
Zmluva o dielo
č . 24/20l1/08421/WR

536 a násl. zákona č. 513 / I99I Zb' obchodného zrákonníka

I. Zm|uvné strany

oBECMARIÁ}IKA
Štotra gz.900 33 Maňanka

JUDr. Radovan Jurika , staÍosta

DEXIA banka
ěíslo účtu : 1804067002/5ó00
ěíslo telef. : 021659 366 94
ěíslofax. : 021659 35224

e-mail : obec@marianka.sk

1.2. Zhotovitel' : CESTY NITRA a.s.
Murgašova 6' 949 78 Nitra

Štatutámy zilstlpca : Ing. Jan Hyž4 člen predstavenstva, generálny riaditeL
oprávneď rokovať vo veciach

: Ing. Igor Bad'ur4 vedúci strediska TmavE orešanská 7,
Tmava

: CRÉDIT AGRICoLE coRPoRATE AND INVESTMENT
BANK s.A.' pobočka zahrarričnej banky

IČo | 34 128344
PSČ : 949 78
IČDPH : SIC020410788
e-mďl : officett@cestynitra. sk
Zapisartý v obchodnom registri okresného súdu Nitra, oddiel Sa vložka ě' l40llÝ

II. Východiskové podklady

2.1. Východiskové údaje : cenová ponuka zhotovitel'a
2.1.1 ' Nrízov stavby : Rekonštrukcia Karpatskej u|. v obci Marianka
2.1 .2. Miesto stavbv : Marianka

III. Predmet plnenia

3.1. Predmetom plnenia tejto zmlury je :
Rekonštrukcia komunikácie - časti Karpatskej u|. v Marianke v úseku od 0,00 km do
0'496 km špeciťrkovanom pod|'a polohopisu ktorý je príIohou č. 1 tejto zmluvy.
v zmysle poŽiadavky objednávateťa a v rozsahu podťa bodu 4'2.

1.1' obj ednávatef

V zastupení

B"ankové spojenie
ICO : 00304 93
PSČ : 900 33

zm1uvných

Ban}ové spojenie

číslo účtu : |0205220718020
číslo telef. : 037 l 6526 10I
ěíslo fax. : 037 / 6525 735
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3.2. Zhotovite| sa zavázuje vykonat' dielo vo vlastnom mene ana vlastnú zodpovednost'.
Zhotovitel' prehlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy míestnou obhliadkoú podrobne
oboznámil so skutkovým a technickým stavom komunikácie a miestnymi pomermi a
prírodnými vplyvmi, ktoré móŽu mať vplyw na riadne vykonanie diela, pričom závázne
vyhlasuje že je schopný dielo špecifikované vtejto zmluve v celom rozsahu, včas a za
dohodnutú cenu vykonať.

3.3. Zhotovitel' sa zavázuje vykonat' pre objednávateťa dielo na zák|ade cenovej špecifikácie
prác a dodávok áotoviteťa zo dř'a I7 '03'2010 ( Príloha č. 2 ). Cenová špecifikácia prác
a dodávok Zhotoviteťa je záviizným podkladom pre stanovenie ceny diela iba v prípade jej
úpravy _ t. j. v prípade naviac prác oproti predmetu zmluvy vykonaných zhotovitel'om resp.
v prípade zrllženia rozsahu predmetu zmluvy, a to podťa jednotkových cien v nej uvedených.
MnoŽstvá a typy prác a dodávok uvedené v cenovej špecifikácii prác a dodávok Zhotovitel'a
nestanovujú a nemajú vplyv na rozsah predmetu tejto zmluvy.

4.2.Práce spočívajú najmá vo vyburaní póvodnej plochy živičného kýu, rezaní živičného krytu,
odvoze a likvidácíi odpadu, presune hmót' betónovaní chýbajúceho základového podkiadu na
tých rekonštruovaných úsekoch, kde to bude technicky nevyhnutné, zarovnani vodovodných
a kanalizačných poklopov, vyspravení podkladu, asfaltového postreku a asfaltovacích
prácach pokládkou noqých vrstiev, a následnej pokládke vrchrrej vrstvy a všetkých
súvisiacich prác nevyhnutných k riadnemu vykonaniu diela podl'a platných STN, v prvei
akostnei triede. Práce bud:ú zahájené od 0,496 km podl'a polohopisu.

