedených v tejto zmluve 

prípadne na sobotu, nedeľu, alebo iný deň pracovného pokoja, presúva sa povinnosť na 

najbližší pracovný deň. 

6.20. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky pokyny objednávateľa a konať presne a 

dôsledne podľa jeho nariadení. Toto platí pre všetky záležitosti, ktoré sa dotýkajú 

výkonov zhotoviteľa, bez ohľadu na to či sú v tejto zmluve uvedené, alebo nie sú. 

6.21. Objednávateľ má právo predložiť zhotoviteľovi prostredníctvom stavebného denníka 

ďalšie realizačné podklady a zoznamy výkonov, ktoré projekt menia, rozširujú ho alebo 

ho zužujú. Zhotoviteľ sa zaväzuje tieto ďalšie výkony vykonať s tým, že cena a realizačné 

termíny budú predmetom rokovania medzi zmluvnými stranami a v prípade potreby budú 

riešené osobitne formou dodatku k tejto zmluve. 

6.22. Nesúlady, viacznačnosti a prípadné námietky zhotoviteľa objasní objednávateľ. 

Rozhodnutia objednávateľa budú zhotoviteľovi oznámené písomne a budú pre neho 

záväzné. Ak zhotoviteľ s rozhodnutiami objednávateľa nebude súhlasiť, je povinný to 

bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi. 

6.23. Od začatia svojich výkonov až po ich prevzatie objednávateľom znáša zodpovednosť 

za ich ochranu zhotoviteľ. V prípade poškodenia, straty, zničenia už vykonaných prác a 

výkonov pred ich prevzatím, je zhotoviteľ povinný odovzdať a objednávateľ prevziať 

práce v bezvadnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami 

objednávateľa. 



 

 

 

5 

Obrubníky na Hlavnej ulici vo Vysokej pri Morave     Zmluva o dielo 

 

6.24. V prípadoch v ktorých sa dá nepochybne určiť pôvodca škôd na zhotoviteľom 

vykonaných prácach, je zhotoviteľ povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a 

vyúčtovať tým vzniknuté náklady pôvodcovi škôd. 

6.25. Výzvy zhotoviteľa na spolupôsobenie objednávateľa pri realizácií diela bude 

zhotoviteľ uplatňovať vopred, v predstihu najmenej 3 pracovných dní. 

6.26. Zhotoviteľ má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom pracovisku 

len vtedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne oznámi objednávateľovi a tiež aj 

vtedy keď tieto zabraňujúce okolnosti boli objednávateľovi známe a boli mu zrejmé aj ich 

zabraňujúce účinky. 

6.27. Zhotoviteľ ak je možné, po vzájomnej dohode s objednávateľom začne, prípadne 

ukončí realizáciu svojich výkonov predčasne. 

6.28. Zhotoviteľ bude pri realizovaní diela dodržiavať záväzné technické normy a ďalšie 

platné normy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných prác, platné v Slovenskej republike. 

Zhotoviteľ použije pre dielo len výrobky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas 

predpokladanej existencii stavby bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická 

pevnosť a stabilita, požiarna bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a 

životného prostredia, bezpečnosť pri užívaní, ochrana proti hluku a úspora energie. 

6.29. Zhotoviteľ môže požadovať adekvátne zmeny stavebných materiálov za iné materiály, 

len za podmienky, že kvalitatívne zodpovedajú materiálom obsiahnutým v projekte a za 

podmienky súhlasu objednávateľa a projektanta stavby. Použité materiály musia spĺňať 

požiadavky, uvedené v § 47 Stavebného zákona č. 50/1976 Zb. v platnom znení STN a 

iných nadväzných predpisov platných v SR. Prípadná zmena ceny v súvislosti so zmenou 

stavebného materiálu bude predmetom osobitného rokovania zástupcov zmluvných strán. 

6.30. Ak materiály, alebo stavebné časti pochádzajú od výrobcu, ktorý podlieha 

permanentnému dohľadu, alebo kontrole zodpovedajúcej štátnej skúšobne, objednávateľ 

môže po dohode so zhotoviteľom od skúšok upustiť za podmienky, že zhotoviteľ, predloží 

potvrdenie o kvalite priamo od výrobcu. 

6.31. Stavebný dozor je oprávnený dať pracovníkom zhotoviteľa príkaz prerušiť prácu, iba 

ak zodpovedný pracovník zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný a ak je ohrozená bezpečnosť 

uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, alebo ak hrozia iné 

vážne škody. 

6.32. Ak má zhotoviteľ pripomienky k druhu prác stanovených v projekte, alebo k spôsobu 

ich vykonávania, musí tieto bez meškania písomne oznámiť objednávateľovi. Tým sa 

zhotoviteľ nezbavuje zodpovednosti za plnenie zmluvy. 

