
ZMLUVA O DlELO
uzatvorená v súlade .s ustanovením ~ 536 a nas!. Obchodného zákonníka medzi

Obchodné meno: Obec Lozorno

Sídlo: Hlavná 1, 90055 Lozorno

Ičo: 00 304 905

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.

IBAN: 51(34 5600 0000 0032 0374 7001

V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta obce Lozorno

e-mail: obec@lozomo.sk

(ďalej aj len „objed návateľ“)

a

Obchodné meno: INŠTALÁCIE TZB, a- s.

Sídlo: Gozovská 93/23, 90055 Lozorno

IČO: 45609306

Z~pis v: Obchodný register OS BA I, Oddlel: Sa, vl. Č. 5054/B

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s.

IBAN: 51(26 1100 0000 00292183 8595

V zastúpenf: Vladimír Hubík, predseda predstavenstva

e-mail: instalacie@instalacie.com

Telef. kontakt: 08/65458448

(ďalej aj len „zhotoviteľ“)

v Lozorne, dňa 1.12.2020 takto:



článok 1.

Úvodné ustanovenia

1. Objednávateľ vyzval okruh dodávatel‘ov a záujemcov na predkladanie ponúk na dodávku dlela
Úprava odvodnenia existujúcej komunlkácle na Vendelínskej ulici v Lozorne. Bližšie podmienky
a špecifikácie sú obsahom dokumeritácie, ktorá tvorí Prflohu Č. 1 tejto zmluvy (Jednoduchý
technický opis stavebných prác a rez vsakovacieho miesta).

2‘ Zhotoviter predložil ponuku, ktorej obsah vo forme výkazu výmer a ocenenia stavebných prác je
Prílohou Č. 2 tejto zmluvy. Ponuka hola objednávateľom vyhodnotená ako víťazná a abjednávateľ
sa tak rozhodol ju prijať.

3. Na základe uvedeného strany uzatvárajú túto zmluvu.

článok 2.

Predmet zmluvy

Strany sa dohodli, že na základe tejto zmluvy zhotovitel‘ vykoná pre objednávateľa na svoju
zodpovednosť a svoje riziko za dohodnutú cenu dlelo spočĺvajúce v stavebných prácach v rámci
investičnej akcie: Úprava odvodnenia existujúcej komunikácie na Vendelínskej ulici v Lozorne tak,
ako ha špecifikujú prilohy tejto zmluvy, miesto realizácie dlela je zrejmé zo situácie tvoriacej Prílohu Č.
~ tejto zmluvy.

článok 3.

Termín realizácie dlela

1. Dlelo bude vykonané v čase od .‚„1.12.2020................... do ........18.12.2020

2. Zhotovitel‘ prevezme stavenisko najneskór deň pred dohodnutým začatím vykonávania dlela.

3. Po ukončení vykonávania dlela bude dlelo riadne odovzdané objednávateľovi.

4. V pripade, ak zhotovitel‘ nezačne dlelo vykonávať riadne a včas alebo jeho vykonávanie riadne
a včas neukonči a dlelo v uvedenej lehote neodovzdá bez vád a nedorobkov objednávaterovi, je
povinný zaplatiť na účet objednávateťa zmluvnú pokutu vo výške 1O0,~EUR za každý aj začatý deň
omeškania. Zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody. Moderačné
právo súdu sa dohodou strán vylučuje.

článok 4.

Cena dlela

1. Cena diela je dohodnutá vo výške 3.730,73 EUR bez DPH, t. j. 4.476,88 EUR s DPH.



2. Cena dieta je dohodnutá akc pevná, konečná a neprekročiteťná. Pri pripadných naviac prácach
platia položky podía výkazu výmer a ocenenia.

3. Zhotovitel‘ zodpovedá za úptnosť nĺm predloženého rozpočtu a nemóže sa domáhať žiadneho
zvýšenia dohodnutej ceny zo žiadneho davodu.

4. V cene dieta sú zahrnuté všetky náklady a výdavky zhotoviteía spojené so zhotovením dieta.

čtánok 5.

Ostatně dojednania

1. Zhotovitel‘ je povinný pre reatizácii dieta podfa tejto zmluvy rešpektovať trasovanie existujúcich
inžinierskych sjetí graficky vyznačených v ~rulohe Č. 4 tejto zmtuvy a zabezpečiť, aby nedošlo k ich
poškodeniu.

2. Zhotovitel‘ je povinný počas realizácie dieta podl‘a tejto zmluvy zabezpečiť zjazdnosť cestnej
komunikácie Vendeíínska utica v Lozorne, vrátane osadenia dočasného dopravného značenia
odsúhlaseného prlstušným dopravným inšpektorátom na náklady zhotoviteľa.

3. Objednávatel‘ poskytne zhotoviteľovi potrebnú súčinnosť pre splnenie povinnosti zhotoviteía
poclťa ods. 1. tohto článku pri konaní o odsúhlasenie dočasného dopravného značenia.

4. Zhotovitel‘ zodpovedá za bezpečnosť na stavenisku a zavázuje sa vykonať všetky opatrenia
zamedzujúce prístup tretích osób na stavenisko akc aj všetky potrebné a vhodné opatrenia
zabezpečujúce bezpečnosť. Stavenisko mus‘ byť riadne označené a vymedzené.

5. Vzhťadom na skutočnosť, že dieto bude vykonávané na verejnom priestranstve zav~zuje sa
zhotovitel‘ rešpektovať pokyny objednávateľa a zabezpečiť, aby jeho uživanie boto obmedzené čo
najmenej.

6. Zhotovitel‘ sa zaväzuje rešpektovať všetky príslušné predpisy upravujúce užívanie verejného
priestranstva. Zhotovitel‘ zabezpečí. aby vykonávanírn dieta a s tým s~visiacimi prácami a výkonnii
neboli znečisťované okolité nehnuteťnosti a komunikácie. Ak k takémuto stavu pride zaväzuje sa
bezodkladne na vlastně náklady vykonať nápravu a znečistenie alebo poškodenie odstrániť.

7. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanej ved prechádza na objed návateťa momentom odovzdania
a prevzatia dieta bez vád a nedorobkov.

8. Práva a právne pernery v tejto zmtuve neupravené sa nadia obchodnými objednávacími
a nákupnými podmienkami obce Lozorno, ktoré tvoria Prítohu Č. 5 tejto zmluvy, pričom zhotovitel‘
vyhlasuje, že sa $ ich znením důsledne obcznámil a toto je mu známe a nemá voči nim žiadne
výhrady.

Článok 6.

Záverečné dojednania



1. Táto zmluva je platná dňom jej podpisu oboma stranami. Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej
zverejnenia podra osobitného predpisu

2. Akékorvek meny alebo dopinenia tejto zmluvy sú platné len ak budú dohodnuté v písomnej forme

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v 2 vyhotoveniach, každá zo strán obdržĺ jedno vyhotovenie

4. Prilohy:

Príloha Č. 1-Jednoduchý technický opis stavebných prác a rez vsakovacieho miesta
Priloha Č. 2 - Výkaz výmer a ocenenie stavebných prác
Príloha Č. 3 — Grafické vyznačenie miesta realizácie diela
Príloha Č. 4— Grafické vyznačenie existujúcich inžinierskych sjetí
Príloha Č. 5—Obchodně objednávacie a nákupné podmienky obce Lozorno

Zmiuvné strany vyhlosujú, že si text tejto zmluvy riadne prečítali, jeho obsahu pine porozumeli a že
tento je úplným a neskresleným prejovom ich slobodne] a vóžnej vále proste] akýchkofvek omylov, že
túto zmluvu neuzatvárajú vtiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi osób
opróvnených v ich mene konať, ktoré nosledujú.