4.3. Zhotoviter je povirrrrý bez meškania písomne informovat' objednávatel'a o vzniku
akejkolivek udalosti, ktorá bráni alebo st'ďuje rea|izácíl predmetu diela s ohl'adom na
prediŽenie času plnenia podťa bodu 4.1.

4.4, Zhotoýitelť sa zavánje rea|izoyať dielo v uvedenom termíne za predpokladu klimatických
podmienok umožňujúcich riadne vykonanie diela, ktoré umožnia realizáciu prác v zmysle
technologických predpisov a noriem STN. Nepriazeň počasia musí by! zapisaná v stavebnom
deruríku a vopred odsúhlasená technickým dozorom objednávateťa. oneskorené odovzdanie
staveniska a nepriazeň počasia neumoŽňujúca realizáciu prác v zmysle technologických
predpisov a tejto zmluvy sú dóvodom na primeraný posun termínu ukončenia diela.

4.5. objednávatel, sa zav.ázlje, že dokončené dielo po riadnom splnení zmluvný ch závazkov
áotoviteťa protokolríme prevezme a zap|aÍi za jeho zÍtotovenie dohodnutú cenu. Dielo sa
považuje za dokončené, ak bude na rekonštruovanom úseku komunikácie podťa tejto zmluvy
riadne zhotovený nový asťaltový povrch, a to najmá:
a) na úsekoch, kde bol póvodný asfalt v dósledku rozkopávkových prác odstránený,
b) na úsekoch kde je póvodný asfaltový povrch zničený alebo poškodený,
c) na okrajoch komunikácie, zarovnaním okraja komunikácie, tak aby
šírka komunikácie min. 6 m a napojením v km 0'496 na existujúcu betónovú

IV. Cas plnenia

4.1. Termín realizácie djela: začiatok :
ukončenie :

7 dni od doručenia výzly objednávate|'a
do 21 dni od zahájenia prác
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V. Cena

5.1' Cena za áotovenie predmetu zmluly je stanovená v zmysle NR sR č. |8/96 Z. zákonov
o cenách v zrrení neskorších predpisov' vyhlášky MF sR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva
zikon NR SR č. 1811996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a je nasledovná :

5'2, Cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená jako pevná a maximálna.

5'3. Cena zohl adňuj e kvďitatívne a dodacie podmienky materiiílov, výrobkov a stavebno-
montiiáych prác zodpovedajúce STN a všeobecne závázným predpisom vo výstavbe.
Cena nemóŽe byť menená jednostrarurým úkonom žiadnej zmluvnej strany. V cene sú
zahmuté všetky činnosti, prláce, materialy a nríklady na stroje a zanadenia nevyhnutné k
riadnemu lykonaniu diela v rozsahu určenom touto zmluvou. Naviac práce buclú
odsúhlasené zmluvnými stranami v stavebnom denníku zhotovitela a budú poákludo1r1 o.e
vypracovanie dodatku k tejto zmluve.

Zmena ceny bude objednávateťom odsúhlasená len za takýchto podmienok:
- z titulu naviac prác na zríklade dodatku k tejto zmluve
- pri zmene výšky DPH

5.4' Pre ocenenie výkazu výmer u naviac prác bude zhotoviteť pouŽívať ceny nasledovne:
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v ťozpočte, resp. v ocenených odchýlkach bude

používať jednotkové ceny z týchto rozpočtov,
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevysk1tli, predloŽí zhotovitel' individuálnu

kalkuláciu v akturílnej cenovej urovni platnej v dobe vykonania diel4 ktoru musí
obj ednávateť odsúhlasit',

VI. P|atobné podmienky

6.1. Fakturácia prebehne po ukoněení prác a protokoliímom odovzdaní diela. Fakturované budú
skutočne rykonané práce.

6.2' Podkladom pre vystavenie faktury ajej neoddelitel'nou prílohou bude objednávateťom
podpísaný súpis vykonaných prác. Dátum predloženi a a prevzatia tohto súpisu prác bude
zaevidovaný objednávateťom v stavebnom deruríku áotovitel'a'

6.3. objednávatel'je povirrný vyjadriť svoje stanovisko k súpisu vykonaných prác do 3 dní po
predložení zhotoviteťom.V prípade, že objednávatel' tak nevykoná, zhotoviteť brlde
považovať súpis prác za objednávatel'om odsúhlasený a následne mu bude zhotoviteťom
odoslaná faktura.