6.33. V prípade, ak stavba nie je realizovaná podľa platnej PD, stavebný dozor má právo 

pozastaviť práce formou zápisu do stavebného denníka. 

6.34. Zhotoviteľ je povinný požiadať formou zápisu do stavebného denníka, prevziať 

zápisnične tie prevedené práce, ktoré následne budú s nižšou činnosťou zhotoviteľa 

zakryté / ako napr.: betonáž statických konštrukcií atď. .../ 

6.35. Zaplatené časti zrealizovaného diela sú majetkom objednávateľa. Objednávateľ 

nesmie užívať dielo, ktoré bolo zhotovené zhotoviteľom ani z dielom inak nakladať 

pokým mu dielo nebolo protokolárne odovzdané formou zápisu. 

 

 

Článok 7. 

Zmluvné pokuty 

 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným 

odovzdaním zmluvného diela je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 300.-€ diela za každý začatý týždeň omeškania. 
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7.2. Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s odstránením vád a nedorobkov uvedených v zápise o 

odovzdaní a prevzatí diela v dohodnutom termíne je povinný zaplatiť objednávateľovi 

pokutu vo výške 33,16.-€  za každý začatý deň omeškania až do ich odstránenia. 

7.3. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád diela uplatnených objednávateľom v záručnej 

lehote do 10 pracovných dní odo dňa doručenia písomnej reklamácie objednávateľa, alebo 

v inej dohodnutej lehote, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 

33,16.-€ za každý deň omeškania. Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád 

v dohodnutom termíne, alebo jeho omeškanie sa neodôvodnene predĺži je objednávateľ 

oprávnený zabezpečiť odstránenie vád inou organizáciou, na náklady zhotoviteľa. 

7.4. V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku 

akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho z tejto zmluvy môže zhotoviteľ uplatniť voči 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 300.-€ za každý týždeň omeškania. 

7.5. Týmito zmluvnými pokutami nie je dotknutý nárok strán na uplatnenie nároku na 

náhradu škody. 

 

 

Článok 8. 

Financovanie stavby 

 

Stavba bude financovaná s prostriedkov rozpočtu obce formou zhotoviteľom vystavenej 

faktúry, ktorú je povinný zhotoviteľ vystaviť 1 x v sledovanom mesiaci a ktorej splatnosť sa 

dohodla na 15 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

 

 

Článok 9. 

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady 

 

9.1. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 3 dni vopred, 

kedy bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie a prevzatie. Na základe návrhu 

zhotoviteľa, objednávateľ zvolá najneskôr do 5 dní písomnou pozvánkou preberacie 

konanie, na ktorom si zmluvné strany dohodnú časový program prehliadky 

odovzdávaného diela. Časový program bude zostavený zmluvnými stranami tak, aby 

preberacie konanie bolo uskutočnené do 7 pracovných dní odo dňa jeho začatia. 

9.2. K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a objednávateľovi odovzdať 

tieto doklady: 

- 2x dokumentáciu so zakreslením zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác, 

- atesty a certifikáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach použitých materiálov, 

v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných skúškach realizovaných 

prác, resp. návody na použitie zabudovaných zariadení 

- plán skutočného prevedenia stavby vypracovaný zodpovedným geodetom 

Objednávateľ je povinný zhotovené dielo prevziať, ktoré spĺňa požadovanú akosť 

kvality. 

9.3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi len za 

predpokladu, že ku dňu odovzdávajúceho a preberacieho konania je dielo vyfinancované 

do výšky 90 % z ceny diela. Zostávajúcich 10% objednávateľ uhradí zhotoviteľovi do 10 

dní po zápisničnom prevzatí odstránených vád a nedorobkov zhotoveného diela. 

9.4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše zhotoviteľ preberaciu zápisnicu v 4. vyhotoveniach, 

z ktorých po 2. vyhotoveniach obdržia obe zmluvné strany. 

9.5. Zápisnica o odovzdaní a prevzatí zhotoveného diela bude obsahovať najmä : 

 základné údaje o diele, 
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 hodnotenie akosti zhotoveného diela, 

 súpis zistených vád a nedorobkov 

 lehota na odstránenie vád a nedorobkov, 

 zoznam odovzdávaných dokladov, 

 prehlásenie strán o tom, že zhotoviteľ dielo odovzdá a objednávateľ dielo preberá, 

 podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán, 

 konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia diela začína plynúť záručná lehota a 

dĺžku jej trvania, 

 termín do ktorého je zhotoviteľ povinný vyprázdniť stavenisko, keď tak neurobí, 

zaplatí objednávateľovi 33,16 € za každý deň omeškania po termíne, 

 prehlásenie objednávateľa, že umožní zhotoviteľovi vstup na pracovisko – do objektu 

až do odstránenia všetkých vád a nedorobkov. 