Obec Lozorno

(objednávateľ)

V Lozorne diía:1.12.2020

INŠTALÁCIE TZB, a. s.

(zhotovitefl

‚ .z.
-.- ~no

Mgr. Ľuboš 1~ř~ioň (
starosta obce Lozorlio

GOZ~

Vladimir

predseda predstavenstva



JEDNODUCHÝ TECHNICKÝ OPIS
STAVEBNÝCH PRAC

INVESTOR: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

NÁZOV STAVBY: Úprava odvodnenia Vendelínskej ulice v Lozorne

MIESTO STAVBY: Vendelínska ulica, Lozorno

PARCELA: č. „C“ KN 8880/10, „E« KN 8880/10 k. ú. Lozorno

DÁTUM: 11/2020
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1. ldentif~kačné údaje

Názov stavby: Úprava odvodnenia Vendelínskej ulice v Lozorne

Miesto stavby: Vendelínska ulica, Lozorno

Parcela: číslo „C« KN 8880/10, „E“ KN 8880/10 k. ú. Lozorno

Charakter stavby: Stavebná úprava

Investor: Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno

Zhotoviteľ: bude vybraný vo výberovom konaní

Plánovaný začiatok výstavby: 11/2020

Plánovaný kon iec výstavby: 12/2020

2. Základné údaje o stavebnej úprave

Predmetom technického opisu stavebných prác je úprava odvodnenia existujúcej
komunikácie — Vendelĺnskej ulice v Lozorne. Dažd‘ová kanalizácia bude slúžiť na
odvádzanie zrážkových vöd z priľahlej miestnej komunikácie, kde sa Po prívalových
dažďoch hromadí značné množstvo zrážkových vód.

Plocha problematického úseku má výmeru cca 375 m2, ktorá je spádovaná do
najnižšieho miesta, pri križovaní ulíc Vendelínska a Potočná.

V návrhu technického riešenia sa uvažuje s osadením jedného dažd‘ového vpustu.

Dažd‘ový vpust bude umiestnený na okraji komunikácie. Dažd‘ová voda bude cez vpust
odvedená do podzemného vsakovacieho zariadenia prípojkami z materiálu PP DNi 50.

Dažd‘ové vody z komunikácie budú zbavené mechanických nečistót vo filtračnej
šachte, ktorá je s súčasťou dažd‘ového vpustu. V blízkosti vsakovacieho zariadenia sa
nachádza obecná kanalizácia a telekomunikačné vedenie. Uvedené vsakovacie
zariadenie je zložené z celkovo 34 ks DRENBLOKOV v dvoch vrstvách po l7ks.

Násyp sa navrhuje do výšky 40 cm, pre trávnaté plochy. Pre zvýšenie stability bude
zásyp vykonaný štrkom fr. 16-32mm. Póvodná výkopová zemina sa použije len
v hrúbke cca 40 cm pod trávnikový koberec. Zbytková výkopová zeminu bude
odvezená na skládku.

Zariadenia na čistenie vód vrátane lapačov splavenín v kanalizačných vpustoch musia
byť pravidelne čistené, čo sa musí dostať do prevádzkových poriadkov.
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Kanalizačně potrubia

Potrubia kanalizačných prípojok Od UV navrhujeme ako gravitačné kanalizačné
potrubia z hrdlových kanalizačných potrubí PP hladkých plno stenných DN15O. Všetky
potrubia pevnosti SN8 s integrovaným gumovým tesnením.

Ukiadanie potrubí do ryhy sa riadi nasledovnými zásadami:

- Dno ryhy musí byť upravené do sklonu.
- Na dno ryhy sa rozprestrie 100mm podkladný zhutnený materiál z piesku tak,

aby potrubie ležalo rovnomerne Po celej svojej dlžke. Pod spojmi je treba vyhlbiť
malé priehlbiny, aby sa zabránilo bodovému uloženiu potrubia. Sírka ryhy, druh
obsypu, hutneného zásypu ryhy a miera zhutnenia je v prílohe “Vzorový rez
uloženia potrubia“.

- Počas výstavby musí byť dno ryhy suché.
- Pri spájaní potrubia dodržať všetky pokyny dané výrobcom.
- Zemné práce v miestach križovaní a súbehov s mými inž. sieťami vykonávať‘

ručne.
- Montáž spojov sa uskutoční v otvorenej ryhe zapaženej príložným pažením.
- Pred tlak. skúškou je potrebné časti potrubia mimo spojov rúr stabilizovať

zeminou.
- Obsyp potrubia zo štrkopiesku frakcie 0-8mm priamo nad rúrou /30 cm!

nezhutňovať.
- Výkop ryhy bude po celej dlžke ohradený fyzickými zábranami.

Pred výstavbou potrubí a objektov dažd‘ovej kanalizácie je potrebné vykonať vytýčenie
všetkých jestvujúcich podzemných vedení a overenie ich polohy kopanými sondami v
mieste križovania alebo súbehu.

3. Dopravný systém

Pre výstavbu je nutné zabezpečiť‘ vhodný prĺstup k stavenisku. Na prístup možno
využiť miestnu komunikáciu z oboch strán. Detailné riešenie dočasného dopravného
značenia bude súčasťou dodávky zhotovitelia, ktorý ho v rámci svojej dodávky
zabezpečí a v spolupráci s investorom aj vybaví jeho odsúhlasenie na príslušnom
Dopravnom inšpektoráte.
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i~ ŠTALÁCľ Z
voda vykurovanie plyn

REFERENČNÝ LIST

INŠTALÁCIE TZB, a.s.
Gozovská 93/23
900 55 Lozorno

Realizácie spoločnosti INŠTALÁCIE TZB, a.s.:

2019 — rozšírenie verejného vodovodu a kanaliz~cie v Lozorne akcia “Za cintorfnom a Troganových Lúčky“
2020 — výstavba splaškovej a dažd‘ovej kanalizácie lokalitalakcia “Stupava Pod Kopcami“

Za zhotovitel‘a:

Vladimír Hubík
INŠTALÁC E TZB, a.s.

INSTALA ~TZB~ .1.
Gozovská . ‚ Lozorno

‘~~V ‘~. ~.IČDP,S~‘ ‘ .

INŠTALÁCIE TZB, a.s.

POŠTOVÁ A FAKTURAČN i ADRES‘: TELEFÓN lČ DIII
GOZOVSKÁ 93123, SK-900 55 LOZORNO +421-2.6545 8448 Sl~ 2023048962

SIDLO: TELEFA‘ IČO
GOZOVSKÁ 18168 ‚ Sk-900 55 LOZORNO +421 2 6545 8450 45609306



‘KAZ VÝMER
Stavba: Obec Lozorno - Vendelinska ubca
Objekt: Likvidácia dažďových věd
Časť: ‚. ‘.

JKSO

Ob)ednávater Obec Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno . ‘~ ‘ ‚.