6.4. Splatnosť faktury je 14 dní od doručenia faktúry objednávatel'ovi.

Cena bez DPH : 6 000,00 € DPH 20% : 1'200,00 €

Cena ce|kom : 7.200,00 €

6'5. objednávatel' a zhotoviteť sa dohodli na zádržnom z ceny die|a za iadne
výške 1500 EUR . Toto zÁ&Žné bude zhotovitelbvi uhradené po uplynutí 12
protokolámeho odovzdania diela objednávatel'ovi' nie však skór ako budú

tí,
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objednávatel'om reklamované vady diela. Zmlwné strany sa dohodli, že objednávatel'je oprávnený
uspokojiť si jednostranným ápočtom zo zádrhlého nároky zo zm|uvných pokút' náhrady škody
vzrriknuté v dósledku porušenia zmluvných povinností Zhotovitel'a, alebo náklady vzniknuté
z nedodržania záruěných podmienok zhotovitelbm.

VII. Záručná doba - zodpovednost' zay^dy

7 .I ZhotoýiÍeť zodpovedá za to' že predmet tejto zmluvy j e áotovený podťa podmienok zmluvy
a že počas zánňnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

,I '2' Zhotovite| posk}tne na dodané práce záruku na dobll 24 mesiacov.

7 .3. Zžruéú|ehota začne plyrrúť dňom protokoliímeho odovzdania a prevzatiaprác.

7.4. Zhotovite,I v primeraných lehotach, najneskór do 10 dní od doručenia oznámenia
objednávateť4 musí odstrániť na vlastnú zodpovednosť a na vlastné niáklady závady
a nedostatky, ktoré sa objavia a ktoré mu budú omámené písomne a ktoré sa vyskytnú
poěas doby záruky. Pri závadéLch, ltoré móžu ohroziť bezpečnosť osób, ďebo vážne
poškodiť zhotovené dielo, sa urěuje lehota nastupu na opralu maximalne do dvoch dní. od
okamihu uplatnenia práva objeclnávateÍa na odstÍínenie vady až do ěasu riadneho
odstránenia reklamovanej vady v súlade s podmienkami tejto zmlulry, zétruéná doba
nepl)rnie. Ak Zhotoviteť neodstráni niektoru zvád uvedených v oznámení vád v určenej
lehote aani po opakovarrej výzve, objednávateť je oprávnený odstraniť vadu
prostredníctvom odbome spósobilej osoby na nráklady Zhotoviteťa, pričom nie je viazarrý
óenami alebo sadzbami uvedenými v tejto Zmluve, Takéto odstriínenie vady nemá vpl1v na
platrosť zaruky poskytnutej Zhotoviterom podťa Zmluvy o Dielo. objednávateťove právo na
uplatnenie zrnluvnej pokuty za neodsfržnenie vád Zhotoviteťom t}im nieje dotknuté.

7 . 5 ' Zodpovedno sť za vaý nesie zhotoviteť' ktoý j e povinný v rámci zaručnej doby tieto vady
odstrrániť bezplatne a v primeralej lehote určenej objednávateťom.

7.6, ZhotoviteÍ zodpovedá za vady a skrýé vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania
objednávate|ovi a zavady diela, ktoré sa prejavili po odovzdaní die]a.

7'7. Y ady diel4 ktoré sú zjavné už pri odovzdaní a preberaní
uviesť v ápise o odovzdaní a ptevzati diela. Zhotovitel je
v čase dohodnutom v tomto zápise.

7.8. Zhotovitel' nezodpovedá zavady die|a, ktoré boli spósobené
objednávateťa, zlou údržbou diela, mecharrickým
osobou' Tiež nenesie zodpovednosť za vady' ktoré
konštrukciách zhotoviteťom nerealizovaných a

podfa
rbom.

enu pnác sa
oprse pÍac'

diela podťa tejto zmluvy.

diela ie ob,iednávatel'
povirmý

YIII.Zariadenie staveniska' hygiena a '

8.1. Zariadenie staveniska si vybuduje zhotoviteť aje zahrnu.

1..1
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8'2. Zhotoviteť je povinný urobiť všetky opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti staveniska,hygieny bezpečnosti 
. qr1ovníkov a verejnej bezpeěnosti a podrobiť sa vsetkýmpovirurostiam l'yplývajúcich preňho z plahých ziákonov a predpisov.

8.3. Zhotoviteť musí udržiavať na stavenisku čistotu a poÍiadok a neznečisťovať okoliestaveniska.

8.4' Po ukorrě'ení prác a pred protokolrámym odovzdaním diela sa musí na svoje nríkladyáotovitel' postarat' o vypratanie staveniska, o dókladné r,yčistenie staveniska, a náprawprípadných škód spósobených realizáciou výstavby.

