~Enluvao dielo
~vretá

v ZJ.1lysle§ 536 a násl, Obchodného zákonníka

č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
: ZaD

03/2011/08411/M1R

číslo zákazky u zhotoviteľa:

S 81.(J..~2.

I. Zmluvné strany
Ll. Objednávateľ
Sídlo

Obec Pohranice
Obecný úrad, Pohranice 180,95102

Zastúpenie

Bc. Ladislav Hajdu - starosta obce

IČO

OO 30 8382

Názov

Pohranice

DIČ
Bankové spojenie
číslo účtu

Dexia banka Slovensko a.s.
predfinancovanie : 0985171006/5600
refundácia:
0985170003/5600

číslo telef.
číslo fax.
email

037/787 1201
037/787 1922
st.pohranice@mail.t-com.sk

1.2. Zhotoviteľ
Vedúci člen skupiny

Skupina dodávateľov podľa §31 Zákona 25/2006 Z.z.

Sídlo

CESTY NITRA a.s,
Murgašova 6, 949 78 Nitra

Právna forma

akciová spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného
súdu Nitra, oddiel: Sa, vložka číslo: 140/N

Štatutárny orgán

predstavenstvo

Zastúpené

Ing. Ján Hyža, generálny riaditeľ, člen predstavenstva a.s.,
splnomocnený zástupca CESTY NITRA, a.s.

IČO
DIČ
IČDPH

34128344
2020410788
SK202041 0788

Bankové spojenie

CRÉDIT AGRICOLE CORPORATE AND INVESTMENT
BANK S.A., pobočka zahraničnej banky, Náäiestie 1. Mája 18,

Číslo účtu

811 06 Bratislava
102052207/8020

Strana l z IO

CESTY NITRA, a.s., stredisko Nitra
Murgašova 4, 949 78 Nitra
· Zástupcastrediska

Marián Jamrich - vedúci strediska Nitra
číslo telefónu: 037 / 6920550, 037/6920562
číslo faxu
: 037/6920525,
037/7720491
e-mail:
officem@cestynitra.sk

II. Východiskové podklady
2.1. Východiskové údaje:
vyhlásenie užšej súťaže vo VVO č. 129/2010 zo dňa 8.7.2010 pod číslom 04492 - MDP,
výzva na predloženie ponuky zo dňa 25. 8. 2010 a súťažné podklady poskytnuté
objednávateľom na predmet zákazky:
Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice
2.2. Miesto stavby: Obec Pohranice

III. Predmet plnenia zmluvy
3.1. Predmetom plnenia tejto zmluvy je sú stavebné práce na stavbe kanalizačných stôk
a kanalizačných čerpacích šácht pre obec Pohranice
na stavbe: Dobudovanie celoobecnej kanalizácie v obci Pohranice
v rozsahu určenom v poskytnutej projektovej dokumentácii, výkaze výmer a súťažných
podkladoch pre predmet zákazky.
3.2. Zmluvne nedohodnuté práce, nevyhnutné pre realizáciu predmetu obstarávania je zhotovitel'
na požiadanie objednávatel'a povinný vykonať za podmienky písomnej dohody zmluvných
strán k tejto ZoD o rozsahu, kvalite, termíne a cene dodávky s výnimkou prípadov, ked'
zhotovitel' nie je na takéto práce vybavený.
3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať predmet plnenia v požadovanej kvalite a ponúknutej cene
podľa projektovej dokumentácie, technickej správy a v cene, ktorá bola vyhodnotená ako
úspešná v procese verejného obstarávania.

IV. Čas plnenia
4.1. Termín realizácie diela:

do 24 mesiacov od podpisu zmluvy o dielo

4.2. Predpokladaný termín realizácie stavby: marec 2011

-

november 2011

4.3. Prípadné zmeny času plnenia, uvedeného v čl. IV. bod 4.1. a 4.2. ťejto ZoD, dohodnú
zmluvné stany formou písomného dodatku k zmluve, ktorý sa po obojstrannom súhlasnom
podpise oboch zmluvných strán stane neoddelitel'nou súčasťou tejto ZoD.
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tovitel' dodrží termíny plnenia za podmienok riadneho

a včasného spolupôsobenia

dnávatel'a, vymedzeného v tejto zmluve .
. Spolupôsobenie objednávatel'a spočíva:
4.5.1. vodovzdaní