Zhotoviter: lnštalácie TZB. a.s.
Dátum 19.11.2020

P Č Kód položky Popsa MJ Množstvo Cena Cena celkom
celkom jednotková

1 2 3 4 5 6 7

I ZEMNÉ PRÁCE
800-1

1 132 20-1202 Htbenie ryh Šírky nad 600 do 2000mm v hornino trledy 3 objemu nad 100 do 1 000 rn3 m3 3,060 7.500 22.~
2 132 20-1209 Priplatok za lepivosr ( 30% z pol Č 1) m3 0.918 1,000
3 151 10-1101 Znadenie paženla a rozopreba stien ryh pre podzemně vedenia prlložného hlbky do 2,00 m m2 5.100 2.990 15.25
4 151 10-1 111 Odstránenie paženia a rozopretla stien rýh pm podzemné veden~a priložněho h!bky do 2.00 m m2 5.100 2.990 15.25
5 131 20-1102 HIben~e nezapaženych jám v homine medy 3 objemu nad 100 do 1 000 m3 m3 22,032 5.600 123,36

vykopy járn pre vsakovacie zariadonia
6 131 20-1109 Priplatok za lepivost( 30% Z Pol Č.5) m3 6.610 1.000 6.51
7 151 10-1201 Zriadenie paženia stien výkopu priložného na hlbku do 4.0Dm m2 20,400 2,990 61,j!0
8 151 10-1211 Odstránenie paženla stlen výkopu prlložného na hlbku do 4,00 m m2 20,400 2,990 61.00
9 162 50-1101 Vodorovné premiestnenie zeminy z hornin triedy 1 až 4 na vzdlalenosť do 3000 m m3 25,246 4.050 102,2~

o objeme nad 100 do 1000 m3 ( prebytoČná zemina)
10 162 50-1105 Prlplatok k cene za každých ďaFšlch i zaČatých 1 000 m m3 126.23 1.000 126.Z3
11 171 20-1202 Uloženie prebytočnej zeminy na skládku objemu nad 100 do 1 000 m3 m3 25,24 0,330 8.33
12 171 20-9002 Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatně t 40,39 0,000 0.00
13 175 10-1101 Obsyp potrubia a vsakovacích boxov Štrkopieskom m3 14.254 5,770 82.25
14 14.21.12 Dodávka Šttkopiesku pre obsyp potrubia 1 23,804 12,500 297,35
15 133 20-1101 Overenie polohy podzemných vedení kopanými sondami v hamme Itiedy 3 objemu do 100 m3 m3 10,000 20,000 200,00
16 13320-110 Prlplatok za lepivosť( 30% z pol.Č.16) iii3 6,000 1, 6,00
17 211 97-112 Zriadenie separaČnej geotextilie vsakovacie objekty a vsakovacie Šachty m2 32.4 2.
18 17.20.1 Dodávka geotextllie PP 400 gIm2 m2 38,9 1, 38.~

11 PR~PRAVNE PRACE
19 113107231 Odslránenle krytov nad 200 m2 z bol prostého, hr. do 150mm 3,000 5,7 17,10
20 11310724 Odslráneniekrytovcez200 m2živičných, hr. nad 100 do 150 mm iii2 3,000 5,7 17,10
21 91973511 Hezanie živičného krytu hibky nad 100 do 150mm m 5,0 2,00 10,00
22 91973512 Rezanie betÓnového podkladu hlbky nad 100 do 150 mm 5.000 2,0 10,12)



97908221~ vodorovná doprava sutiny na vzdialenosť do 1 km 1,449 4,050 5.~
24 979082219 Prlplatokkcenezakaždyďalšiajzačatyl km nad 1 km * 2,174 1,000 2,~
25 RECYKLO1 Poplatok za likvidáciu recykláciou - betónov t 1,035 20,000 20,70
26 RECVKLO2 Poplatok za ľ,kvidáciu recykláciou - asfaltov •‚.j.,, 0,414 20,000 8,28

3 ZVISLE KONŠTRUKC1E
827-1

27 386 99-1113 Montáž filtračno usadzovacej šachty FŠ400 ks 1,000 20,000 20,00
28 25.21.22 Fihračno usadzovacia šachta FŠ400 - h=1 ‚8m ks 1,000 350,000 350,00

4 POKLADNĚ KONŠTRUKCIE
827-1

“~ 451 57-31 11 LÓžko pod potrubie a drobné objekty z piesku alebo štrkopi~sku 1,476 29,9 44,“ 3
‚Óžko pod p ie a vsakovacie boxy

30 998 27-6101 Prestin hmůt t 64,197 4,900 314.57

5 KOMUNIKÁCIE
“3~i 564261111 PodkladzoštrkodrvyO.63mm-pozhulnenihr.25Qmm ‘•7~~ 3,000 12,500 37,50
311 Podklad z CBGM hr. 150 mm m2 3,000 12,500 37,56

32 566905111 Vysprav, podkladu po prekopoch pro IS - obalované kamenivo AC 22P. hr. 50mm m2 3,000 12,500 37.50
33 572952112 Vysprav, krytu po prekopoch pre IS - asfalt, bet m AB Ir. I., hr. 50 mm, vrálane

živičného spojovacieho postreku a úpravy škár aasfaltovou zálievkou m2 3,000 35,000 105,

8 KONŠTRLJKCIE NA RÚROVOM VEDENI
827-1

34 871 35-3121 Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PP tesnených gumovým krúžkom m 1,500 2.000 3,06
v otvorenom výkope DN 150mm

35 25.21 .22 Kanalizačná rúra z tvrdého PP hladká priemeru 160 x 4,7 x 1 000 mm. SN 8 rn 1,500 15,000 22,50
892 35-1000 Skúška (esnosti kanalizačného pohubla pnemeru do 300mm rn 1,500 1,08 1 .~

37 894 17-0012 Montáž vsakovaclch blokov ELWA rozmew 600 x 600 x 600mm obiemu od 10 do 25 m3 lednot~vo m3 7,344 10 73,4.4
38 25.21 22 ELWA - vsakovacl blok, 600x600x600 mm z recyklovatelného polypropylénu ks 34,000 40,000 1 360,00

9 OSTATNÉ KONŠTRUKCIE

Celkom bez DPH

3 730.73

‚ ~‘
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OBCHODNÉ OBJEDNÁVACIE A NÁKUPNÉ

. PODMIENKY OBCE LOZORNO

(ver. 01/2019 Znenie účinné ad 01.06.2019)

Nasledujúci text predstavuje záväzné znenie objednávacích a nákupných obchodných
podmienok Obce Lozorno, Obecný úrad Lozorno so sfdlom Hlavná 1, 900 55 Lozorno, iČo
00 304 905 (ďalej aj ako „Obec“).

Všetky ustanovenia týchto obchodných objednávacích a nákupných podnaienok Obce Lozorno
(d‘alej aj ako „Podmienky“) sú súčast‘ou podmienok a obsahu

(i) objednávok Obce na dodanie tovarov a služieb pre Obec,
(ii) potvrdených ponúk tretích osůb na dodanie tovarov a služieb pre Obec a
(iii) zmlúv uzatvorených Obcou ako kupujúcim, obj ednávatcľorn resp. inak

defmovaným právnym postavením Obce v príslušnom zniluvnom vzťahu

a na základe ktorých Obec objednáva, kupuje alebo inak definovaným spósobom nadobúda
tovary od tretích osĎb alebo sú jej poskytované služby zo strany tretích osčb (d‘alej aj ako
„Dodávateľ~‘) a sú pre zmluvné strany vyššie uvedených právnych vzťahov záväzné, pokial‘
platnosť týchto Podmienok alebo platnost‘ niektorého ustanovenia z nich nic je v pfsomnej
obj ednávke Obce, Obcou akceptovanej písoinnej ponuke Dodávateľa alebo v zmluve
uzatvorenej medzi Obcou a Dodávateľom výsiovne vylúčená. .