9.6. Zmluvné strany sa dohodli, že záručná doba na zhotovené dielo bude trvať 60 

mesiacov, s výnimkou zabudovaných komponentov, ktorých výrobcovia ponúkajú kratšie 

záručné lehoty. V takýchto platia záručné lehoty uvedené výrobcami. 

9.7. Záručná lehota začína plynúť odo dňa písomného odovzdania a prevzatia diela a je 

ňou určená doba zodpovednosti zhotoviteľa za vady diela. 

9.8. Objednávateľ nemôže uplatniť právo zo zjavných vád diela, ak nevytkne vady diela 

ktoré zistil pri prehliadke a neuviedol ich v zápisnici z preberacieho konania. 

9.9. Práva zo zodpovednosti za vady musia byť uplatnené u zhotoviteľa v záručnej dobe, 

inak tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až do vykonania opravy sa do 

záručnej doby nepočíta. 

9.10. Objednávateľ oznámi zhotoviteľovi doporučeným listom bez zbytočného odkladu 

vady diela, ktoré sa objavili počas záručnej doby a ktoré sa vyskytli aj napriek 

vynaloženej odbornej starostlivosti po odovzdaní diela /skryté vady/. V oznámení 

objednávateľ uvedie ako sa vady prejavujú. K oznámeniu prípadne doloží dôkazné 

prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť objednávateľovho nároku. 

9.11. Zhotoviteľ za účelom posúdenia oprávnenosti a rozsah reklamovanej vady zvolá 

písomnou pozvánkou reklamačné konanie, na ktoré prizve aj príslušných poddodávateľov. 

Po uznaní reklamovanej vady za oprávnenú, dohodne s objednávateľom termín jej 

odstránenia. 

9.12. Ak reklamuje objednávateľ u zhotoviteľa vady zhotoveného diela v záručnej dobe je 

zhotoviteľ povinný tieto odstrániť bez zbytočného odkladu bezplatne. Pokiaľ by 

odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila 

užívaniu diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na primeranej zľave z ceny diela bez 

odstránenia vady. 

9.13. Zhotoviteľ taktiež nezodpovedá za vady diela, ak tieto boli spôsobené použitím 

materiálov, určených mu k spracovaniu objednávateľom, ak na túto skutočnosť 

objednávateľa písomne upozornil a objednávateľ na ich použití trval. 

9.14. Dielo bude uskutočnené podľa spracovanej PD a v súlade s vydanými povoleniami. 

9.15. Objednávateľ nesmie bez predchádzajúcej písomnej dohody so zhotoviteľom užívať 

neodovzdané zmluvné dielo, resp. jeho časť. 

 

 

Článok 10. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1. Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmluvné strany v prvom rade jej ustanoveniami. 

Vzájomné vzťahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 
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ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov ako napr. : zákon 

č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších predpisov, zákon č. 17/1992 Zb. o 

životnom prostredí v znení neskorších predpisov, Vyhláškou Slovenského úradu 

bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 374/1990 Zb. o bezpečnosti práce a 

technických zariadení pri stavebných prácach a iných. Kvalita vykonaného diela sa bude 

posudzovať podľa platných STN a nadväzujúcich predpisov. 

10.2. Akékoľvek dohody, zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre strany záväzné len 

vtedy, keď sú obojstranne podpísané. Návrhy dodatkov k tejto zmluve môže predkladať, 

ktorákoľvek zo zmluvných strán. 

10.3. Ak pri uzatváraní dodatkov k tejto zmluve dôjde medzi stranami k rozporom, môže 

ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 

10.4. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktorých 2 dostane objednávateľ a 2 

vyhotovenia zhotoviteľ. 

10.5. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu, každá zo 

zmluvných strán oznámi túto skutočnosť bezodkladne druhej strane. 

10.6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude 

objednávateľ, alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto zmluvy, sú 

predmetom obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a 

nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči 

ním uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na 

údaje známe pred uzavretím zmluvy , alebo na údaje všeobecne známe. 

10.7. Táto zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný písomný prejav súhlasu 

s obsahom návrhu zmluvy doručený druhej zmluvnej strane. V prípade osobného styku 

zástupcov zmluvných strán je zmluva uzavretá okamihom jej podpísania obidvoma 

štatutárnymi zástupcami. Táto zmluva o dielo obsahuje spolu osem strán. 

 

 

 

  Vo Vysokej pri Morave, dňa 22. február 2011 V Pezinku, dňa 22. február 2011 

 

 

 

 

 
 
...................................................                     ......................................................... 
         Dušan Dvoran                        Dušan Vydra 
         Starosta obce      konateľ Duvystav s.r.o.  
 

 

 