IX. Podmienky vykonania diela

9.1 ' Zhotovitel' vykoná díelo na svoje niíklady a na vlastné nebezpeěenstvo.
9.2. objednávateÍ sa zav.ázuje -odovzdať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavenépráv tretích osÓb v termíne do : 2 dni pred začiatkom realizácie prác.

9.3. V prípade omeškania objednávatel'a s termínom odovzdania staveniska, termín ukončeniastavby. bude.predížený o počet dní o ktoré došlo k oneskoreniu termínu odovzdania
staveniska obj ednávateťom.

9.4' objednávateť je povinný odovzdať stavenisko qpratané tak, aby zhotovitel' mohol na Romzaéať préne v sulade s podmienkami zmluly. Súěasne s odovzdaním staveniska odovzdáobjednávateť áotoviteťoú aj príslušné povól",'ia stavebného uradu. Zhotovitei berie navedomie že dielo bude reďizované počas premávky na komunikácii, eo-u |Ápo.otispÓsob a postup realizácie diela. Zhotoviteť sa zav'Áztýe na vlastné 
"tlaiay 

iii,"zp"eitprísIušné dopravné značenie.

9.5 ' Zhotoviteť nie je v omeškaní, pokiď nem6Že plniť svoj záv.iuok v dósledku omeškaniaobjednávatel'a so splnením zmlur,ných závinŘov. o oobu omeskania oqeanavatera
s plnením svojich zmlu.r'rrý ch závijzkov sa predlŽuje termin realizácie diela.

9.ó objednávatel'poveruje funkciou stavebného dozora : Ing. Dušan Makovický 0911 418415
9.7, Zhotovite,I poveruje splnením dodávky predmetných prác vo funkcii stavbyvedúci :

František Setnicky 0910 803 919
9.8. Zhotoviteť je povinný viesť stavebný denník

povereným osobám za účelom odsúhlasenia
množstva pouŽitého materirí]u'

o rykonaných prácach a dávať k podpisu
rozsahu vykonaných prác, ich kvality a

9.9. obj ednávateť j e povirrrrý k zápisom uvedeným v stavebnom derrníku vyjadriť sa do troch dniod oznátnenia Zhotovitel'a o lykonaní zápisu.

9.10. Stavebný dozor je oprávnený dať pokyny, ktoré sú potrebné na r,ykonanie prác podl,a
zmluly áotoviteťovi v stavebnom derrrríku alebo iným právne relev-antným ,pá,áuo,n.

9.1 1.Zhotovitel' nevykoná Žiadne zmeny prác bt
nepovďujú práce' ktorých množstvo sa ne,

-5 -
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9.12. Ak zhotoviteť povaŽuje pokyny stavebného dozoru za neoprávnené alebo neúčelné' musí
uplatnit'svoje v.ýhrady zápisom v stavebnom denníku' Ďalej postupuje podl'a obchodného
zíkoruríka.

9.13' Za škody, ktoré vzniknú porušením povinností ustanovených v zmluve, oneskorením
a nekvalitným výkonom jednotliv.ých čirností bude zodpovedať príslušná zmlurmá strana
podl'a ustanovení obchodného zákonníka. Zhotovitel' zodpovedá za všetky škody na diele,
zariadeniach a pozemkoch, ako aj za škody vzniknuté tretím osobrírn a na veciach ori
teaIizžlc,ji Diel4 ktoré vykonáva Zhotoviteť, bez ohl'adu na to či tieto boli vykonávané jeho
zamestnancami alebo ním poverenými tretími osobami. Zhotoviteť sa zaváztjije' že
akukoltek škodu pri realizácii predmetu tejto ZmluÝy odstráni pred odovzdaním diela tak. že
uvedie poškodenú časť diela, pozemku alebo inej veci do póvodného stavu, a]ebo nahradí
spósobenú škodu.

9.I4. Zhotoviteť sa zaviizlje zabezpečiť ochranu pracovníkov v zmysle zákona č. 12412006 Z.z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorí budú v zmysle zmluvy vykonávané
v plnom rozsahu zodpovedá za oblasť BoZP aPo.

9.15. Zhotoviter nesmie lykonať práce, pokiď by ich realizáciou porušil právny predpis, úradné
nariadenie, ďebo by priamo ohrozil bezpečnost' Života alebo zdravia' Tieto skutočnosti
zapíše do stavebného denníka.