Obec Lozorno ako verejný obstarávateľ möžc platnosf týchto podmienok atebo ich akejkoľvek
časti vylúčit‘ v procese verejného obstarávania.

Akékoľvek odlišné obchodné alebo zmiuvné podmienky Dodávatel‘a, ktoré Obec výslovne v
pfsomnej fot-me neuzná, nic sú pre Obec žiadnym spósobom záväzné a netvoria súčast‘
vzájomných dojednaní. V tomto zmysle nic je Obec viazaná žiadnymi obchodnými
podmienkami Dodávatel‘a, inýnii všeobecnými obchodnými podmienkami ani žiadnymi
ďalšfmi či mými podmienkami či zmluvnými ustanoveniami alebo výhradami, bez ohl‘adu na
to, či boli Dodávatel‘om uvedené na akomkol‘vek návrhu, cenovej ponuke, sadzobnfku,
potvrdení o prfjme, faktúre, dodacom liste alebo podobnom doklade alebo dokumente. Žiadny
priebeh pinenia, priebeh obchodnej operácie ani obchodně zvyklosti nebudú využité alebo
vykladané za účelom smerujúcím k zmene týchto Podmienok, pokial‘ s tým Obec výslovne
písomne a vopred nesúhlasí.

Tovarmi a službami sa pre účely týchto Podmienok rozumejú produkty,~ tovary, činnosti,
služby, resp. ině výkony a plnenia Dodávatel‘a (ďalej aj ako „Dodávky«), o dodanie ktorých
má Obec záujem a dodanie ktorých Obec záväzne u Dodávatel‘a objedná vo forme písomnej
objednávky, potvrdenia písomnej ponuky alebo návrhu predložených Obci Dodávatel‘orn, vo
forme uzatvorenej písomnej zrnluvy alebo mým hodnoverným spósobom, obsah ktorého je



možné zreteľne a bez možnosti dodatočnej úpravy zachytiť elektronickými formami
kornunikácie (napr. e~mai1 a pod.).

Pokiaľ sa pre účinnost‘ zm[uvného vzťahu rnedzi Obcou a Dodávateľom, na ktorý sa vzt‘ahujú
tieto Podmienky, vyžaduje zverejnenie prfslušného dokumentu, nastáva účunnosf takéhoto
zmluvného vzt‘ahu najskór v deň nasledujúci Po dni nasledujúcom po dni zverejnenia
príslušného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi.

IL

Objednávky, ponuky a zmluvy

1. Nepotvrdeně Objednávky Obce na uskutočnenie Dodávky sú Z~V~ZflČ Po dobu uvedenú
v každej jednotlivej objednávke. Pokial‘ táto doba v objednávke uvedená nie je, platí, že
Obeoje objednávkou viazaná Po dobu 7 dní odo dňajc doručcnia Dodávateľovi, ak v tejto
dobe nedöjde k potvrdeniu objednávky zo strany Dodávateľa a nebude osobitne
dohodnuté inak, objednávka stráca svoju platnost‘, zaniká a Obec ňou nie je viac viazaná.
Toto neplatí, akje objednávka len potvrdením pry predloženej ponuky Dodávateľa alebo
ak je realizovaná na základe uzatvorenej rámcovej zmhuvy.

2. Ponuky Dodávatel‘a na uskutočnenie Dodávky pre Obec sú závázné minimálne po dobu
30 dní odo dňa doručenia ponuky Obci.

3. Uzatvorenie zrnluvného vzťahu na základe objednávky Obce nastáva najskór momentom
píson-mého potvrdenía takejto objednávky Dodávateľom, uskutočneného v čase platnosti
objednávky.

4. Uzatvorenie zmluvného vzťahu na základe ponuky Dodávatel‘a nastáva najskór
momentorn písorniaého potvrdenia takejto ponuky Obcou, uskutočneného v čase platnosti
ponuky.

5. Momentom uzatvorenia písomnej zmluvy na uskutočnenie Dodávky je moment,
v ktororn je príslušná zmluva podpísaná poslednou zmluvnou stranou.

6. Pokial‘je v potvrdení objednávky alebo v potvrdení ponuky uvedená akákoľvek výhrada
alebo zrnena voči ich póvodne predloženému zneniu alebo obsahu, nebude takto
potvrdená objednávka alebo ponuka považovaná za akceptovanú, resp. potvrdenú, ale za
nový návrh, ktorý vyžaduje následné potvrdenie druhou ziriluvnou stranou.

7. Objednávky, ponuky a zmluvy potvrdené a uzatvorerié v zniysle vyššie uvedeného sú
záväzné pre Obec aj pre DodávateFa.

8. Ak döjde po potvrdení objednávky alebo ponuky k uzatvoreniu osobitnej zmluvy, sú pre
zmluvné strany záväzné a platia ako dojednané údaje uvedené v takejto osobitnej zmluve,
a to aj v pripade, ak sú odlišné od údajov uvedených v predchádzajúcej písornnej
akceptácii objednávky alebo ponuky.

9. Akékol‘vek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody musia byt‘ uskutočnené
výlučne v písomnej forme‘ a musia byt‘ písomne potvrdené všetkýrni zmluvnými
stranami.



10. Potvrdená objednávka, potvrdená ponuka a uzatvorená zmluva sa pre účely týchto
Podmienok ďalej označujú aj ako „Závázný dokument“.

11. Obec Lozorno zverejňuje objednávky a zmluvy na základe osobitného predpisu, ktorý
určuje prípady, v ktorých je ich zverejnenie podmienkou ich účinnosti. Obce Lozorno
zverejní tieto spösobom a v lehotách stanovených zákonom.

„.

Uskutočaenie Dodávky

L Pokiaľ nie je v súlade s týmito Podmienkami dohodnuté inak, je Dodávateľ povinný
uskutočnit‘ a reajizovať Dodávku v čase a v niieste uvedenom v Záväznom dokumente.
Zapoj enie subdodávateľa je možné len s predchádzajúcim pfsomnom súhlasom Obce.

2. V prípade, že s Dodávkou je spojené či už v zaysle Záväzného dokumentu, v zmysle
platnej právnej úpravy alebo v zmysle obchodnej praxe aj dodanie súvisiacich
dokumentov (návody na obsluhu, certifikáty, revízne správy a pod.), prípadne mých pre
riadne užívanie alebo prevádzku súvisiacich náležitostí, súčastí alebo príslušenstva, je
Dodávateľ povinný tieto dodat‘ najneskór spolu s Dodávkou, všetky takéto doklady,
dokumenty a písomnosti musia byt‘ aj v slovenskom jazyku.

3. Uskutočnenie a realizácia Dodávky sa potvrdzuje podl‘a povahy Dodávky na dodacom
liste alebo na preberacom protokole, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami
a bude na nich vyznačený dátum a čas uskutočnenia Dodávky, meno a priezvisko osoby
odovzdávajúcej apreberajúcej. V pripade dodania služby, z povahy ktorej vyplýva, že jej
dodanie nie je možné potvrdit‘ niektorým z tu uvedených spösobov, sa vykoná podl‘a

~niožnosti aspoň záznam alebo mé potvrdenie o obsahu a rozsahu dodanej služby.
4. Obec nic je povinná prevziat‘ Dodávku a neznáša náklady Dodávky spojené s vrátením

tovaru, nápravou Dodávky alebo uvedením do póvodného stavu, pokiaľ Dodávka
vykazuje akékoľvek vady, nie je úplná alebo nic je uskutočnená v čase a v mieste
uvedenom v Záväznom dokumente alebo nic je zo strany Dodávateľa pripravený a
podpísaný písomný dokument podľa bodu 2 tohto článku. Za vadu Dodávky sa okrem
zrejmých a zjavných vád považuje aj dodanie mého ako dohodnutého množstva alebo
dodanie inej ako dohodnutej kvality.