projektovej dokumentácie, stavebného povolenia a iných dokladov, ktoré

musia byť dostatočné na realizáciu diela,
4.5.2. v zabezpečení vyjadrení správcov inžinierskych sietí a vyjadrení orgánov miestnej
samosprávy a štátnej správy k realizácii predmetnej stavby,
4.5.3. v zabezpečení vytýčenia inžinierskych sietí,
4.5.4. v odovzdaní staveniska za podmienok dohodnutých v článku IX. tejto ZoD
4.5.5. v dodržaní platobných podmienok dohodnutých v článku VI. tejto zmluvy
4.6. Zmluvné strany sa zaväzujú dohodnúť zmenu konečného termínu ukončenia za týchto
podmienok:
4.6.1. pri podstatnej zmene rozsahu predmetu dodávky, pokial' ju objednávateľ odsúhlasil,
4.6.2. pri zásahoch štátnych a samosprávnych orgánov z dôvodov, ktoré nezavinil zhotovitel',
4.6.3. v prípade, ak sa v priestore staveniska vyskytne prekážka, ktorá vznikla nezávisle na
vôli alebo konaní zhotovitel'a a bráni postupu prác. Zhotovitel' je povinný ihneď túto
skutočnosť písomne oznámiť objednávatel'ovi, po dobu trvania prekážky je zhotovitel'
povinný prerušit' výkon na zhotovenom diele a po túto dobu sa nedostáva do
omeškania so splnením záväzku podl'a tejto zmluvy. Po zániku prekážky objednávateľ
a zhotovitel' posúdia jej vplyv na dohodnutý termín ukončenia a dodatkom k zmluve
ho prípadne upravia.
4.7. Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne informovat' objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizácii predmetu diela v dôsledku na
predlženie času plnenia podl'a bodu 4.1.
4.8. Začiatok realizácie prác na uvedenej stavbe je závislý aj od klimatických podmienok v
zmysle STN. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok môžu byť po vzájomnej
dohode obidvoch zmluvných strán práce prerušené. O dobu nutného prerušenia sa predlži
termín ukončenia. Táto dohoda musí byt' predmetom zápisu v stavebnom denníku.
4.9. Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho čast' na odovzdanie pred dohodnutým termínom,
zaväzuje sa objednávateľ toto dielo alebo dokončenú časť prevziať aj v skoršom
ponúknutom termíne.
4.10. Objednávatel' sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie
dohodnutú cenu.

v. Cena
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.
8711996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších
predpisov ako cena konečná pre rozsah prác uvedený v akceptovanej ponuke zhotovitel'a. Je
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a;počtom stavebných prác - cenová ponuka zhotoviteľa, ktorý tvorí pnlohu Č. 1

EUR
EUR

912407,71
182481,54

Cena celkom bez DPH
DPH 200/0

EUR

1094889,25

Cena celkom s DPH

Cena s DPH slovom :jedenmilióndeväťdesiatštyritisícosemstoosemdesiatdeväť

eur a dvadsaťpäť centov.

5.2. Zmluvná cena je konečná
5.3. Cena zohl'adňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov a stavebnomontážnych prác zodpovedajúce STN a všeobecne záväzným predpisom vo výstavbe. Cena
nemôže byt' menená jednostranným úkonom žiadnej zmluvnej strany. Prípadné práce, ktoré
nebudú zahrnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa a budú nevyhnutné pre realizáciu stavby
budú považované za naviac práce a budú vykonané po odsúhlasení kalkulácie ceny
objednávateľom, ktorú predloží zhotoviteľ.
Zmena ceny bude objednávateľom odsúhlasená len za takýchto podmienok:
Na základe záznamu v stavebnom denníku, že objednávateľ požadoval stavebné
a montážne práce a dodávky, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke zhotoviteľa,
Pri zmene výšky DPH v priebehu plnenia zmluvy,
Ak objednávateľ požaduje zmenu rozsahu ocenených prác.
5.4. Pre ocenenie výkazu VÝmeru naviac prác bude zhotoviteľ používať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali

v rozpočte, resp. v ocenených

odchýlkach bude

používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytli, predloží zhotoviteľ individuálnu kalkuláciu
v aktuálnej cenovej úrovni platnej v dobe vykonania diela, ktorú musí objednávateľ
odsúhlasiť.

VI. Platobné podmienky
6.1. Zhotoviteľ bude fakturovať predmet zákazky postupne po protokolárnom

odovzdaní časti
predmetu zákazky, prípadne mesačne. Fakturované budú len skutočne vykonané práce.

6.2. Podkladom pre vystavenie

faktúry bude objednávateľom

alebo jeho poverenou osobou

podpísaný súpis vykonaných prác. Dátum predloženia a prevzatia tohto súpisu prác bude
zaevidovaný objednávateľom v stavebnom denníku zhotoviteľa.
6.3. Objednávateľ je povinný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3
pracovných dní po predložení zhotoviteľom. V prípade, že objednávateľ tak nevykoná,
zhotoviteľ bude považovať súpis prác za objednávateľom odsúhlasený a následne mu bude
zhotoviteľom odoslaná faktúra.
~'i

6.4. Splatnosť faktúry je minimálne 90 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
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· Objednávate!' si vyhradzuje právo, že v prípade nerealizovania stavby alebo nerealizovania
časti stavby, nebude túto časť zhotoviteľ fakturovať vôbec.

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady
7.1

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.

7.2. Zhotoviteľ poskytne na dodané práce záruku na dobu 36 mesiacov, okrem dodávok
materiálov, pre ktoré výrobca stanovuje inú záručnú dobu.
7.3. Záručná lehota začne plynúť

dňom protokolárneho

odovzdania

a prevzatia

prác a

nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia.
7.4. Zhotoviteľ v lehotách zlúčiteľných s dobrým fungovaním a najmä s bezpečnosťou, musí
opraviť, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné náklady z~vady a nedostatky, ktoré sa
objavia a ktoré mu budú oznámené písomne a ktoré sa vyskytnú počas doby záruky. Pri
závadách, ktoré môžu ohroziť bezpečnosť osôb, alebo vážne poškodiť zhotovené dielo, sa
určuje lehota nástupu na opravu maximálne do dvoch dní.
7.5. Zodpovednosť za vady nesie zhotoviteľ, ktorý je povinný v rámci záručnej doby tieto vady
odstrániť bezplatne a v lehote určenej objednávateľom.
7.6. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a skryté 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 povinností.
7.7. Vady diela, ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní diela je objednávateľ povinný
uviesť v zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Zhotoviteľ je povinný odstrániť tieto vady
v čase dohodnutom v tomto zápise.
7.8. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené porušením povinností zo strany
objednávateľa, zlou údržbou diela, mechanickým poškodením alebo poškodením treťou
osobou. Tiež nenesie zodpovednosť za vady, ktoré vznikli na diele v dôsledku porúch na
konštrukciách zhotoviteľom nerealizovaných.

VIII. Zariadenie staveniska, hygiena a bezpečnost' na stavenisku
8.1. Zariadenie staveniska si vybuduje zhotoviteľ a je zahrnuté v cene.
8.2. Zhotoviteľ je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska,
hygieny bezpečnosti pracovníkov
a verejnej bezpečnosti
a podrobiť sa všetkým
povinnostiam vyplývajúcich preňho z platných zákonov a predpisov.
8.3. Zhotoviteľ musí udržiavať na stavenisku čistotu a poriadok. Zhotoviteľ odstráni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
8.4. Po ukončení prác a dodávok sa musí na svoje náklady zhotoviteľ ~ostarať o vypratanie
staveniska, o dôkladné vyčistenie staveniska a nápravu prípadných škôd spôsobených
realizáciou výstavby.
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IX. Podmienky vykonania diela
9.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady ana vlastné nebezpečenstvo.
9.2. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené
práv tretích osôb v termíne najneskôr 3 dni pred začiatkom realizácie prác. Zápisnica
z odovzdania a prevzatia staveniska ja neoddeliteľnou súčasťou ZoD.
9.3. V prípade omeškania objednávateľa s termínom odovzdania staveniska, termín ukončenia
stavby bude predlžený o počet dní o ktoré došlo k oneskoreniu termínu odovzdania
staveniska objednávateľom.
9.4. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom
začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. Súčasne s odovzdaním staveniska odovzdá
objednávateľ zhotoviteľovi aj všetky stavebné povolenia.
9.5. Zhotoviteľ nie je vomeškaní, pokiaľ nemôže plniť svoj záväzok v dôsledku omeškania
objednávateľa so splnením zmluvných záväzkov.
9.6 Objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozora Ing. Milan Hlušek, č.tel. 09031165 533
9.7. Meno stavbyvedúceho
staveniska.

povereného

realizáciou

stavby oznámi zhotoviteľ

pri preberaní

9.8. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník o vykonaných prácach a dať tento potvrdiť
stavebnému dozoru minimálne jedenkrát týždenne počas realizácie prác.
9.9. Zástupca objednávateľa svojim podpisom do stavebného denníka len potvrdzuje, že videl
stavebný denník. Záznamy objednávateľa do denníka majú okamžitú účinnosť a zhotoviteľ je
povinný ho akceptovať a riadiť sa podľa neho.
9.10. Objednávateľ je povinný sa k zápisom uvedeným v stavebnom denníku vyjadriť do troch
pracovných dní odo dňa jeho doručenia od zhotoviteľa. Inak sa má za to, že s obsahom
zápisu súhlasí. Podobne sa zhotoviteľ vyjadruje k zápisom objednávateľa.
9.11. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na vykonanie prác podľa
zmluvy zhotoviteľovi v stavebnom denníku alebo iným právne relevantným spôsobom.
9.12. Zhotoviteľ nevykoná žiadne zmeny prác bez súhlasu stavebného dozoru. Za zmenu prác sa
nepovažujú práce, ktorých množstvo sa nezhoduje s množstvom uvedeným v popise prác.
9.13. Ak zhotoviteľ považuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné, musí
uplatniť svoje výhrady zápisom v stavebnom denníku. Ďalej postupuje podľa Obchodného
zákonníka.
9.14. Za škody, ktoré vzniknú porušením povinnosti ustanovení zriiIuvy, oneskorením
a nekvalitným výkonom jednotlivých činností bude zodpovedať príslušná zmluvná strana
podľa ustanovení Obchodného zákonníka.
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.JS. Zhotovitel' sa zaväzuje zabezpečit' ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané
a v plnom rozsahu zodpovedá za oblast' BOZP a PO. Zhotovitel' je povinný plnit'
ohlasovaciu povinnost' v prípade vzniku mimoriadnych okolností (úrazy, havárie, požiar
a pod.) príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti neodkladne oznámit' aj
objednávatel'ovi s ciel'om zabezpečit' objektívne vyšetrenie.
9.16. Zhotovitel' nesmie vykonat' práce, pokial' by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné
nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnost' života alebo zdravia. Tieto skutočnosti
zapíše do stavebného denníka.
9.17. Zhotovitel' vykoná dielo v zmysle kvalitatívnych a technických podmienok určených v
príslušných STN a predpisoch platných v čase uzavretia zmluvy o dielo.
9.18. Zhotovitel' má zavedený integrovaný systém manažérstva pre riadenie kvality, životného
prostredia a BOZP.
9.19 Objednávatel' bude spolupracovat' so zhotovitel'om pri zabezpečovaní styku so správcami
prípadne dotknutých inžinierskych sietí.

x. Zmluvné
10.1.

pokuty

V prípade nedodržania
termínu splatnosti faktúry moze zhotovitel' vyúčtovat'
objednávatel'ovi úrok z omeškania v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka
a maximálne vo výške, ktorú Obchodný zákonník určuje, alebo vo vzájomne dohodnutej
výške.

10.2. V prípade nedodržania termínu dokončenia diela zavinením zhotovitel'a môže objednávatel'
vyúčtovat' zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,02 % zo zmluvnej ceny za každý
začatý deň omeškania.

XI. Odovzdávanie diela a uvol'nenie staveniska
11.1. Predmetom odovzdania a prevzatia bude zmluvné dielo v celku.
11.2. Zhotoviteľ stavby je povinný písomne, zápisom do stavebného denníka, vopred oznámit'
objednávateľovi, že stavba, alebo jej čast' je pripravená na odovzdanie a prevzatie.

1103. Odovzdaním diela zhotovitel'om
predmetu

zmluvy

(stavby

objednávatel'ovi sa rozumie zápisničné odovzdanie
alebo jej časti) zhotovitel'om ajeho písomné prevzatie

objednávatel'om.
11.4. Objednávatel' preberie dielo len v tom prípade, ak nemá vady alebo nedorobky brániace
jeho užívaniu, zodpovedá požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom
platným v čase realizácie diela

Jj

11.5. Dielo bude zhotovitel'om odovzdané a objednávatel'om prevzaté aj v prípade, že v zápise
o odovzdaní a prevzatí budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy osebe ani v spojení
s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné vady a nedorobky
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musia byt' uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí diela so

stanovením

termínu ich

odstránenia .
1.6. Vadou sa rozumie odchýlky v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených
projektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými záväznými technickými normami.
11.7. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca.

XII. Prípad" Vyššej moci"
12.1. " Vyššou mocou" sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť výnimočného
a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli rozumne predvídať pri
podpisovaní zmluvy a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celku zmluvných záväzkov
(živelné pohromy, štátne prevraty a pod. )
12.2. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 3 dní odo dňa
takejto udalosti a do 3 dní po jej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.
V prípade nedodržania termínu realizácie diela v dohodnutom termíne v dôsledku vyššej
moci, objednávatel'ovi nevzniká nárok na zmluvnú pokutu podl'a čl. X zmluvy.
12.3. V prípade, že by vyššia moc spôsobila odloženie zmluvných záväzkov oviac ako 2 týždne,
dohodnú sa zmluvné strany na d'alšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

XIII. Zodpovednost' a náhrada za škodu, prechod vlastníctva
13.1. Zhotovítel' zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi, alebo tretej

osobe

v dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy.
13.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.
13.3. Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane, zbaví sa zodpovednosti, ak
preukáže, že je škoda spôsobená okolnosťami vylučujúcou zodpovednosť (§ 374 ods. l
Obchodného zákonníka) .
13.4. Ak vznikne škoda na vykonaných prácach a materiáloch v období, v ktorom je zhotoviteľ
povinný sa o ne starať, zhotoviteľ odstráni škody na vlastné náklady, aby vykonané práce
a materiály boli uvedené do pôvodného stavu.
13.5. Ak vznikne škoda neoprávneným vstupom zhotoviteľa na pozemky tretích osôb alebo ich
poškodením v dôsledku skladovania predmetov, prípadne svojvoľným uzavretím ciest,
vodných tokov alebo porušením inžinierskych sietí, zodpovedá za túto škodu zhotoviteľ.
13.6. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na predmete obstarávania spôsobenú vlastným zavinením
počas svojich pracovných postupov pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady
alebo záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil ~a plnenie predmetu
obstarávania.
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Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ, ktorý
zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich pevného zabudovania do stavby, ktorá je
predmetom tejto zmluvy.
3.8. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie
diela znáša zhotoviteľ až do času protokolárneho prevzatia diela alebo jeho časti
objednávateľom.

XIV. Spory, neplnenie a ich riešenie
14.1. Spory zmluvnej povahy budú zmluvné strany riešiť zmierlivými konaniami. V prípade
neúspešnosti zmierlivého konania môže uplatniť ktorákoľvek zo zmluvných strán svoju
požiadavku na príslušnom súde.

XV. Ostatné dohody
15.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu,
alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
15.2. Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.
15.3. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na
strane objednávateľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi skutočne vynaložené náklady.
15.4. Zhotoviteľ súhlasí s výkonom kontroly, auditu, overovania súvisiaceho s realizovanými
prácami, kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutie nenávratného
fmančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a verejným obstarávateľom
(objednávateľom predmetu plnenia tejto zmluvy) a oprávneným osobám poskytne všetku
potrebnú súčinnosť.

XVI. Právne vzt'ahy a dôsledky neplnenia zmluvy
16.1. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto zmluvy
alebo v zmysle § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže
oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.
16.2. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany
druhej zmluvnej strane.
I

16.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov
na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtecťYuplatnené zmluvné
resp. zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní
záruky a zodpovednosti za chyby a časti diela, ktoré bolo od odstúpenia zrealizované.
16.4. Vysporiadanie pohľadávok z titulu odstúpenia od zmluvy :
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a, časť diela zhotoveného a uhradeného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom
objednávateľa,
b, finančné vysporiadanie

za časť diela zrealizovaného

do odstúpenia od zmluvy sa

vykoná na základe konečnej faktúry, ktorú zhotovite!' predloží do 14 dní od odstúpenia
od zmluvy,
c, finančné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní od
obdržania konečnej faktúry od zhotovite!'a.

XVII. Záverečné ustanovenia
17.1. Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou písomných a očíslovaných
dodatkov, odsúhlasených a riadne podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.
17.2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že súhlasí s podmienkami určenými objednávateľom v tejto zmluve.
17.3. Zmluva je spracovaná v 4 - och rovnopisoch, z ktorých zhotovite!' obdrží 2 rovnopisy
a objednávateľ 2 rovnopisy.
17.4. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú prijaté záväzky vyplývajúce zo zápisnice z odovzdania
staveniska, súťažné podklady a súťažný návrh zhotoviteľa.
17.5. Zmluva nadobúda platnosť podpisom posledného zo zmluvných strán.
17.6. V prípadoch neriešených touto zmluvou sa budú zmluvné strany sa riadit' ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
17.7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony v celom rozsahu, zmluvné
prejavy sú dostatočne určité a zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je obmedzená, d'alej že
táto zmluva vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok a svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú svojimi vlastnoručnými
podpismi.

V Pohraniciach, dňae2ľ: ..

Objednávate/':

9.2..:.?9f1

V Nitre, dňa ':..~:..~~...~Ol1

Zhotovi/el':
CESTY l~rTRA, a.s,

Murga!ova 6, 949 78 Nitra
gener61ne rladltllratvo

,OO: s4 t28 •••.•

"'It.

Ing. Ján Hyža
starosta obce

generálny riaditel; člen predstavenstva a.s.
splnomocnený zástupca skupiny dodávatel'ov
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