9.16. Zhotovite| zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteť odstrríni na vlastné
náklady odpady, ktoré sú ýsledkom jeho čirrnosti.

9.|7. Zhotoviteť vykoná dielo v zmysle kvaiitatívnych a technických podmienok určených v
príslušných STN a predpisoch platn1ých v čase uzavretia zmluvy o ďelo.

9.18. Zhotoviteť pri rea|izácii pledmetu plnenia bude dodržovať všetky akfuálne platné
legislatívne predpísy v oblasti ochrany Životného prostredia. Plnenie týchto záv.iizkov
vyžaduje aj od svojich subdodávateťov. Riadenie týchto činností a procesov bude
realizovať v súlade s požiadavkami ISo : |400I:2004.

9.19. Zhotoviteť má zavedený integrovaný systém manaŽérstva pre riadenie kvality, životného
prostredia a BOZP

X. Zm|uvné pokuty

10.1. V prípade omeškania áotovitera s odovzdaním diela po dohodnutom termíne, alebo
s odstrri.rrením vád diela vytknuých v preberacom konaní, alebo vád diela reklamovaných
objednávateťom počas zríručnej doby, uhradí áotoviteť objednávateťovi zmluvnú pokuh'r
vo výške 20 EUR zakaždý deň omeškania.

10.2.V prípade nedodržania termínu splatnosti faktury l Í. j. 14 dní od obdrŽania fakfury
objednávateťom,/, objednávateť uhradí áotoviteťovi úrok z omeškania vo výške 0,O5 %o z
celkovej hodnoty faktúry zakaždý deň oneskorenej úhrady po lehote splatnosti.

10'3. Dodržanie doby plnenia Zo strany zhotovitel'a je závislé od
spolupósobenia objednávateťa špecifikovaného vtejto zmluve.

q. . '
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objednávateťa sposkytnutím spolupósobenia, nenachádza sa zhotovitel,
splnením záv2izku a objednávateť nemá narok na zmluvnú pokufu.

v omeškaní so

XI. Odovzdávanie die|a a uvol'nenie staveniska

l1'1. Predmetom odovzdania a ptevzatia bude zmluvné dielo v celku. Vlastníkom
zhotovovaného diela je objednávateť'
11.2. Za deň plnenia znluvného. záu?Ázkts .zhotoviteťa podťa tejto znlu'T sa považuje deňodovzdania apÍevzatia diela' Poctmienkou odovidanja ip,",Áiu'a.rJlJt,p"sne

vykonanie všetkých skúšok, prepísaných osobitnými predpismi, záuriznými normami a PD.

1 i.3 ' .zhotovitel' je povinný písomne oznámiť objednávateťovi najneskól 2 dní vopred, kedybude dielo pripravené k odovzdaniu.

li.4' Dielo bude zhotoviteťom odovzdané aob
o odovzdarrí a prevzati budú uvedené vad
s in;ými nebránia ply:rulej a bezpečnej
a nedorobky musia bý' uvedené v zápise
termínu ich odstriínenia lehote 7 dní od odovzdania diela ak sa zmluvné shany nedohodnúinak.

1 l.5. Vadou sa rozumejú odchýlky v kvďite, rozsahu a parametroch diela stanovenýchprojektovou dokumentáciou, touto zmluvou a obecnými zivilznými technickými normami.

1 1.6' Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti zmluve o dielo.

XII. Prípad ,, Vyššej moci..

12.1. ,, Vyššou mocou .. sa rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnost' v.forimočného
a neodwatného charakteru., ktoru., 'zmluvné strany nemohli roa'nne p.áouiá* p.ipodpisovaní zmluvy a ktorá anemoŽňuje reďizáciu časti alebo 

""ttu "mtw.iý"ň 
Á,a,*o,(živelné pohromy, štiítne prewaty a pod. )

l2,2' Zmhyná strana' u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskór do 5 dní odo dňatakejto udalosti a do 5 dní pojej skončení, písomne upovedomí druhú zmluvnú stranu.

12.3. V prípade , Že by lyššia moc spósobila odloženie zmlur,rrých závžizkov o viac ako 1mesiac, dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe rea|izáóie zmluly o dielo'

I2.4, Ak dojde k porušeniu zmJuvnej.povinnosti niektorej zo zrrrluvných strrín v dósledku vyššej
moci, druhá zmluvná strana v takomto prípade nemá nrírok na zmluvnú pokutu'

XIII. Zodpovednosť za škodu

13.1. Zhotoviteť zodpovedá za, všetky škody, ktoré vzniknú objednávateťovi,
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v dósledku porušeniajeho povinností, lryplyvajúcich z tejto zmluvy alebo všeobecných
predpisov.

13.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoťvek
zmluvnej strane, má druhá strana nárok na úhradu vzniknutej škody.

Čl. xrv. odstúpenie od zmluly

14.1' Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou povďuje v zmysle tejto zmluvy,
alebo v zmysle $ 345 obchodného ziíkonníka Za podstatné porušenie zmluvy, móŽe
oprávnená strana od zmlur,y odstúpiť, pokiať to oznámi písomne druhej zmluvnej strane
bez zbytočného odkladu, najneskór však do 15 dní potom, ako sa o porušení dozvedela.

|4.2. Pre určenie lehoty je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania oznámenia'

14.3. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, že na splnení zmluvných povirrrrostí naďalej
trvá, alebo nevyužije v lehote právo od zmluvy odstupit', móže od zmluvy odstúpit' len
spósobom pre nepodstatné porušenie zmluvy v zmysle $ 346 obchodného zákondka.

14.4. Ak oprávnená stÍana v lehote na odstúpenie od zmluly podťa bodu 14'1. stanoví na
dodatočné plnenie dodatočnú lehotu, vzniká jej právo odstupiť od zmluvy po uplynutí
dodatočnej lehoty rovnakým spósobom, akoje uvedený v bode 14'1.

14'5. odstupením od zmluvy zm|uva zarliká dňom doručenia prej avu vóle oprávnenej strany,
druhej zmluvnej strane.

14.6. odstupením od zmluly zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okem
nárokov na náhradu škody, narokov na doltedy uplatnené zmluvné resp. ziíkonné sankcie a
niírokov vyplývajúcích z ustanovení tejto zmluly o posk1tovaní zěruky a zodpovednosti za
vady za časť diela' ktoré bolo od odstúpenia zrealizované .

14.7' Vysporiadanie pohl'adávok z titulu odstupenia od zmluvy :
a) časť diela zhotoveného do odstupenia od zmluvy zostávavlastníctvom objednávatel'a
b) preddavky poskýnuté do odstúpenia od zmluvy vysporiada zhotoviteť konečnou

fakturou' ktorá bude mať náležitosti dďového dokladu do 14 dní od odstúpenia od
zmluvy' Pre fakturáciu platia ustanovenia čl. VI. tejto zmluvy

c) finaněné rozdiely uhradia zmluvné strany po vzájomnom odsúhlasení do 14 dní oc
obdržania konečnej faktúry obj ednávatel'om.

XV. ostatné dohody

15.1. objednávateť a zhotoviteť sa zaviizujú, Že obchodné a technické informácie, ktoré im boli
zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu,
alebo tieto informácie nepoúijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmlwy ' Za
porušenie tohÍo záv-ázku sa nepovaŽuje posk1tnutie týchto informácií orgánom, ktoré sú na
lryžiadanie takýchto informácií oprávnené zo zěkona.

l5.2. Zhotovitel. pri plnení predmetu tejto zmluly bude postupovat. s odbomou starost|ivosťou.
Zavázuje sa dodrŽiavat' všeobecné závžizné predpisy, technické noÍTny a poamigL*y: iá;)bl1
zmluvy .  i , ' ,  1  , /

.''},\:": ;
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15.3. V prípade dočasného prerušenia ďebo deťrnitímeho zastavenia prác na diele z dóvodov na

shane objednávate|4 zaplati objednávateť zhotoviterovi skutoěne vynaložené náklady.

XVI. Záverečné ustanovenia

16.l. Meniť alebo doplňať text tejto zmluvy je možné len formou dodatkov, podpísaných
oprávnený'rni aástupcami oboch zrnluvných strrín'

16.2. Zm]uva je spracovaná v 4-och rovnopisoch, z ktorých áotoviteť obdrží 2 rovnopisy
a obj ednávatel' 2 rovnopisy.

16'3 ' Zmluva nadobúda platnosť podpisom oprávnených zistupcov zmluvných strán.

16.5. Zmluvné strany sa riadia ustarroveniami obchotlného zákormíka.

V Marianke :25.03.201I V Nitre : 25.03.2011

W
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