5. Obec takisto nic je povinná Dodávku prevziať a nemóžu jej byt‘ zo strany Dodávatel‘a
účtované žiadne navyše náklady, pokiaľ prevzatiu Dodávky bránia okolnosti majúce
charakter vyššej moci. V takointo pripade zmluvné strany dohodnú iný termín
uskutočnenia Dodávky.

6. Akékoľvek obaly súvisiace s Dodávkou a pre ňu obvyklé sa považujú za súčasť Dodávky,
pokial‘ v Záväznom dokumente nic je ustanovené inak (napr. vratné obaly). Náklady
spojené so spátným prevzatím vratných obalov znáša v celom rozsahu Dodávateľ a takéto
vratné obaly je Dodávatel‘ povinný prevziat‘ od Obce najneskór do 5 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy Obce na ich prevzatie Dodávatel‘om. Pokial‘ si Dodávatel‘ nesplní
túto svoju povinnosť, je Obec oprávnená vyúčtovat‘ mu všetky náklady spojené so



zabezpečením odoslania a odoslaním takýchto vratných obalov Dodávateřovi alebo
s likvidáciou takýchto vratných obalov. Dodávateľovi nevzniká v tejto súvislosti žiadny
nárok na náhradu ~kody alebo na poskytnutie mého pinenia zo strany Obce.

Iv.

Ceny a platobné podmienky

1. PokiaY nie je dohodnutě alebo z mého písomného dokumentu nevyplýva inak, platí, že
záväznou a dohodnutou ‚ konečnou a neprekročitel‘nou cenou Dodávky je cena uvedená
v Záváznom dokumente.

2. Cena Dodávky podľa Záväzného dokumentu sa vždy rozumie v mene Euro a vrátane dane
z pridanej hodnoty, ak nic je v Záväznom dokumente výslovne uvedené inak.

3. V cene Dodávky sú vždy zahrnuté aj všetky náklady Dodávateľa spojené s dopravou
a doručením Dodávky na miesto určcnia, vrátane prípadného poistněho a pod., ako aj
odmeny a mé pinenia spojené s prevodom alebo prenosom práv z duševného vlastníctva
v spojitosti s Dodávkou. Pokial‘ nic je osobitne dohodnuté inak, nie je Dodávateľ
oprávnený uplatňovať si voči Obci žiadne d‘alšie náklady alebo ich náhradu, prípadne
požadovať d‘alšie pinenia nad rámec podľa Záväzného dokumentu v súvislosti
s uskutočnenim a dodaním Dodávky.

4. Dodávatel‘ nic je oprávnený vystavit‘ faktúru alebo iný daňový alebo nedaňový doklad
spósobom, z ktorého by vyplývala povinnosť Obce poskytnút‘ akékoľvek predbežné
finančně plnenie, najmä úhradu ceny Dodávky alebo jej časti pred okarnihom jej riadneho
a včasného uskutočnenia. Obec Lozorno zálohy ani platby vopred neposkytuje.

5. Dodávateľ je povirmý za účelom úhrady ceny Dodávky vystaviť faktúru v čase
a s náležitosťami podľa platných právnych predpisov.

6. Lehota splatnosti faktúry je 30 dní odo dňa doručenia riadne a v súlade s platnou právnou
úpravou vystavenej faktúry Obci.

7. Za deň úhrady faktúry sa považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu Obce.
8. V prípade Dodávky Stavebných prác podľa týchto Podmienok, celková cena ktorých

prevyšuje sumu 30.000,-EUR, je Obec oprávnená zadržat‘ pri úhrade každej vystavenej
faktúry čiastku vo výške 5% fakturovanej sumy s DPH (ďalej len „Zádržné“), ktoré bude
Dodávateľovi vyplatené v súlade s týmito Podmienkami.

9. Obec ulirádza faktúry zásadne bezhotovostným prevodom na účet Dodávateľa vedený
v tuzemskej banke alebo v banke v členskom štáte EÚ.

10. V prípade omeškania Obce s úhradou faktúry vzniká Dodávatel‘ovi nárok na zaplatenie
úrokov z omeškania vo výške stanovenej osobitným právnym predpisom.



Iv.

Vlastnícke právo, právo z duševnélio vlastníctva, prechod nebezpečenstva

Vlastnícke právo k Dodávke prechádza na Obec dňom uskutočnenia Dodávky v súlade
s týmito Podmienkami.

2. V prípade, ak predmetom Dodávky sú činnosti alebo výkony Dodávateľa, na ktoré sa
vzťahuje ochrana z práv z duševného vlastníctva, zaväzuje sa Dodávateľ a Obci zaručuje,
že v rámci uskutočnenia Dodávky prevádza na Obec a na Obec prechádzajú aj všetky
práva vyplývajúce z práv z duševného vlastníctva spojených s Dodávkou v rozsahu,
v akom je ich prevod alebo prenos podľa platriej právnej úpravy možný a účinný, a že
v prípade potreby uvedené na výzvu a požiadavku Obce potvrdí aj v osobitnorn
dokumente, v ktorom bude takýto prevod alebo prenos práv z dušeného vlastníctva
upresnený alebo osobitne zmluvne upravený.

3. Dodávatel‘ d‘alej Obci zaručuje, že uskutočnenfm a realizáciou Dodávky neporušuje
žiadne slovenské či zahraničné autorské práva, patenty, ochranné známky, registrované
návrhy či akékol‘vek mé práva z duševného vlastníctva alebo práva týmto obdobné.

4. Nebezpečenstvo škody na predmete Dodávky prechádza na Obec najskór momentom
riadneho uskutočnenia Dodávky Dodávateľom a jej prevzatím Obcou v sú~ade s týmito
Podmienkami.

V.

Zodpovednost‘ za vady, záruka

Pokial‘ nie je ohl‘adom zodpovednosti za vady dohodnuté inak, preberá Dodávateľ
zodpovednost‘ za vady Dodávky podľa zákonných predpisov.

2. Dodávateľ zodpovedá za vady Dodávky (a to aj skryté vady), ktoré mala Dodávka v čase
prechodu nebezpečenstva škody na predmete Dodávky na Obec.

3. Záručná doba na predmete Dodávky je 24 mesiacov odo dňa prevzatia Dodávky Obcou
v súlade s týmito Podmienkami, ustanovenia osobitných platných právnych predpisov
určujúce záväzným spösobom prípadnú dlhšiu záručnú dobu týmto nic sú dotknuté. Ak
je predmetom dodávky stavba alebo stavebné výkony a práce je záručná doba dohodnutá
na dobu 36 mesiacov. Pokiaľ osobitný právny predpis alebo písomné vyhlásenie
dodávatel‘a stanoví dlhšiu záručnú dobu platí táto dlhšia záručná doba za dohodnutú.
Záručná doba začína plynút‘ odo dňa prevzatia Dodávky bez vád a nedorobkov Obcou
v súladc s týmito Podmienkami.

4. Dodávateľ zodpovedá za vady Dodávky, ktoré vzniknú alebo sa prejavia počas trvania
záruky.

5. Vady, za ktoré zodpovedá Dodávateľ zo záruky, je Obec povinná bezodkladne Po ich
zistení písomne oznámit‘ Dodávatcl‘ovi, najneskór však do uplynutia záručnej doby.



6. Dodávateľ ‚je povinný akékoľvck vadné Dodávky podľa voľby Obce bezodkladne
opraviť, nabradiť, resp. znovu vykonat‘, a to na vlastně náklady a na vlastně
nebezpečenstvo‘

7. V prípade, ak Dodávateľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť odstrániť vady Dodávky,
je Obec oprávnená bez ujmy práv Obce za zodpovednosti za vady a za záruky tieto vady
odstrániť alebo nechat‘ odstrániť, a to na náklady Dodávateľa. Pokial‘ to nebude možné,
je Obec oprávnená odstúpit‘ od Záväzného dokumentu.

8. Použitie ustanovení ~ 427 a 428 Obchodného zákonníka sa vylučuje.

VI.

Zodpovednost‘ za škodu

Dodávateľ je zodpovedný za všetku škodu spósobenú priamo alebo nepriamo Obci ako
aj vo vzťahu k tretfm osobám v dösledku porušenia akejkoľvek jeho povinnosti podl‘a
týchto Podmienok, Záväzného dokumentu alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

2. Dodávateľ Obec, jej zástupcov a zamestnancov odškodní, zbaví prípadných nárokov
mých a nebude ich činiť zodpovednými za žiadne žaloby, súdne spory alebo správne
konania, nároky na náhradu škody, rozsudky, záväzky, úroky, právne poplatky, náklady
a výdavky tretích strán akejkol‘vek povahy (vrátane okrem mého za konkrétne, nepriame,
vedľaj šie či následné náhrady škody) bez ohl‘adu na to, či vznikli pred alebo Po
uskutočnení Dodávky, boli spósobené alebo údajne spösobené akýmkoľvek spósobom
konania, opomenutím, chybou, porušením výslovnej alebo implicitncj záruky či
povinnosti Dodávatel‘a, alebo nedbanlivosťou Dodávateľa (alebo kohokoľvek
konajúceho v jeho niene pod jeho vedením, riadenirn alebo poverením).

3. Obec nenesie voči Dodávateľovi zodpovednosť za žiadnu stratu príjmov, ušlý zisk alebo
ině náhodné, priame alebo nepriame či následné škody, aj keď hola na možnost‘ vzniku
takých škčd upozornená.

VII.
Osobitné ustanovenia týkajúee sa Dodávok stavebných prác a stavebných výkonov

Ustanovenia týchto Podmienok sa vzťahujú aj na Dodávky, predmetom ktorých je
dodanie, zhotovenie, resp. prevedenie stavebných prác, stavebných výkonov a činností,
ako aj na zhotovenie diela / stavby, alebo jej časti (vrátane opráv a úprav a pod.
existujúcich stavebných did a stavebných prvkov) (v texte aj ako „Stavebné práce“),
ktoré na základe Záväzného dokumentu realizuje Dodávatel‘ pre Obec.

2. Dodávatel‘ realizuje Stavebné práce na vlastně nebezpečenstvo a na vlastnú
zodpovednosť.



3. Všetky v rámci realizácie Stavebných prác dodávané materiály a výrobky musia
zodpovedať Lechnickýiii požiadavkáin ita výstavbu, mat‘ platné atesty a certifikáty, spÍňať
všetky technické normy a ině závázně predpisy a Dodávateľ je povinný počas realizácie
Stavebných prác zabezpečiť v obvyklom rozsahu kontrolně skúšky použitých materiálov,
ako aj stavebných častí diela. Podstatné časti diela, stavebné materiály, výrobky, ich
blavné časti a pod. je Dodávatel‘ povinný vopred predložit‘ Obci na schválenie.

4. Záväzok Dodávateľa k dodaniu Stavebných práv zahřňa aj jeho povinnost‘ vykonat‘
i nepredvfdané práce (t. j. aj ked‘ ich Záväzný dokument neurčuje ako súčasf Dodávky),
ak ich realizácia je alebo sa stane nevyhnutnou pre riadnu a úplná realizáciu Dodávky
tak, aby Dodávka bola pine funkčná, prevedená podľa projektovej dokumentácie (ak je
pre dané Stavebné práce spracovaná) a za podmienok príslušných správnych povolení.

5. Dodávatel‘ je povinný preveriť miesto realizácie Stavebných prác a projektovú
dokumentáciu k Stavebným prácarn. Uzatvorením Záväzného dokumentu Dodávateľ
vyhlasuje a Obci zaručuje, že miesto realizácie Stavebných prác a projektová
dokumentácia sú bez akýchkol‘vek faktických vád, ktoré by bránili realizácii Stavebných
prác alebo by mali za násiedne predÍženie termínu realizácie Stavebných prác alebo vplyv
na cenu Stavebných prác. Dodávateľ bene na vedomie, že všetky náklady a škody spojené
so zisteniami alebo stavom, ktorý pri vynaložení odbornej starostlivosti mohli byť
Dodávatel‘om zistené pred uzatvorením Záväzného dokumentu aiebo pre začatím
Stavebných prác, znáša v celom rozsahu Dodávatel‘ a nebudú mu poskytnuté žiadne
pinenia v súvislosti s opomenutím alebo zanedbaním vyššie uvedenej kontroly, zároveň
nic sú takéto dósledky d6vodom na zmenu dohodnutých termínov pinenia.

6. Pokial‘ nic je dohodnuté osobitne inak, je Dodávateľ povinný si na vlastně náklady
a nebezpcčcnstvo zabezpečit‘ všetky potrebné povolenia na realizáciu Stavebných prác,
vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, zariadenie vhodného staveniska, napojenia na
potrebné inžinierske side pre účely realizácie Stavebných prác a pre potreby staveniska
(vrátane meracích zariadení spotreby energií), ochranu stavby a staveniska, koordináciu
s mými dodávatel‘mi, čistotu a poriadok (na dennej báze), likvidáciu odpadu vzniknutého
v súvislosti s realizáciou Stavebných prác, používanie všetkých ochranných pracovných
prostriedkov a pomócok a označenie svojich pracovníkov a zmluvných partnerov
spbsobom jednoznačne preukazujúcim prísiušnost‘ k Dodávatel‘ovi (mé osoby móžu byt‘
zo stavby vykázané).

7. Obec je oprávnená kedykol‘vek požadovat‘ vykonanie kontrolu realizácie Stavebných
prác, resp. oprávnená poveriť svojho zamestnanca a~ebo tretiu osobu, aby takúto kontrolu
vykonávala v mene Obce (d‘alej len „Zástupea Obce~‘). Dodávatel‘je povinný poskytnúf
Zástupcovi Obce všetku potrebnú súčinnosť k vykonaniu takejto kontroly, vrátane
prístupu k všetkých častiam stavby a dokumentácii Stavebných prác (najmä, nic však
výlučne k stavebnému denníku, do ktorého móžu Zástupca Obce vykonávat‘ zápisy).

8. Akékol‘vek Stavebné práce, ktoré majú byt‘ v priebehu ďalších prác zakryté, musia byt‘
vopred skontrolované Zástupcom Obce. Bez príslušného záznamu o vykonanej kontrole
ncm8že clójsť k zakrytiu Stavebných prác. Ak k zakrytiu napriek absencii kontroly dójde,
je Obec oprávnená vyžadovat‘ odkrytie Stavebných prác. Pokiaľ bude zistené, že
Stavebné práce neboli prod zakrytím riadne vykonané, znáša náklady odkrytia Dodávateľ,
inak Obec.



9. Pokial‘ sú v Záväznom dokumente dohodnuté etapy Stavebných prác, musia byt‘ takéto
etapy vždy skontrolovaně Zástupcom Obce. O takejto kontrole sa vykoná záznam.
Kontrola neznamená prevzatie Stavebných prác ani ich časti.

10. Priebežne zistené vady a nedorobky Stavebných prác musia byť bezodkladne odstránené
na náklady Dodávateľa. Zástupca Obce je kedykoľvek ak bude zistené, že realizácia
Stavebných prác sa uskutočňuje v rozpore so Záväzným dokumentom, projektovou
dokumentáciou, povoleniami, platnou právnou úpravou alebo platnými normami, alebo
ak vykazuje závažné vady, oprávnený nariadiť prerušeaie Stavebných prác až do doby,
kým bude dohodnutý spösob d‘alšieho postupu. Dodávatel‘ovi v súvislosti s tu uvedeným
nevzniká žiaclny nárok na zmenu ceny, na zmenu dohodnutých termínov realizácie
Stavebných prác alebo na akékol‘vek ině plnenie (vrátane škody) zo strany Obce.

11. Obec je oprávnená kedykoľvek znížit‘ rozsah Stavebných práv a ich vykonanim poverit‘
tretlu osobu. Dodávateľovi náleží v tomto prípade náhrada ceny už preukázatel‘ne za
účelom realizácie Stavebných prác obstaraných niateriálov a výrobkov, Po úhrade takejto
ceny a dodaní týchto materiálov a výrobkov Obci sa tieto stávajú prevzatím v súlade
s týmito Podmienkami vlastníctvom Obce.

12. Prípadné naviac práce požadované Obcou (ině ako podľa bodu 4 tohto článku) sa
Dodávateľ zaväzuje uskutočnit‘, podmienky naviac prác budú osobitrie dohodnuté.

13. Prvá polovica Zádržného (50%) bude Dodávateľovi vyplatená do 30 dní odo dňa
odovzdania a prevzatia Stavebných prác bez vád a nedorobkov. Druhá polovica
Zádržného (50%) bude Dodávateľovi vyplatená do 30 dní po uplynutí záručnej doby
vzt‘ahujúcej sana Stavebné práce, ak budú všetky v záručnej doby uplatnené nároky Obce
na odstránenie vád riadne a včas vysporiaclané.

14. 0 odovzdaní a prevzatf Stavebných prác sa spíše písomný protokol, ktorý podpisuje
Zástupca Obce a Dodávatel‘. V protokole rnusia byt‘ zaznamenané všetky zistené vady
a nedorobky spolu s uvedením lehoty na ich odstránenie. V prípade ncodstrániteľných
vád (bez ohľadu na ich povahu) nie je Obec povinná Stavebné práce prevziat‘, je však
oprávnená požadovať primerané zniženie ceny Stavebných prác. Po odstránenf zistených
vád a nedorobkov sa uskutoční opätovné preberacie konanie. Protokol z preberacieho
konania, neobsahujúci zápis o vadách a nedorobkoch je podkladom pre fakturáciu
zvyšnej časti ceny Stavebných prác.

15. Záručné doby začínajú plynúť až dňom nasledujúcim Po dni podpisu preberacieho
protokolu o realizácii Stavebných prác bez vád a nedorobkov.

16. Po skončení Stavebných prác a ich odovzdaní Obci je Dodávatcľ povinný vyprataf
stavenisko a miesto realizácie Stavebných prác od všetkých ním vnesených veci
a stavenisko uviesť do pövodného stavu.

17. Nebezpcčenstvo škody na realizovaných Stavebných prácach prechádza na Obec
okamihom odovzdania zrealizovaných Stavebných prác Obci bez vád a nedorobkov.

18. Vlastníkom realizovaných Stavebných prác je od počiatku Obec. Vlastnícke právo
k materiálom, výrobkom a stavebným častiam diela prechádza na Obec okamihom ich
zabudovania do realizovanej stavby.

19. Akákol‘vek Dodávateľova výhrada vlastníctva k dielu, jednotlivým materiálom,
výrobkom a stavebným častiam a pod., je vylúčená a neakceptovaná.



20. V prípade, že realizácia Stavebných prác vyžaduje uzatvorenie akýchkol‘vek dohčd alebo
riešenie vzt‘ahov s tretími osobami, je Dodávatel‘ povinný takéto zabezpečiť na vlastně
náklady, pričom v mene Obce je oprávnený konať len pokial‘ mu k tornu bude udelené
osobitné poverenie alebo plnomocenstvo.

VlIL
Odstťipenie ad Záväzného dokumentu

Obec je oprávnená odstúpit‘ od Záväzného dokumentu z dóvodov uvedených v týchto
Podmienkach, z dóvodov uvedených v platných právnyeh predpisoch, ako aj v prípade,
ak:

v prípade, ak na Dodávatel‘a bob začaté konkurzně alebo reštrukturalizačné konanie,
Dodávatel‘ sa domáha oddlženia, bola na Dodávatel‘a začatá likvidácia prípadne ině
konanie podobného charakteru,

- sa vyskytnú okolnosti, pre ktoré Obec nemóže svoje záväzky splníť, alebo ich móže
splnit‘ len za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespösobila a nemohla
leh ani predvídať, ani im zabránit‘,

- u Dodávatel‘a došlo k ukončeniu jednej zjeho činností, bez ktorej nie je možné
spinenie účelu Závazného dokumentu,

Dodávatcľ neuskutočnil Dodávku alebo niektorú z jej častí riadne a včas,
Dodávatel‘ napriek upozorneniu zo strany Obce opakovane porušuje povinnosti
vyplývajúce mu zo Záväzněho dokumentu alebo z týchto Podmienok,
akékoľvek pinenie Dodávatel‘a vykazuje vady.

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpit‘ od Záväzného dokumentu z dóvodov uvedených
v týchto Podmienkach a z dóvodov uvedených v platných právnych predpisoch.

3. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia o oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej
strane.

4. Ak k odstúpeniu došlo z dóvodov, za ktoré nezodpovedá Dodávateľ alebo z dóvodov,
ktoré Dodávateľ nezavinil, má Dodávatel‘ nárok na náhradu nákladov vynaložených na
uskutočnenie Dodávky ku dňu účinnosti odstúpenia. Ak k odstúpeniu došlo z dóvodov na
strane Dodávateľa má Obec Lozorno právo na náhradu škód, ktoré jej tým vznikli.

Ix.
Dodržiavanie právnych a mých predpisov

1. Dodávateľ je povinný dodržiavaf všetky všeobecne záviizně právne predpisy platné
a vzťahujúce sa na tieto Podmienky, Záväzný dokument a predmet Dodávky vrátane
okrem mého všetkých predpisov týkajúcich sa pracovnoprávnych vzťahov a nelegálneho
zamestnávania, životného prostredia, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany
pred požiarmi, ako aj platné slovenské a európske technické normy vzťahujúce sa na
Dodávky, ich predmet a obsah, vrátane Stavebných prác.



2. V pripade, že sa pinenie Dodávateľa uskutočňuje v priestoroch Obce, je Dodávateľ
(vrátane všetkých jeho zamestnancov a ním poverených osób) povinný dodržiavať aj
interně predpisy Obce, najmä precipisy v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a ochrany pred požiarmi.

3. Pokiaľ sana predinet Dodávky vzt‘ahuje akákoľvek STN, EN alebo iný technický predpis
musí un predmet Dodávky zodpovedať v plnom rozsahu.

X.
Mlčanlivosť a transparentnost‘

Akékol‘vek údaje, ktoré Obec poskytne Dodávateľovi, bez ohľadu na to, či boli
poskytnuté v písomnej alebo ústnej podobe, sa považujú za döverné informácie (ďalej aj
ako ~‚D~verné informácie«).

2. Dodávatel‘ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých Dóverných informáciách
poskytnutých mu zo strany Obce alebo mene Obce.

3. Dodávateľ použije všetky Döverné informácie len na účely pinenia Dodávky a povinností
podľa zmluvného vzťahu založeného Záväzným dokumentom.

4. PokiaY to nevyžadujú platné právne predpisy, Dodávateľ bez získania predchádzajúceho
súhlasu Obce nezverejní, neoznámi ani neodpovie na žiadosf žiadnej inej osoby o
poskytnutie Döverných informácii alebo informácií týkajúcich sajeho zmluvného vzt‘ahu
s Obcou, ani nevydá žiadne vyhlásenie ani mým spösobom neurobí vyhlásenie,
oznámenie alebo podanie v súvislosti so zmluvným vzťahom s Obcou.

5. Ak je alebo bude Dodávatel‘ zo zákona povinný poskytnút‘ akékoľvek Dóverné
informácie, bezodkladnc pošle oznámenie Obci tak, aby sa Obec mohla domáliať
neodkladného opatrenia alebo mého vhodného ochranného prostriedku alalebo ho zbavila
povinnosti dodržiavať tieto ustanovenia o mlčanlivosti.

6. Dodávatel‘ vyhlasuje, že vo svojej podnikateľskej praxi a pri realizácii dodávky pre Obec
Lozorno nepoužíva a nebude používať žiadne také postupy alebo nástroje, ktoré by
akokoľvek v rozpore splatným právom alebo dobrými mravmi ovplyvňovali alebo
mohli ovplyvnit‘ Obec Lozorno, jej orgány alebo jej zamestnancov alebo ňoupoverených
tretích osób pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov Obce Lozorno vo vzťahu
k Dodávateľovi. Dodávatel‘ sa najmä zavázuje, že nebude týmto osobám ponúkat‘ žiadne
pinenia ani ich prfsľuby, ktoré priamo nesúvisia s Dodávkou. Dodávateľ sa tiež zaväzuje,
že oznámi starostovi obce Lozorno (a v pripade ak by sa malo jednat‘ prianio o neho
členom obecnej rady obce Lozorno) každý svoj poznatok o torn, že akýkoľvek orgán obce
Lozorno alebo jeho člen, alebo ktokoľvek zo zamestnancov obce Lozorno alebo ňou
poverená tretia osoba požadovala priamo alebo nepriamo takéto pinenie nesúvisiace
s Dodávkou alebo čo ilen prísľub takéhoto pinenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
poskytnutie a prijatie drobných reklamných alebo marketingových predmetov
zanedbatel‘nej hodnoty, ktorě sa obvykle používajú v obchodnej praxi.



XI.
Ochrana osobných údajov

Dodávateľ sa zaväzuje, že bude dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany
osobných údajov.

2. Dodávatel‘ udel‘uje podpisom Záväzného dokumentu Obci súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v Záv~znom dokumente v rozsahu potrebnom pre plnenie
povinností a uplatňovanie práv z predmetného zmluvného vzťahu, a to na dobu trvania
tohto zmluvného vzťahu, pričom pokiaľ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas
Doclávatel‘a nezaniká skčr ako budú vysporiadané všctky vzťahy, práva a povinnosti
z predmetriého zmluvného vzt‘ahu vyplývajúce.

3. Dodávatel‘ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov kedykol‘vek písomne
odvolať.

XII.
Doručovanie

Písomnosti sa doručujú na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v Záväznom
dokumente, pokial‘ sa zmluvné strany nedohodnú inak. Zmenu sídla alebo adresy na
doručovanie je zmluvná strana, ktorej sa zmena týka, povinná bezodkladne písomne
oznámit‘ druhej ztnluvnej strane. Pisomnosti určené obci Lozorno sa doručujú na Obecný
úrad Lozorno, Hlavná 1, 900 55 Lozorno.

2. Písomnost‘ sa považuje za doručenú dňom jej skutočného doručenia, t. j. doporučene
poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú podľa týchto Podmienok,
kuriérom atebo osobným doručením príslušnej zmluvnej strane. Ak pripadne posĺedný
deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň. Za deň doručenia pisomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú pfsomnosť prevziaf, atebo v
ktorý máme uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na príslušnej pošte.

3. Pri elektronickom doručovaní písomností prostredníctvom elektronickej pošty (e-mail) sa
písomnosť považuje za doručenú Po doručení potvrdenia od prijemcu o jej prijatí.
Elektronické doručovanie je možné len v prípadoch predpokladaných týmito
Podmienkami.

XL
Všeobecné ustanovenia

1. Dodávatel‘ nie je oprávnený bez predchádzajůceho písomného súhlasu Obce postúpit‘
svoje pohľadávky voči Obci na tretiu osobu, zriadit‘ k nim záložné právo ani
zabezpečovací prevod práv. Prevod práv a povinností zo zmluvného vzťahu, na ktorý sa



aplikujú a vzťahujú tieto Podmienky, zo strany Dodávatel‘a na tretiu osobuje možný len
s predchádzajúcirn písomným súhlasom Obce.

2. Právne vzťahy medzi Obcou a Dodávateľom sa spravujú právnym poriadkom platným
v Slovenskej republike.

3. Na zmluvné vzťahy na ktoré sa aplikujú a vzfahujú tieto Podmienky sa nevzťahuje
Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru.

4. Prípadné spory budú riešeně, pokiaľ zmluvné strany nedospejú k vzájoiiiiiej doliode,
súdom vecne a miestne príslušným podl‘a Civilného sporového poriadku.

5. Pokial‘ by niektoré ustanovenie týchto Podmienok a d‘alších dotknutých dohód bob alebo
sa stalo neplatným alebo neúčinným, nie je tým dotknutá platnosť a účinnost‘ Podmienok
a Záväzného dokumentu ako celku. Neplatné alebo neúčinné ustanovenie sa zmluvné
strany zaväzujú nahradif takým platným a účinným ustanovením, ktoré bude najlepšie
zodpovedať ekonomickému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

6. Tieto Podmienky platia a sú účinné od 01.06.2019 a spravujú sa nimi všetky zmluvné
vzt‘ahy medzi Obcou a Dodávateľmi dohodnuté, vzniknuté abebo realizované po tomto
dni, pre ktoré je v Záväznom dokumente uskutočnený odkaz na tieto Podmienky.

7. Zmena abebo dopinenie týchto podmienok nadobudne úČinnosť dňom ich zverejnenia na
internetovom sídle Obce Lozorno. Táto zmena a dopinenie sa nevzťahujú na vzťahy,
ktoré vznikli pred ich účinnosfou, ibaže bude medzi Obcou Lozorno a Dodávatel‘om
výslovne dohodnuté inak.

V Lozorne, dňa 3 1.05.2019

Mgr. Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno


