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Zmluva o dielo
Č. u zhotovitcľa 2~ 2020 08421

uzatvorená v súlade s ustanoveniami ‚~‘ 536 a nas!. zákona č. 513 91 Zb. Obchodný zákonník
v znení neskorších predpisov ~ďalej len „ Obchodný zákonní!‘) a zákona č 343 2015 Z z.
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (d‘alej len ‚Zákon o VO “)

(d‘alej len ‚ zmluva ~)

ZMLUVNÉ STRANY

Obchodné meno: Obec Lozorno
Sídlo: Hlavná 1, 900 55 Lozorno
IČO: 00304905
DIČ: 2020643669
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
IBAN: SK34 5600 0000 0032 0374 7001
V zastúpení: Mgr. Ľuboš Tvrdoň, starosta
E-mail: obec(~lozorno sk

(d‘alej len „objednávatel“)

a

Obchodné meno: CO AS Slovakia, a.s.
Sídlo: Priemyselná 6, 042 45 Košice
IČO: 31651402
DIČ: 2020492111
IČDPH: SK2020492111
Organizačná jednotka
poverená realizáciou: Divízia Západ — Stredisko Trnava

Orešianska 7
91701 Trnava

Bankové spojenie: Komerční banka, a.s.
IBAN: SKli 81000001 070057470257
V zastúpení: Cyril Claude Bernard Pinault — predseda predstavenstva

Ing. Juraj Serva — člen predstavenstva
Ing. Milan Balážik, MBA — člen predstavenstva

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sa, vložka č. 240/V
E-mail: diviziazapad(~colas-sk.sk
Telefonický kontakt: +421 55 633 00 88
(d‘alej len „zhotovitel“)

(objednavatel‘ a zhotovitel‘ d‘alej spolu len „zmluvné strany“)



PREAMBULA

1. Zámerom zmluvných strán je zhotoviť dielo a vykonať v tejto zmluve špecifikované
výkony pre obj ednávatel‘a a to podl‘a pokynov obj ednávatel‘a v prvotriednej kvalite
a včas, v zmysle príslušnej projektovej dokumentácie, s vynaložením odbornej
starostlivosti a skúsenosti zhotovitel‘a, pričom za riadne a včas vykonané dielo bude
zhotovitel‘ovi ubradená cena podl‘a tejto zmluvy.

2. Slovenské platné právne a technické predpisy musia byť pri zhotovovaní diela
zhotovitel‘om dodržované a akceptované. Realizácia diela podl‘a slovenských právnych a
technických predpisov tvorí samozrcjmú súčasf zhotovovaného dicla

3. Na základe uvedeného sa zmluvné strany dohodli nasledovne:

Článok 1
Záruky strán

1. Obj ednávatel‘ a zhotovitel‘ týmto vyhlasujú, že sú osobami oprávnenými na právne úkony,
a že sú podľa platných právnych predpisov oprávnení uzatvoriť túto zmluvu.
Obj ednávateľ a zhotovitel‘ ďalej vyhlasujú, že závázky obsiahnuté v tejto zmluve sú
schopní riadne a včas splniť.

2. Objednávatel‘ vyhlasuje, že nie je platitel‘om DPH. Zhotovitel‘ vyhlasuje, že je riadne
registrovaným platcom DPH v zmysle príslušných slovenských právnych predpisov,
čo dokladuje predložením osvedčenia o registrácii platitel‘a DPH.

Článok2
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán
v súvislosti so zhotovením v tejto zmluve špecifikovaného diela zhotovitel‘om pre
obj ednávateľa.

2. Zhotoviteľ sa touto zmluvou zaväzuje zhotovíť pre objednávatel‘a a podl‘a jeho pokynov
riadne a včas dielo špecifikované v článku 3 tejto zmluvy ako aj určenými prílohami
k tejto zmluve a vykonať všetky k zhotoveniu diela potrebné práce a výkony.

3. Obj ednávateľ sa touto zmluvou zavázuje zhotovitel‘ovi za riadne a včas zhotovené dielo
špeciťikované v článku 3 tejto zmluvy zaplatiť dohodnutú cenu diela.

Článok 3
Specifikácia diela, naviac práce, vyňatie časti diela, projektová dokumentácia

1. Zhotovované dielo predstavuj e realizáciu stavebných prác, stavebných výkonov
a stavebIly.,l1 uplav ua stavL~.



„Odstránenie havarijného stavu cestného mosta na Staničnej ulicj v Lozorne“

(ďalej aj ako „Dielo“) v katastrálnom území Lozorno, obci Lozorno, okres Malacky
(miesto vykonania diela) podľa projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie
v náležitostiach pre realizáciu stavby (ďalej aj ako „Projektová dokumentácia“),
vypracovanej spoločnosťou ProPonti s.r.o., zohl‘adňujúc všetky skutočnosti a informácie,
ktoré bolí zo strany obj ednávatel‘a predložené do procesu verejného obstarávania k danej
zákazke, na základe ktorých zhotovitel‘ predložil svoju cenová ponuku.

2. Dielo je ďalej podrobne a detailne špecifikované v Projektovej dokumentácii, ktorá tvorí
Prílohu Č. 1 tejto zmluvy (vrátane výkresov búracích prác, odstránenia havárie, výkresov
tvarov a výstuží, ocel‘ovej lávky, vybraných detailov a príslušenstva, statického výpočtu,
diagnostiky, technickej správy, vedení inžinierskych sjetí a pod.) a ktorá predstavuj e
spolu s prácami a výkonmi uvedenými v ods. 6 tohto článku úplné a konečné určenie
rozsahu prác a výkonov v rámci zhotovenia Diela, k vykonaniu ktorých je zhotoviteľ
povinný podľa tejto zmluvy.

3. V prípade, ak počas zhotovovania Diela vystane potreba vykonať naviac práce, t. j. práce
nad rozsah uvedený v Proj ektovej dokumentácii a teda nezahrnuté v špecifikácii Diela,
avšak bude sa jednať o práce, ktoré sú nevyhnutné pre riadne a včasné zhotovenie Diela
a ani pri vynaložení dostatočnej odbornej starostlivosti ich nebolo možné predvídať pri
vypracovaní Proj ektovej dokumentácie, vykoná zhotoviteľ tieto práce, ak dój de medzi
zmluvnými stranami k uzatvoreniu osobitnej písomnej dohody o rozsahu naviac prác
a odplate za takéto naviac práce. Za naviac práce ovplyvňujúce cenu Diela sa považujú
len práce a výkony, hodnota ktorých prevyšuje dohodnutú cenu Diela podľa tejto zmluvy
o viac ako 5%. Pokial‘ by medzi zmluvnými stranami došlo k rozporu o skutočnosti, či
takéto práce predstavujú ~naviac práce, hude sa v zásade vychádzať z Proj ektovej
dokumentácie pri zohl‘adnení miestnych špecifik stavby a všeobecne zaužívaných
postupov pri realizácii obdobných stavieb. Naviac práce nebudú mať v žiadnom prípade
vplyv na zmenu lehót zhotovenia Diela podl‘a tejto zmluvy. Pokiaľ sú níektoré položky
naviac prác ocenené v cenovej ponuke zhotoviteľa, z ktorej sa pri uzatvorení tejto zmluvy
vychádza, zaväzuje sa zhotovitel‘, že jednotkové ceny budú zachované aj pre prípadné
naviac práce počas celej doby platnosti a záväznosti cenovej ponuky zhotovitel‘a. Pri
uzatváraní dohody o naviac prácach a výklade tohto ustanovenia budú rešpektované
príslušné ustanovenia Zákona o VO.

4. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa presvedčil o miestnych danostiach a pracovných
podmienkach pre zhotovenie Diela podľa tejto zmluvy, riadne a dókladne preštudoval
a skontroloval Projektová dokumentáciu a vstupné súťažné podklady, že neexistujú
žiadne prekážky ani mé okolnosti, ktoré by mu bránili v riadnom a včasnom zhotovení
Diela podl‘a tejto zmluvy a na tomto základe je schopný zhotoviť Dielo riadne a včas
podl‘a tejto zmluvy. Akékol‘vek neskoršie námietky alebo pripomienky zhotovitel‘a
ohľadom tu uvedeného nebudú mať vplyv na rozsah jeho prác a výkonov ani na cenu
Diela a na lehoty zhotovenja Diela.

5. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela v maximálnej možnej miere, zohľadniac
východiská uvedené v tejto zmluve, rešpektovať požiadavky obj ednávatel‘a na detaily
Diela. Dielo je zhotovitel‘ povinný zhotovíť výlučne podľa Projektovej dokumentácie, na
piIpadii~ iieskót zlsleiié vady alebo iiedosLatky Projektovej dokunien1á~cie alebo jej zmeny



je povinný obj ednávatel‘a bezodkladne upozorniť, inak znáša zhotovitel‘ všetku škodu
tým spósobenú. Zhotovitel‘ nie je oprávnený vykonávať akékol‘vek zmeny v Proj ektovej
dokumentácii alebo pri zhotovovaní Diola sa od Proj ektovej dokumentácie svojvol‘ne
odchyl‘ovať alebo meniť akékol‘vek technické riešenie Diela, s výnimkou podl‘a ods. 6
tohto článku, pričom o akejkol‘vek takejto zmene alebo odchýlke je zhotoviteľ povinný
bezodkladne písomne inf‘ormovať obj ednávatel‘a a to aj príslušným zápisom v stavebnom
denníku.

6. Zhotovitel‘ bene na vedomie, že v rámci zhotovenia Diela je potrebné vykonať preložky
inžinierskych sietí vedených v mostnom telese, a to (i) vodovod (rúra o priemere 25 cm
osadená v plechovej chráničke 40x40 cm), (ii) plynovod osadený v ocel‘ovej chráničke
o priemere 10 cm, (iii) elektrické vedenie osadené v chráničko o priemere 8 cm pozdlž
mosta a 4 cm v prednej časti opory (ďalej aj ako „Inžinierske siete“), pričom tieto
Inžinierske siete musia Po celú dobu trvania zhotovenia Diela zostať aj v rámci a počas
trvania ich prekládky plne funkčné, Po zhotovení Diela móžu nad‘alej viesť v póvodnej
trase v rámci zosilnených / opravených častí Diela (mostného telesa) alebo móžu byť
vedené novým trasovaním. Je výlučnou záležitosťou a povinnosťou zhotovitel‘a uzatvoriť
dohody a zabezpečiť súhlasy, stanoviská a vyj adrenia vlastníkov, resp. správcov
Inžinierskych sjetí potrebné k preložke (aj dočasnej) a určeniu / vybudovaniu konečného
vedenia a trasovania Inžinierskych sietí, vrátane všetkých s tým spojených činností
a zabezpečenia vypracovania všetkej s tým súvisiacej, najmä proj ektovej, dokumentácie
a zabezpečenia všetkých potrebných povolení. Všetky a akékol‘vek náklady týkajúce sa
alebo spojené s preložkou Inžinierskych sietí (vrátane dočasnej proložky a vybudovania
konečného vedenia a trasovania Inžinierskych sietí) a zabezpečením všetkých vyjadrení,
stanovísk, dohód a povolení sú zahrnuté v cenovej ponuke zhotovitel‘a (aj v prípade, ak
tam niektorá položka nie je konkrétne uvedená alebo špecifikovaná) a v cene Diela podl‘a
tejto zmluvy a v tomto smere nemá a nebude mat‘ zhotoviteľ voči objednávatel‘ovi žiadne

. d‘alšie požiadavky ani vznášať akékol‘vek nároky. Objedn4vatel‘ poskytne nevybnutnú
súčinnosť.

7. Akékol‘vek mé zmeny Projektovej dokumentácie (voči dohode podl‘a ods. 5 tohto článku)
je oprávnený vykonávať výlučne objednávateľ, ktorý takto zmenenú Projektovú
dokumentáciu odovzdá zhotovitel‘ovi. Ustanovenia ods. 5 tohto článku sa v tomto prípade
použijú primerane.

Článok 4
Kontrola výkonov, stavebný denník

1. Zhotovitel‘ je povinný pri zhotovovaní Diela postupovať s náležitou odbornou
starostlivosťou a riadiť sa pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ nie je oprávnený odchýliť
sa od udelených pokynov obj ednávatel‘a, pokiaľ mu k tornu obj ednávatel‘ nedá
prostredníctvorn svojho ustanoveného zástupcu písoniný súhlas, okrem prípadu
uvedeného v nasledujúcom odseku tohto článku.

2. Zhotovitel‘ sa móže odchýliť od pokynov objednávateľ len vo výnimočnom prípade, ak
nic je možné zaobstarať súhlas objednávatel‘a a bezprostredne v najbližších 5-tich
hodinách hrozí vznik škody na Diele, ktorú nic je možné inýrn spósobom odvrátit‘.
Zhotovitel‘ je povinný hezodkladne ako je to prvý krát možné informovať obj ednávatel‘a
o odcliýleiil sa od jeho pokynov. Zhotovitel‘ je v~ak povinný upozorníť objednávatel‘a na

1~



skutočnosť, že ním udelené pokyny nie sú v súlade s technickou charakteristikou
a požiadavkami Diela alebo s Projektovou dokumentáciou, v prípade porušenia tejto
povinnosti zodpovcdá zhotovitel‘ za spósobenú škodu.

3. Výkonom technického dozoru nad zhotovovaním diela objednávateľ poverí osobu, ktorú
oznámi zhotovitel‘ovi do 7 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Akákol‘vek zmena
oprávnenej osoby musí byť oznámená zhotovitel‘ovi písomne, pričom obj ednávatel‘ sa
zaväzuje bezodkladne informovať zhotovitel‘a o vykonanej zmene a zhotovitel‘ je
povinný sa riadiť takýmto oznámením. Objednávatel‘ móže poverif mé osoby odbornou
kontrolou častí zhotovovaného Diela ako aj jednotlivých stavebných obj ektov, pričom
o tejto skutočnosti upovedomí zhotoviteľa.

4. Zhotovitel‘ určí a do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy obj ednávatel‘ovi oznámí
riadiaceho pracovníka pre realizáciu Diela, ktorý je poverený zo strany zhotovitel‘a
koordináciou realizácie Diela a ako kontaktná osoba medzi obj ednávateľom a
zhotovitel‘om je zodpovedný pri jednaniach a operatívnych úkonoch voči
objednávatel‘ovi. Akákol‘vek zmena oprávnenej osoby musí byť oznámená
objednávatel‘ovi písomne, pričom zhotovitel‘ sa zaväzuje bezodkladne informovať
objednávatel‘a o vykonanej zmene a objednávatel‘ je povinný sa riadiť takýmto
oznámením. Zhotoviteľ móže poveriť mé osoby odborným vedením častí zhotovovaného
Diela, pričom o tejto skutočnosti upovedomí objednávatel‘a. Na požiadanie objednávatel‘a
je zhotovitel‘ povinný v odóvodnených prípadoch nahradif poverenú osobu inou osobou.

5. Zhotovitel‘ je povinný viesť na stavbe pri zhotovovaní Diela stavebný denník
v slovenskom jazyku, do ktorého sa zapisuje priebeh zhotovovania Diela, všetky
vykonané práce a výkony zhotovitel‘a na Diele, zakryté práce, zistené vady na Diele
a spósob a lehoty na ich odstránenie; ako aj všetky mé skutočnosti, rozhodné pre riadne

• pinenie povinností zhotoviteľa a objednávatel‘a z tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný
denne predložif zástupcovi obj ednávatel‘a stavebný deiiník k nahliadnutiu (ak je zástupca
objednávatel‘a prítonmý), a v prípade ak objednávatel‘ s niektorým zápisom nesúhlasí, je
oprávnený požiadať zhotovitel‘a o písomné vysvetlenie. Zhotoviteľ je povinný reagovať
na požiadavku obj ednávateľa najneskór do 24 hodín od okamihu vykonania zápisu
objednávateľa v stavebnom denníku. Zhotovitel‘ je povinný vyzvať objednávatel‘a na
kontrolu prác, ktoré budú ďalším postupom pri zhotovovaní Diela zakryté a to písomne
v stavebnom denníku minimálne 3 pracovné dni vopred. V prípade ak sa oprávnený
zástupca obj ednávatel‘a kontroly zakrývaných častí Diela nezúčastní, je zhotoviteľ
oprávnený postupovať ďalej v zhotovovaní Diela. Obj ednávatel‘ je oprávnený kedykol‘vek
požadovať, aby bolí zakryté časti Diela odkryté. Náklady za odkrytie znáša obj ednávatel‘
ak sa zistí, že zakrývané práce sú bez akýchkol‘vek vád alebo nedorobkov. Náklady za
odkrytie znáša zhotovitel‘, ak sa zistí, že zakrývané práce trpia akýmikoľvek vadami alebo
nedorobkami.

6. Obj ednávateľ má právo kedykol‘vek vstupovať na vlastné nebezpečenstvo na miesto
zhotovovania Diela, kontrolovať vykonávanie Diela zhotovitel‘om a požadovať od
zhotoviteľa vysvetlenia, týkajúce sa zhotovovania Diela a všetkých úkonov s tým
súvisiacich. Zhotovitel‘ je povinný umožniť objednávatel‘ovi alebo ním určeným osobám
neobmedzený vstup na miesto zhotovovania Diela. Objednávatel‘ je však povinný
rešpektovať a akceptovať prípadné krátkodobé obmedzenia vstupu z dóvodov bezpečnosti
a ochrany zdravia pri práci.



Článok5
Termíny zhotovcnia Dicla

1. Zhotovitel‘ sa zaväzuje zhotoviť celé Dielo v období od 21.09.2020 do 15.12.2020.

2. Objednávatel‘ sa zaväzuje najneskór do 21.09.2020 odovzdať zhotovitel‘ovi príslušné
správne povolenia potrebné pre realizáciu a zhotovenie Diela s výnimkou tých povolení
týkajúcich s Inžinierskych sietí, ktorých zabezpečenie a obstaranie je povinnosťou
zhotoviteľa.

3. Termín realizácie Diela podl‘a ods. 1 tohto článku je závázný, jeho nedodržaním sa
dostáva zhotovitel‘ do omeškania. Zhotovitel‘ nie je v omeškaní so zhotovovaním Diela, ak
príčinou omeškania sú dóvody spočívajúce vo vyššej moci - nepriaznivé klimatické
podmienky, za ktorých nie je možné riadne realizovať Dielo, alebo ak obj ednávateľ
neposkytuje potrebnú súčinnosť, a to výlučne za obdobie trvania takýchto okolností alebo
príčin. O takýchto okolnostiach alebo príčinách je zhotovitel‘ povinný vykonať
bezodkladne záznam v stavebnom denníku. O dobu trvania dóvodov spočívajúcich vo
vyššie uvedenej vyššej moci, ako aj o dobu neposkytnutia potrebnej súčinnosti zo strany
objednávatel‘a sa predlžuje termín zhotovenia Diela.

4. Predložením príslušných správnych povolení podl‘a ods. 1 tohto článku sa považuje
stavenisko pre zhotovenie Diela za odovzdané zhotoviteľovi. Zabezpečenie stavebného
dvora a/alebo miesta pre odstavenie stavebnej techniky, umiestnenie materiálu, sociálneho
zázemia a pod. je výlučnou záležitosťou a nákladom zhotoviteľa, obj ednávateľ k tomuto
neposkytuje zhotoviteľovi žiadne plnenie.

5.. Zhotovitel‘ je oprávnený zhotoviť Dielo v rámci dohodnutého obdobia zhotovenia Diela aj
skór. Objednávatel‘ je povinný v takomto prípade prevziať Dielo bezodkladne Po
oznámení zhotovitel‘a, že Dielo je zhotovené, mé ustanovenia tejto zmluvy týmto nie sú
dotknuté.

Článok6
Spósob potvrdenia vykonaných prác a výkonov,

spósob odovzdania a prevzatia Diela,

1. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi Dielo najneskór v dohodnutom termíne podľa článku
5 tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný najmenej 3 pracovné dni pred odovzdaním Diela
vyzvať obj ednávatel‘a zápisom v stavebnom denníku na prevzatie Diela a obj ednávatel‘ je
povinný najneskór v posledný deň takto stanovenej lehoty dostaviť sa na preberacie
konanie.

2. Zhotovitel‘ je povinný pri odovzdaní Diela odovzdať objednávateľovi všetku
dokumentáciu súvisiacu so zhotoveným Dielom, revízne správy, skúšky funkčnosti,
certifikáty a atesty všetkých zabudovaných materiálov a zariadení ako aj akékoľvek mé
doklady, nevyhnutné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia a pre riadne užívanie a
udržovanie Diela, ako aj všetku dokumentáciu sa Inžinierskych sjetí.



3. Dielo musí byť pri odovzdaní vyčistené, stavenisko vrátane stavebného dvora vypratané
a okolité priestory musia byť uvedené do póvodného stavu, vrátane prípadného
zatrávnenia a pod.

4. 0 odovzdaní a prevzatí Diela sa spíše preberací protokol, ktorý musí byť podpísaný
oboma zmluvnými stranami. Preberací protokol musí obsahovať:
- identifikáciu obj ednávatel‘a a zhotovitel‘a a identifikáciu osób konajúcich v ich mene
- popis odovzdávaného Diela
- popis zistených vád a nedorobkov s ich rozdelením na vady podstatné

neodstránitel‘né, vady podstatné odstránitel‘né, vady nepodstatné neodstránitel‘né
a vady nepodstatné odstránitel‘né

- lehoty na odstránenie vád pri vadách odstránitel‘ných a spósob ich odstránenia
- nároky obj ednávatel‘a pri vadách neodstránitel‘ných
- súpis odovzdaných dokladov, listín, informácií na mých ako papierových nosičoch
- podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán potvrdzujúce súhlas s obsahom

preberacieho protokolu
- výslovné vyhlásenie objednávatel‘a, že Dielo preberá.

5. V prípade, ak počas preberacieho konania bolí zistené vady alebo nedorobky a tieto bolí
spísané v preberacom protokole, nie je objednávatel‘ povinný dielo prevziaf. Zhotovitel‘ je
povinný odstrániť vady a nedorobky, ktoré majú odstrániteľný charakter v lehote
a spósobom stanoveným v preberacom protokole a súčasne upokojiť nároky
objednávatel‘a pri vadách neodstránitel‘ných. Pokiaľ medzi zmluvnými stranami nedójde
k dohode o nárokoch obj ednávateľa ohl‘adom vád neodstrániteľných, použijú sa primerane
ustanovenia článku 9 tejto zmluvy. Po odstránení zistených vád a nedorobkov sa
uskutoční nové preberacie konanie.

6. Dielo sa považuje riadne zhotoven~ a odovzdané obj ednávateľovi až okamihom podpisu
preberacieho protokolu, v ktořom nebudú uvedené žiadne odstránitel‘né vady a nedorobky
a za predpokladu, že ohľadom vád neodstránitel‘ných dospeli zmluvné strany k dohode
o nárokoch objednávatel‘a s tým súvisiacich, táto skutočnosť musí byť v preberacom
protokole výslovne potvrdená.

Článok7
Cena Diela a spósob jej úhrady, zádržné

1. Zmluvné strany dohodli cenu Diela podl‘a tejto zmluvy v celkovej výške
139.943,02 EUR bez DPH, t. j. vo výške 16‘7.931,62 EUR s DPH.

2. V ods. 1 tohto článku uvedená celková cena Dielaje pevná a konečná, vychádza z cenovej
ponuky zhotoviteľa, ktorá tvorí Prulohu č. 2 tejto zmluvy a móže byť menené len v súlade
s touto zmluvou. V prípade, že zhotovitel‘ je platcom DPH bude DPH fakturovaná podľa
aktuálne platnej právnej úpravy.

3. Obj ednávatel‘ je povinný cenu Diela podl‘a tejto zmluvy zaplatiť zhotovitel‘ovi na základe
riadne vystavenej faktúry. Zhotovitel‘ je oprávnený vystaviť faktůru Po riadnom a úplnom
zhotovení Diela bez vád a nedorobkov a jeho prevzatí obj ednávateľom podl‘a čl. 6 tejto
7mluvy



4. Splatnosť faktúryje 30 dní odo dňajej doručenia objednávateľovi.

5. V prípade oineškania obj ednávatel‘a s úhradou faktúry vzniká zhotovitel‘ovi nárok na
zaplatenie úroku z omeškania vo výške stanovenej platnými právnymi predpismi.

6. Za účelom zabezpečenia spinenia povinností zhotovitel‘a podl‘a tejto zmluvy, najmá nie
však výlučne za účelom krytia nákladov spojených s odstránením vád Diela, sa zmluvné
strany dohodli na zádržnom vo výške 5% celkovej ceny Diela, ktoré je objednávatel‘
oprávnený pri úhrade ceny Diela zadržať. Zádržné v celej výške, resp. znížené o prípadné
náklady objednávatel‘a spojené s odstraňovaním vád Diela, bude vyplatené zhotovitel‘ovi
do 30 dní odo dňa uplynutia záručnej doby podl‘a tejto zmluvy a za predpokladu, že si
zhotovitel‘ riadne splnil všetky povinnosti vyplývajúce mu zo záruky. Obj ednávateľ je
oprávnený zádržné použiť na úhradu nákladov spojených s odstránením vád Diela, ak
odstránenie vád nevykonal zhotovitel‘ v súlade s touto zmluvou, na započítanie voči
povinnosti zhotovitel‘a vrátiť objednávateľovi časf ceny Diela, ak objednávatel‘ uplatní
nárok na zníženie ceny Diela alebo započítanie voči inej povinnosti zhotovitel‘a poskytnúť
obj ednávatel‘ovi peňažné plnenie podl‘a tejto zmluvy. Zádržné nebude úročené.

7. Zhotovitel‘ je oprávnený požadovať od objednávatel‘a vyplatenie zádržného aj skór ako
pred uplynutím záručnej doby a to v prípade, ak obj ednávateľovi predloží neodvolatel‘nú,
bezpodmienečnú, na prvú výzvu a bez námietok splatnú bankovú záruku (ktorej znenie
bude vopred schválené objednávatel‘om), vystavenú bankou alebo pobočkou zahraničnej
banky so sidlom v Slovenskej republike (ďalej aj ako „Banka“), ktorá bude platná po celú
dobu trvania záručnej doby podľa tejto zmluvy plus 30 dní, znejúcu na sumu
nevyčerpaného zádržného, ktorej účelom bude krytie nákladov spojených s odstránením
vád Diela zistených počas trvania záručnej doby alebo mých nákladov, pokial‘ je tak
v tejto zmluve uvedené a na základe ktorej bude Banka zaviazaná poskytnúť
objednávatel‘ovi (i) náhradu nákladov,. ktoré obj ednávatel‘ovi vznikli v súvislosti
s odstraňovaním vád Diela zistených alebo~ vzniknutých v záručnej dobe, pokial‘ ich na
riadnu výzvu objednávatel‘a a v lehote podl‘a tejto zmluvy neodstráni zhotoviteľ ako aj (ii)
náhradu mých nákladov, ktoré objednávatel‘ovi vzniknú voči zhotovitel‘ovi podl‘a alebo
v súvislosti s touto zmluvou a plnením na jej základe. Zhotovitel‘ je takisto povinný
v prípade, ak bude plynutič záručnej doby prerušené, zabezpečiť bezodkladne úpravu
bankovej záruky tak, aby jej platnosť reflektoval na zmenu doby trvania záruky.

Článok8
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Zhotovitel‘ je oprávnený poveriť realizáciou časti Diela inú osobu výlučne len v prípade,
ak sa jedná o taký špecifický druh prác, na ktoré nemá zhotoviteľ príslušné oprávnenie,
každé takéto poverenie je zhotovitel‘ povinný bezodkladne písomne oznámiť
obj ednávateľovi a uviesť o tom záznam aj v stavebnom denníku. Za čirmosť tretích osób
zodpovedá zhotoviteľ voči obj ednávatel‘ovi, ako keby konal sám.

2. Zhotovitel‘ je povinný dodržiavať všetky závázné predpisy o dodržiavaní bezpečnosti
práce a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi.

~ Zhotovitel‘ je povinný vykonúvnf ~ko1onio n z~iučonio pr~toovníkov v zmynk v~otkýoh
platných právnych predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany pri práci a ochrany pred



požiarmi, ako i preverovať ich vedomosti a sústavne zabezpečovaf kontrolu dodržiavania
týchto predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť svojich pracovníkov a tretích
osób, zdržiavajúcich sa na stavenisku, stavebnom dvore ako aj celkovo v mieste
vykonania Diela počas vykonávania Diela.

4. Zhotovitel‘ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochrannými
osobnými pracovnými prostriedkami v zmysle všetkých právnych predpisov a nariadení.

5. Zhotovitel‘ je povinný zabezpečíť a zodpovedá objednávatel‘ovi za dodržiavanie všetkých
právnych predpisov v oblasti zamestnávania, pracovnoprávnych vzťahov, nelegálnej
práce, nelegálneho zamestnávania a pod. vo vzťahu k osobám, ktoré pre zhotovitel‘a
vykonávajú v súvislosti s realizáciou Diela podľa tejto zmluvy akúkol‘vek činnosť.
V prípade, ak z dóvodu porušenia tu uvedenej povinnosti zhotovitel‘a vznikne
obj ednávatel‘ovi škoda, alebo bude obj ednávatel‘ovi udelená sankcia zo strany správnych
orgánov, zavázuje sa zhotovitel‘ túto škodu alebo sankciu nabradiť objednávatel‘ovi do 30
dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie zo strany obj ednávateľa. Obj ednávatel‘ je
oprávnený použiť na tento účel aj zádržné alebo bankovú záruku.

6. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne čistenie staveniska a dodržiavanie predpisov cestnej
premávky, vrátane predpisov o udržovaní čistoty a poriadku na komunikáciách
vyúsťujúcich alebo pril‘ahlých k stavbe / miestu realizácie dial. Toto sa týka vozidiel alebo
mých spósobov dopravy, ktoré zabezpečuje zhotovitel‘ alebo je preňho táto činnosť
vykonávaná. Zhotovitel‘ je povinný na vlastné náklady zabezpečiť nepretržité čistenie
staveniska, pril‘ahlých komunikácií a plóch, pokial‘ tieto komunikácie alebo plochy svojou
čmnnosťou znečistil. Na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť je zhotovitel‘ povinný
priebežne odstraňovať všetky ním spósobené znečistenia, najmä stavebnú suť, všetok
obalový materiál a odpady každého druhu. V prípade porušenia tejto povinnosti, aj
napriek predchádzajúcej výzve objednávatel‘a na zabezpečenie nápravy, je oprávnený
zabezpečiť túto činnosť objednávatel‘ prostredníctvom tretích osób na náklady
zhotovitel‘a.

6. Zhotovitel‘ po prevzatí staveniska zaistí fyzické vytýčenie sietí a hraníc staveniska.
Zhotovitel‘ si zaistí zdroje energií, prívody a potrebné služby nutné pre uskutočňovanie
stavebných prác a mých súvisiacich prác vrátane ich úhrady. V tomto smere nie je
objednávateľ povinný poskytnúť zhotoviteľovi žiadne pinenie.

7. Zhotovitel‘ je povinný používať pri zhotovovaní Diela výlučne materiály, výrobky a mé
stavebné súčasti, ktoré splňajú čo do kvality a mých parametrov podmienky, stanovené
všeobecne záväznými právnymi predpismi. V pripade, ak takýto predpis stanovuje
použitie výlučne overeného, certifikovaného alebo mým spósobom prevereného výrobku,
je zhotoviteľ povinný používať výlučne takýto výrobok. Zhotovitel‘ zodpovedá
obj ednávateľovi aj tretím osobám za škodu, spósobenú porušením povinností podľa tohto
odseku.

8. Zhotoviteľ je povinný uchovávať všetky osvedčenia, doklady, atesty, certifikáty
výrobkov, používaných pri realizácii Diela a kedykol‘vek na požiadanie obj ednávatel‘a
tieto objednávatel‘ovi poskytnúť alebo predložiť na nahliadnutie.

0. Zhotovitoľ jo povinný pri vykonávaní Diola poatupovať tak, aby neboli nad ohvyklú micru
rušení okolití vlastníci susedných nebnutel‘ností, alebo oprávnení užívatelia týchto



nebnutel‘ností a aby nedochádzalo ku škodám na okolitých nehnuteľnostiach. Zároveň je
zhotovitel‘ povinný zvouť taký postup prác na zhotovení Diela a prijaf na vlastné náklady
všetky potrebné opatrenia, ktoré zabezpečenia aspoň v nevyhnutnom rozsahu užívanie
miestnych komunikácií vrátane mostného telesa v rámci Diela tretími osobami a prístup
vlastníkom a užívatel‘om susedných nehnutel‘ností k ich nelinutel‘nostiam.

10. Zhotovitel‘ je povinný Dielo poistiť pre pripad zásahu vyššej moci, živelnej pohromy,
požiaru, ohňu, vode a pod., vrátane zásahu tretej osoby, a to až do výšky poistného
pinenia zodpovedajúceho 1,2 násobku dohodnutej celkovej ceny Diela. Práva na poistné
pinenie bude mať z poistnej zmluvy priamo objednávateľ. Pokial‘ je to nutné, zabezpečí
zhotovitel‘ vinkuláciu poistného pinenia v prospech obj ednávateľa. Zhotovitel‘ preukazuje
obj ednávatel‘ovi pri podpise tejto zmluvy existenciu poistnej zmluvy na poistenie
zodpovednosti za škodu spósobenú vykonaním stavebných prác (Príloha č. 3 tejto
zmluvy). Zhotoviteľ sa zavázuje vydať objednávateľovi kedykol‘vek na požiadanie
písomnú plnú moc na oznámenie poistnej udalosti a konania s poisťovňou.

11. Zhotovitel‘ je povinný postupovať pri realizácii Diela tak, aby nevznikali na Diele škody,
predchádzať škodám a vykonávať všetky účinné prevenčné opatrenia. V prípade vzniku
škody je zhotoviteľ povinný bezodkladne, najneskór do 12 hod. upovedomiť
obj ednávatel‘a o vzniku škody a poskytnúť mu všetky doklady súvisiace so škodovou
udalosťou a potrebné pre prípadné uplatnenie nároku na poistné pinenie. Zhotovitel‘ je
povinný pri vzniku škody zabezpečiť miesto škodovej udalosti tak, aby nedošlo
k narastaniu vzniknutej škody a aby mohla byt‘ vykonaná riadna obhliadka zo strany
poisťovne, pokial‘ je táto potrebná.

12. Zhotovitel‘ je povinný na vlastné náklady odstrániť všetky škody ktoré vznikli následkom
porušenia povinností zhotoviteľa a to bezodkladne, ako to bude možné, pritom musí
zohl‘adniť všetky požiadavky poisťovne, obj ednávatel‘a a mých dotknutých osób.

Článok 9
Záruka, nároky z vád

1. Zhotovitel‘ poskytuje Obj ednávateľovi záruku na Dielo v trvaní 60 mesiacov.

2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia a odovzdania riadne a bez vád a nedorobkov
zhotoveného Diela, a to podľa postupu uvedeného v článku 6 tejto zmluvy.

3. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej špecifikácii vád:

a) podstatné neodstrániteľné vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky a reálne
nemožné alebo ktorých odstránenie by si vyžadovalo neúmerne vysoké, hospodársky
neodóvodnitel‘né náklady a tieto bránia, obmedzujú alebo znemožňujÚ užívanie Diela
na stanovený účel,

b) nepodstatné neodstránitel‘né vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky, reálne aj
hospodársky nemožné, a tieto len nepatrným spósobom bránia, znemožňujú alebo
obmedzujú užívanie Diela na stanovený účel,

‘) pod~tatnó odRtránitoľnó vRdy sú v‘~‘dy, ktorých odstránonio jo to‘hni~ky Rj ho~pod~tr~kv
možné a tieto bránia, znemožňujú alebo obmedzujú užívanie Diela na stanovený účel,



d) nepodstatné odstránitel‘né vady sú vady, ktorých odstránenie je technicky aj
hospodársky možné a tieto len nepatrným spósobom bránia, znemožňujú alebo
obmedzujú užívanie Diela na stanovený účel.

4. Objednávatel‘ má nasledovné nároky pri výskyte vyššie menovaných druhov vád:

a) pri podstatných neodstrániteľných vadách má obj ednávatel‘ právo (alternatívne):
na zníženie ceny Diela

- na odstúpenie od zmluvy
b) pri nepodstatných neodstránitel‘ných vadách má objednávatel‘ právo požadovať od

zhotovitel‘a zníženie ceny Diela.
c) pri podstatných odstrániteľných vadách má obj ednávatel‘ právo požadovať od

zhotovitel‘a odstránenie vady v lehotách určených nižšie.
d) pri nepodstatných odstránitel‘ných vadách má obj ednávatel‘ právo požadovať od

zhotovitel‘a odstránenie vady v lehotách určených nižšie.

5. Obj ednávatel‘ má podl‘a predchádzajúceho odseku právo vol‘by nároku, ktorý mu vzniká
pri torn ktorom druhu vád. Obj ednávatel‘ nie je oprávnený Po oznámení nároku
zhotovitel‘ovi tento menif, s výnimkou ak sa zmluvné strany dohodnú písomne inak.

6. Zhotovitel‘ je povinný na vlastné náklady začať s odstraňovanírn vád Diela, resp. odstrániť
vady Diela, okrem vád, spósobených neodbornými zásahmi do Diela zo strany
objednávatel‘a alebo tretích osób, a to v nasledovných lehotách:

a) podstatné odstrániteľné vady, brániace užívaniu Diela, znemožňujúce jeho užívanie
alebo používanie na určený účel začne zhotoviteľ odstraňovať v lehote najneskór 72
hod. od hodiny nahlásenia vady obj ednávatel‘orn, pričom vady Diela musia byť
odstránenéy lehote najneskór do 3 dní.

b) nepodstatné odstránitel‘né vady, ktoré svojou podstatou len v malej miere bránia
užívaniu alebo používaniu Diela odstráni zhotovitel‘ v lehote najneskór 7 dní odo dňa
nahlásenia vady obj ednávateľom.

7. Obj ednávatel‘ je povinný oznámiť zhotoviteľovi výskyt vady bezodkladne, ako sa o nej
dozvie alebo ako sa mu stane známou. Za spinenie povinnosti obj ednávatel‘a oznárniť
vady v primeranej lehote, ktorej dodržanie podrnieňuje existenciu nároku objednávatel‘a,
sa považuje nahlásenie vady do 10 dní odo dňa jej zistenia. Odo dňa oznámenia vady
zhotovitel‘ovi sa plynutie záručnej doby k Dielu prerušuje a záručná doba pokračuje v
plynutí dňom, nasledujúcim Po dni protokolárneho potvrdenia odstránenia vady
zmluvnými stranami. Objednávatel‘ oznámi zhotovitel‘ovi vady písomne, formou
doporučeného listu alebo e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v záhlaví tejto zrnluvy.
V prípade ak sa jedná o situáciu, ktorá neznesie odklad a brozí vznik škody na Diele, na
susedných nehnuteľnostiach pri Diele, na zdraví osób, na mom majetku alebo dochádza
k obmedzeniu cestnej premávky, je obj ednávateľ oprávnený oznámiť vady telefonicky
poverenej osobe zhotovitel‘a. Telefonické oznámenie vady musí byť do 24 hod. potvrdené
niektorým z vyššie uvedených spósobov.

8. V prípade, ak zhotovitel‘ napriek oznámeniu vady objednávateľom túto v stanovenej
lehote neodstráni, je obj ednávateľ oprávnený odstrániť oznámenú vadu sám alebo zadať
odstrán~ni@ vady tr~t~j oRohi, a to na náklady 7botovit~1‘a



9. Zhotovitel‘ zodpovedá za vady Diela, ktoré boli spósobené jeho poddodávatel‘mi
v rovnakom rozsahu, ako keby Dielo zhotovoval sám.

Článok 10
Zmluvné sankcie

1. V prípade, ak sa zhotovitel‘ dostane do omeškania s plnením termínov zhotovenia Diela
podľa článku 5 tejto zmluvy, zavázuje sa objednávatel‘ovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške 0,1 % z celkovej ceny Diela za každý aj začatý deň omeškania.

2. Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa uplatnenia nároku na jej zaplatenie.
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody presahujúcej výšku
zaplatenej zmluvnej pokuty.

3. Obj ednávatel‘ je oprávnený započítať nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty podl‘a tohto
článku na cenu Diela.

Článok 11
Nebezpečenstvo škody na diele, vlastnícke právo

1. Nebezpečenstvo škody na Diele znáša počas zhotovovania Diela zhotovitel‘ v plnej miere
okrem zodpovednosti za škodu spósobenú obj ednávateľom alebo tretími osobami, alebo
zodpovednosti za škodu spósobenú vyššou mocou. Nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia Diela bez vád a nedorobkov
podl‘a článku 6 tejto zmluvy.

2. Vlastnícke právo k zhotovovaného Dielu prechádza na obj ednávatel‘a okamihom
zabudovania príslušných výrobkov a materiálov do stavebnej podstaty.

Článok 12
Predčasné ukončenie platnosti a účinnosti zmluvy

1. Túto zmluvu je možné zrušiť dohodou obidvoch zmluvných strán, dohoda musí byť
uzatvorená v písomnej forrne a jej obsahom musí byt‘ dojednanie o vzájomnom
vysporiadaní oboch zmluvných strán.

2. Túto zmluvu je možné jednostranne zrušiť odstúpením jednej zo zmluvných strán, a to
výlučne zo zákonných dóvodov, z dóvodov vyššej moci a z dóvodov uvedených v tejto
zmluve.

3. Obj ednávatel‘ je oprávnený od tejto zmluvy pokiaľ:

3.1 zhotovitel‘ prekročí dohodnuté termíny zhotovenia Diela o viac ako 7 dní,
3.2 na majetok zhotoviteľa bude podaný návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bude začaté

konkurzné konanie alebo bude podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie, alebo
liud~ iiovoh~ná r~štruktura1izá‘ia, llríp návrh na za~ati@ konkurznňho konania budo
zamletnutý pre nedostatok majetku dlžníka,



3.3 zhotovitel‘ nezaručuje, na základe nedostatku kvalifikovaných pracovných sil alebo
technického vybavenia alebo nekvalitného materiálu, riadnu a včasnú realizáciu Diela,

3.4 sa objednávatel‘ rozhodne Dielo nerealizoval‘; v lomb prípade objednávalel‘ uhradí
zhotovitel‘ovi preukázané vynaložené náklady a vzniknuté škody, u ktorých má však
zhotovitel‘ povinnosť zabezpečíť, aby takto vzniknuté škody boli čo najnižšie
(povinnosť minimalizácie škód).

4. V prípade odstúpenia od zmluvy z dóvodu výskytu udalosti, spadajúcej pod tzv. vyššiu
moc majú obe zmluvné strany nárok na náhradu účelne vynaložených nákladov a žiadna
zo zmluvných strán nie je oprávnená uplatňovať si voči druhej zmluvnej strane žiadne mé
nároky, s výnimkou nárokov z vád Diela podľa tejto zmluvy.

5. Pokial‘ za odstúpenie objednávatel‘a od zmluvy zodpovedá zhotovitel‘, tak je povinný
zhotovitel‘ nahradiť obj ednávatel‘ovi všetky týmto vzniknuté preukázané nutné náklady
a škodu (takýmito nákladmi a škodou sa rozumejú aj výdavky súvisiace s nutnosťou
nového obstarania zákazky podl‘a zákona o VO).

6. Ani jedna zo zmluvných strán nie je oprávnená zmluvu vypovedať.

Článok 13
Osobitné ustanovenia

Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu obj ednávatel‘a
previesť práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu (a to ani čiastočne), ani
postúpiť jeho pohľadávky (ani v časti) na tretiu osobu. Takisto nie je zhotovitel‘
oprávnený zriadiť k jeho pohľadávkam z tejto zmluvy záložné právo ani zabezpečovací
prevod práv.

2. Zhotovitel‘ udeľuje podpisom tejto zmluvy obj ednávatel‘ovi súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v záhlaví tejto zmluvy v rozsahu potrebnom pre pinenie
povinností a uplatňovanie práv z tejto zmluvy, a to na dobu trvania práv podľa tejto
zmluvy, pričom pokial‘ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas zhotovitel‘a
nezaniká skór ako budú vysporiadané všetky vzťahy, práva a povinnosti z tejto zmluvy
vyplývajúce. Zhotovitel‘ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údajov
kedykol‘vek písomne odvolať.

3. Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa nadia a spravujú Obchodnými
objednávacími a nákupnými podmienkami Obce Lozorno (d‘alej len „OONP“), znenie
ktorých tvorí Prulohu č. 4 tejto zmluvy. V prípade rozporu medzi touto zmluvou a OONP
majú prednosť a pre zmluvné strany sú závázné ustanovenia tejto zmluvy.

Článok 14
Doručovanie

Pokial‘ nie je v tejto zmluve uvedené inak, musia byť akékol‘vek písomnosti podľa tejto
zmluvv doručené osobne, doporučenou poštou s doručenkou alebo kuriérskou službou
na adi~y ziiiluviiýcli stiáii uvedeiié v záhlaví bejbo ziiiluvy, alebo ha lnu zinluviiou
stranou písomne oznámenú adresu.



2. Písomnosti sa budú považovať za doručené za nasledovných podmienok: (i) dňom ich
prevzatia osobou oprávnenou prijímat‘ písomnosti za adresáta, (ii) odmietnutím
prevzatia písomnosti adresátom, (iii) uplynutím odbemej lehoty na prevzatie zásielky
uloženej na pošte, ak adresát nebol zastihnutý, a to bez ohl‘adu na to, či sa adresát
o uložení zásielky dozvedel alebo nie.

Článok 15
Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvorna zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim Po dni zverejnenia tejto zmluvy v súlade s osobitným
predpisom.

2. Táto zmluva bola uzatvorená na základe výsledkov verejného obstarávania podl‘a
Zákona o VO pre predmet zákazky „Odstránenie havarijného stavu cestného mosta na
Staničnej ulici v Lozorne“, zverejnené dňa 04.08.2020 v systéme TENDERnet, v rámci
ktorého bol zhotoviteľ vyhodnotený ako úspešný uchádzač.

3. Táto zmluva predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o predmete tejto zmluvy
a nahrádza všetky predošlé dohody medzi účastníkmi, či už písomné alebo ústne.

4. Akékol‘vek zmeny a doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len písomne vo forrne
dodatkov a so súhlasom obidvoch zmluvných strán.

5. Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvyje alebo sa stane úplne alebo čiastočne neplatným,
neúčinným alebo nevykonatel‘ným, nebude tým dotknutá platnosf, účinnosť alebo
vykonatel‘nosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Neplatné, neúčinné alebo
nevykonateľné ustanovenie bude nabradené platným, účinným alebo vykonateľným
ustanovením, ktoré sa podľa možnosti čo najviac približuje k póvodne zamýšľanej vóli
zmluvných strán.

6. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa nadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záváznými právnymi
predpismi platnými na území Slovenskej republiky.

7. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory z tejto zmluvy prednostne dohodou.
Pokial‘ zmluvné strany nedospejú k dohode, je ktorákol‘vek zo zmluvných strán
oprávnená predložiť spor na rozhodnutie súdu vecne, miestne a kauzálne príslušnému
podl‘a Civilného sporového poniadku.

8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť
originálu. Pre každú zo zmluvných strán je určené jedno vyhotovenie.

9. Prílohy:
Príloha č. 1 — Projektová dokumentácia
Príloha č. 2 — Cenová ponuka zhotovitel‘a
PL Íl‘.l[L~ Č 1 — P~ tiiá I ILL1LL“iI tlL~ÉOV iteLi
Priloha Č. 4 — Obchodné objednávacie a nákupné podmienky Obce Lozorno



Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tejto zmluvy riadne a dókladne prečítali, jeho obsahu
porozumeli, že tento vyjadruje ich s/o bodnú a vážnu vóľu prostú akýchkol‘vek omylov, že túto
zmluvu neuza‘ixírajú v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú podpismi
osób oprávnených v mene zmluvných strán konať

Mgr. Ľuboš Tvrdoň

starosta obce Lozorno

V dňa

COLAS Slovakia, as.
Priemysetná 6, 042 45 Košice zoo

‘ra Se
~ ~ Wt

Pinault
redsiavens a

V••~~.dňa.~O~ LO~

COLAS Slovakia, a.s.

(zhotovitel‘)



ROZPOČET

Názov položky Pllnožstvo j~cena Spolu v €

Zmluvné požiadavky poplatky za skládky vybúraných hmót a sutí t 135,81 19,13 2 598,05

Poplatok za deponovanie nevhodnej zeminy m3 6,15 12,75 78,41

Búranie konštrukcii základov, betónových m3 24,90 326,40 8 127,36
Búranie konštrukcií trámov, nosníkov, prievlakov, konzolových prvkov
železobetónových m3 7,03 239,70 1 685,09
Odstránenie spevnených plóch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií krytov
bitúmenových m2 82,35 27,54 2 267,92
Odstránenie spevnených plčch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
podkladovzbetónu prostého m2 50,00 41,18 2 059,00
Odstránenie spevnených plčch vozoviek a doplňujúcich konštrukcií
zvodidiel, zábradlia, stien, oplotení kovových rn 48,84 17,09 834,68

Demolácia objektov, budov z betónu monolitického m3 2,08 326,40 678,91

Doprava vybúraných hmót vodorovná t 135,80 15,17 2 060,09
Búranie konštrukcii, prisekanie a osekávanie muriva,vysekávanie
výklenkov rýh a kapies v murive betónovom m3 0,25 326,40 81,60
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva
elektroinštalačného m 10,00 67,58 675,80
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva
vodovodného m 12,50 77,78 972,25
Vybúranie konštrukcií a demontáže, inštalačného vedenia a príslušenstva
plynového m 12,50 108,38 1 354,75
Vybúranie konštrukcií a demontáže, vonkajšich oceľových potrubí,
dopinkových konštrukcií ks 3,00 226,95 680,85

Doplňujúce práce, diamantové rezanie betónovej konštrukcie m 13,88 13,26 184,05

Doplňujúce práce, vřtanie do betónu m 74,20 93,33 6 925,09

Doplňujúce práce, otryskanie železobetónovej konštrukcie m2 90,27 39,78 3 590,94

HÍbené vykopávky jám zapažených m3 18,44 14,79 272,73

Paženie, resp.zaistenie výrubu v podzemí vykopávok príložné m2 41,32 7,14 295,02

Odkopávky a prekopávky komunikácii,železníc,plóch m3 3,72 8,54 31,77

Konštrukcie z hornin - zásypy so zhutnením m3 20,76 17,60 365,38

Konštrukcie z hornin - prechodové vrstvy so zhutnením m3 3,64 17,60 64,06

Konštrukcie z hornin - skládky m3 16,00 4,08 65,28

Premiestnenie - nakladanie, prekladanie, vykladanie m3 16,00 8,54 136,64

Premiestnenie vodorovné do 100 m m3 32,00 3,70 118,40

Premiestnenie vodorovné nad 3 000 m m3 6,16 8,67 53,41

Konštrukciezhornín-zásypysozhutnením m3 8,00 6,12 48,96

Konštrukcie z hornin - násypy so zhutnením m3 8,00 4,34 34,72

Základy, dosky z betónu železového m3 3,95 167,03 659,77

Základy, dosky, debnenie tradičně m2 8,72 21,29 185,65

Základy, dosky, výstuž z betonárskej ocele t 2,62 1 561,88 4 092,13

7vi~ló knnčtr‘iknio in~ini~rrkynh ntnvinh, npnry hAtÓnu lc“ého m‘~ 15,01 1~1 ‚(15 2 722.00

Zvislě konštrukcie inžinierskych stavieb, opory, debnenie z dielcov m2 70,99 21,29 1 51 1,38

Zvis‘é konštrukcie irižinierskych stavieb, opory, výstuž z betonárskej ocele t 0,00 0,00 0,00



Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy z betónu železového m3 2,62 207,83 544,51

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rimsy, debneníe tradičné m2 20,57 21,29 437,94

Zvislé konštrukcie inžinierskych stavieb, rímsy, výstuž z betonárskej ocele t 0,84 1 561,88 1 311,98

Podkladné konštrukcie, podkladné vrstvy, betón prostý rn3 1,12 167,03 187,07

Vodorovné nosné konštrukcie, kÍby a ožiská elastomerové a gumené ks 8,00 136,68 1 093,44

Dopiňujúce konštrukcie, zvodidiá oceľové rn 23,00 215,48 4 956,04

Doplňujúce konštrukcie, odvodnenie mostov, odvodňovače ks 2,00 372,30 744,60

Doplňujúce konštrukcie, dilatačně zariadenia, tesnenie dilatačných škár m 73,09 3,32 242,66
Doplňujúce konštrukcie, dilatačné zariadenia, tesnenie dilatačných škár
gumovým pásikom m 28,20 15,36 433,15

Doplňujúce konštrukcie, podperné konštrukcie mostov oceľové t 5,86 2 530,88 14 830,96

Podkladně a vedľajšie konštrukcie pod mostnými Iožiskami, plastbetón rn2 0,42 342,08 143,67

Cestné mosty priehradové t 5,14 3 799,50 19 529,43

Spevnené plochy, dlažba z lomového kameňa m2 6,00 40,80 244,80

Kotevné prvky ks 180,00 4,14 745,20

Oceľové pletivo m2 42,56 4,59 195,35

Ostatné dopinkově konštrukcie, univerzálna krivka obtiažnosti 4 t 5,86 683,40 4 004,72
izoiácie proti vode a zemnej vlhkosti, bežných konštrukcií náterivami a
tmelmi m2 51,28 14,41 738,94

lzolácie proti vode a zemnej vlhkosti, mostoviek pásmi m2 53,04 15,71 833,26

Poter krycí z malty cementovej m2 43,42 27,92 1 212,29
Mazanina podkladná, vyrovnávacia, oddeľujúca, plávajúca, z betónu
ľahkěho . m3 15,02 187,43 2 81 5,20
Podkladně a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové postreky,
nátery, posypy spojovací postrek m2 149,20 1,08 161,14
Podkladně a krycíe vrstvy z asfaltových zmesi, bitúmenové postreky,
nátery, posypy posyp podkladu alebo krytu m2 24,67 1 1,48 283,21
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí AC 110 PMB 65/105-65,
45mm m3 3,36 1 591,11 5 346,13
Podkladné a krycie vrstvy z asfaltových zmesí, bitúmenové vrstvy,
asfaltový koberec mastixový SMAll, PMB 65/105-65, l,‘ I, 40mm m3 2,98 1 795,50 5 350,59

Doplňujúce konštrukcie, uzatvorené žtabové systémy z betOnu m 7,00 252,45 1 767,15
Vonkajšie povrchy stien, reprofilácia zvislých a šikmých plOch maltou
sanačnou m2 104,27 72,55 7 564,79

Vonkajšie povrchy stien, škárovanie z plastických maltovín m2 38,42 9,56 367,30

Chemická kotva pre dodatočne navřtavanú výstuž rn 74,20 195,59 14 512,78
Zlepšovanie základovej pčdy, výplň odvodňovacích rebier alebo trativodov
kamenivom, štrkopieskom rn3 0,21 73,95 15,53

Zlepšovanie základovej pOdy, trativody kompletné z potrubia plastického m 8,00 12,75 102,00

Zlepšovanie základovej pödy, drenážne vrstvy z plastbetónu ni3 0,11 1 78,50 19,64

Syntetické, nátery epoxidové, podláh m2 10,42 35,57 370,64

Náteromietok a betónových povrchov, farba epoxidová m2 49,95 21,17 1 057,44

Náter oceľových konštrukcií, farba epoxidová ni2 174,20 13,01 2 266,34

Ispolu bez DPH 139 943,02 €~



Potvrdenje o poistení
CER TIFICA TE OF INSURANCE

Pol~ťovat~f GeneraU Poisťoy~a~ a. a.
Insurer Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava, Slovenská republika I Slovak Republic

IČO/Reg. No,: 35 709 332, íČ DPH!VATNo,: SK2021000487
Zapísaná v Obchodnom registri Okrasného súdu Bratislava I, oddřel: Sa, vložka Č.:
1325/B
Registered In Business Register at District Court Bratislava 1, Section: Sa, Insert No~:
1325/B
SpoloČnosť patri do skupiny Generali, ktorá je uvedená v Talianskom zozname skupIn
poisťovní vedenom IVASS. / The company fall into General! Group listed in Italian
Registiy of Insurance Companies led by IVASS

Poisťovateľ potvrdzuje, že dňa 19.12,2019 uzavrel poístnů zmluvu Č. 2407162910 v
rozsahu:
Insurer hereby contirms that on 19.12.2019 issuing a policy No. 2407162910 as
follows:

PoistníkfPoistený COLAS Slovakia, a~s.
Č. I Priemyselná 6, 042 45 Košice, Slovenská republika / Stovek Republic
Policy holder !ČO / ID: 31 651 402
/insured flO~ 01 Zapísaná v Obchodnom registri Okrasného sCidu Košice I, oddřel: Sa, vložka Č~: 240‘V

Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, Insert No.
240/V

Poistený Č. 02 CESTY NITRA, a.s.
Insured no. 02 Murgašova 6, 949 78 Nitra, Slovenská republika / Stovek Republic

IČO/ID: 34128344
Zapísaná v Obchodnom registri Okresněho súdu Nitra, oddřel: Sa, vložka Č.: 140/N
Listed in the Commercial Register at District Court Nitra, Section: Sa, Insert No. 140/N

Poistený Č. 03
Insured no. 03 lS-LOM~ Maglovec

Priemyselná 6, 042 45 Košice. Slovenská republika J Slovak Republic
100/ID: 31 720 803

Zapísaná v Obchodnom registri Okrasného súdu Košice I, oddiel: Sa, vložka Č.:
149141V
Listed in the Commercial Register at District Court Košice I, Section: Sa, insert No.
149 14/V

Predmet poistenja, Právnym predpisorn stanovená zodpovecinosť poisteného za škodu vzniknutú inej
Po~stná suma osoba v súvislosti s výkonom poistených Člnnostĺ poisteného (ďalej len „Všeobecná
Subject of zodpovednosť‘) vrátane:
Insurance, The Insured‘s legal Third Party liability for any losses arose to the other person
Sum insured connected with insured activities (further only „General TPL«) including:

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail:~
Sprostredkovateľ: Willis (Slovakia) org. zložka tel: 00421 2 5263 5062-3 e-mail: iflartjn~zumerij~wjlJistowew~~orn
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Predmet
poistenia

Insured risk

Všeobecná
zodpovecjriosť

General Liability
H

Zodpovednosť
za výrobok

Product Liability

Užívané ved
Used objects -

Tenant‘s liability

: Prevzaté
care, custody
and control

Krížová I
zodpovednosť
Cross liability

Environmentálna
zodpovecjnosť
Environmental

liability

Poistná suma
v EUR

Sum insured in
EUR

Underwriter: Mgr. Erika BetoviČová
Sprostredkovater‘ Willis (Stovakia) org. zložka tel: 00421 2 5857 2198

tet: 00421 2 5263 5062-3
e-matt: e~ka~belvjcov~e~atj corn

e-matt:~

~~~SpohJúčasť Územný
v EUR * v EUR rozsah
Limit of Deductible Territory

indemnity in ~ EUR
EUR*

10000)00

‘—--.-

10000,00

* J celýsvet
mimo USA

1000000 a Kanady
‘ wodd-wld@

except USA.
and

Canada
10 000,00 :

10000,00

2 000 000,00

2 000 000,00

10000,00

Regresy i Slovenská
zdravotných J republika
poisťovní a . Slovakia ‚

Sociálnej 166 00
poisťovne 166 000,00 ‘

Employeľs
liability — health :

and social
recourses : ‘

* limit plnenia na jednu a všetky poistné udalosti v súhrne vzniknuté počas doby trvania
poistenja

* LimIt of indemnity for every one claim and for all claims that occured during policy
period (annual aggregate)
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Odchylne Od článku V. bodu 2. VPP V2 14 se dojednáva, že p~nenia vypletené za
všetkých poistných udalosti, ktoré vznikU v priebehu doby trvania poistenia, nesmú
presiahnuť poistnú sumu 2 000 000,00 EUR.
At variance with erbia V point 2. of VPP VZ 14, it is agreed, that claim SeWements
from a!! claims that occured during policy period can not exceed the amount of
2 000 000,00 EUR.

Poistená čin nosť Poistenau činnosťou je činnost uvedená vo Výpise z Obchodného registra platnom ku
insured activity dňu ZaČiatkU poistenia.

Insured act/v/tv is related to the incorporated activity in force on the inception date.

Doba trvariia Na základe predbežného prísľubu poistného krytia poskytnutého
poistenia poistníkovíjpojstenému ku dňu účinnosti tejto poistnej zmluvy zsistovatefom ako
Insurance Period nositel‘orn medzinárodnej programovej master poistnej zmiuvy sa poistenie začína dňa

01.0120200 00:00 hod. aje dojednané na dobu určitú do 31.12.2020 023:59 hod.
According to the preliminary cover note given to the Policy holder/Insured by the
reinsurer as carrier of the International Program Insurance masterpolicy this insurance
beginns on 01.01.2020 00:00k. and is agreed till 31.12.202023:59 h.

Pra poistenú spal~Čnost CESTY NITRA, a,s. sa poisterije začíria dňa 01.01,2020
a 00:00 had. a je dojednané na dobu určitú do 02.02.2020 a 23:59 hod.
Insured company CESTY N1TR.A~ a.s. insurance beginns on 01.012020 00.00 h. and is
agreed till 02.02.2020 23:59 h

Táto poistná zmluva je súčasťou rnedzjnárodného poistného programu pra poistenie zodpovednostj za Škodu,
ktorého nositeľom je poisťovňa Generalj lard, Francúzsko.
This Policy is a part of íntemationa‘ Third Perly Liability Master Program can-led by General! Ian~ France.

Toto potvrdenie a poistení v žiadnom prípade nemenf, nerqzširuje alebo nenahradzuje platnú poistnú zrnluvu.
This certíticete of insúrance in no manner alters, extends or replaces the valid policy.

Toto potvrdenie o pořstení se vydáva na žiadost poisteného,
This Certificate of Insurance was issued upon the request of the customer.

V Bratjsjave dňa 21.02.2020
In Bratislava on 21-st ofFebruary 2020

:~~era~i Poistovňa, a. S.
. ~s~á testa 3~A, 941 04 arat~ava

3~ 709 3~, Č SK202~‘3i~487
ľ ~) 039 .

1 ~
Generali Poisťovňa~ a. S.
Mgr. Erika Belovičová
underwrjter/unde,i,~,j~~~

Underwriter: Mgr. Erika Belovičová tel: 00421 2 5857 2198 e-mail: ~j~a.belovicova~ cenera.ii corn
~Willis (Slovakia) org. zložka tel: 00421 2 5263 5062-3 e-mail:
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OBCHOI)NÉ OBJEDNÁVACIE Á NÁKUPNĚ

PODMIENKY OBCE LOZORNO

(ver. 01/2019 Znenie účinné od 01.06.2019)

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

Všetky ustanovenia týchto obchodných objednávacích a nákupných podmienok Obce Lozorno
(ďalej aj ako „Podmienky~‘) sú sůčasťou 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 ednávateľom resp. inak

definovaným právnym postavením Obce v príslušnom zniluvnom vzt‘ahu

a na základe ktorých Obec objednáva, kupuje alebo inak definovaným spósobom nadobúda
tovary od tretích osób alebo sú jej poskytované služby zo strany tretích osób (ďalej aj ako
„DodávateP‘) a sú pre zmluvné strany vyššie uvedených právnych vzťahov záväzné, pokial‘
platnost‘ týchto Podmienok alebo ptatnost‘ niektorého ustanovenia z nich nic je v písomnej
objednávkc Obce, Obcou akceptovanej písoninej ponuke Dodávateľa alebo v zmluve
uzatvorenej medzi Obcou a Dodávateľom výslovne vylúčená.

Obec Lozorno ako verejný obstarávateľ möže platnosť týchto podmienok alebo ich akejkoľvek
časti vylúčit‘ v procese verej něho obstarávania.

Akékol‘vek odlišné obchodně alebo zmluvné podmienky Dodávateľa, ktoré Obec výslovne v
písomnej forrue neuzná, nie sú pre Obec žiadnyrn spósobom záväzné a netvoria súčast‘
vzájomných dojednaní. V tomto zmysle nie je Obec viazaná žiadnymi obchodnými
podmienkami Dodávateľa, mými všeobecnými obchodnými podmienkami ani žiadnymi
ďalšími či mými podmienkami či zmluvnými ustanoveniami alebo výhradami, bez ohl‘adu na
to, či boli Dodávatel‘om uvedené ria akomkoľvek návrhu, cenovej ponuke, sadzobníku,
potvrdení o príjme, faktúre, dodacom liste alebo podobnom doklade alebo dokumente. Žiadny
priebeh plnenia, priebeh obchodnej operácie ani obchodně zvyklosti nebudú využité alebo
vykladané za účeloni smerujúcim k zmene týchto Podmienok, pokiaľ 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 pinenia Dodávateľa (ďalej aj ako „Dodávky“), o dodanie ktorých
má Obec záujem a dodanie ktorých Obec záväzne u Dodávateľa objedná vo forme písomnej
objednávky, potvrdenia písomnej ponuky alebo návrhu predložených Obci Dodávateľom, vo
forme uzatvorenej písomnej zmluvy alebo mým hodnoverným spósobom, obsah ktorého je



možné zretel‘ne a bez možnosti dodatočnej úpravy zachytit‘ elektronickými formami
komunikácie (napr. e-mail a pod.).

Pokiaľ sa pre účinnosť zrnluvného vzťahu medzi Obcou a Dodávatel‘orn, na ktorý sa vzt‘ahujú
tieto Podmienky, vyžaduje zverejnenie príslušného dokumentu, nastáva účinnost‘ takéhoto
zmluvného vzt‘ahu najskór v deň nasledujúci Po dní nasledujúcom po dni zverejnenia
príslušného dokumentu v súlade s osobitnými predpismi.

IL

Objednávky, ponuky a zmluvy

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

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 naj skör momentom
písomného potvrdenía takejto objednávky Dodávateľom, uskutočneného v čase platnosti
objednávky.

4. Uzatvorenie zmluvného vzt‘ahu na základe ponuky Dodávatel‘a nastáva najskčr
momentorn písomného potvrdenia takejto ponuky Obcou, uskutočneného v čase platnosti
ponuky.

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

6. Pokiaľje 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 nävrh, ktorý vyžaduje následné potvrdenie druhou zinluvnou stranou.

‘7. Objednávky, ponuky a zrnluvy potvrdené a uzatvorené v zmysle vyššie uvedeného sú
záväzné pre Obec aj pre Dodávateľa.

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

9. Akékoľvek nadväzujúce alebo vedľajšie dojednania alebo dohody musia byt‘ uskutočnené
výlučne v písomnej forme a musia byt‘ pisomne potvrdené všetkýrni zrnluvnými
~LI~LLtitILi~



10. Potvrdená objednávka, potvrdcná ponuka a uzatvorená zmluva sa pre účely týchto
Podmienok d‘alej označuj Ú aj ako „Záväzný dokument“.

11. Obec Lozorno zverejňuje objednávky a zmluvy na základe osobitného predpisu, ktorý
určuje pripady, v ktorých je ich zvercjnenie podmienkou ich účinnosti. Obce Lozorno
zverejní tieto spósobom a v lehotách stanovených zákonoin.

„.

Uskutočnenie Dodávky

Pokiaľ nie je v súlade s týmito Podmienkami dohodnuté inak, je Dodávateľ povinný
uskutočnit‘ a realizovat‘ Dodávku v čase a v mieste uvedenom v Záväznom dokumente.
Zapojenie subdodávatel‘ajc možné len s predchádzajúcim písomnom súhlasom Obce.

2. V prípade, že s Dodávkou je spojené či už v zmysle Záväzného dokumentu, v zmysle
platnej právnej úpravy alebo v ztnysle obchodnej praxe aj dodaide súvisiacich
dokunientov (návody na obsluhu, certifikáty, rcvízne správy a pod.), prípadne mých pre
riadne užívanie alebo prevádzku súvisiacich náležitostí, súčastí alebo príslušenstva, je
Dodávatel‘ 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 zniluvnými stranami
a bude na nich vyznačený dátum a čas uskutočnenia Dodávky, meno a priezvisko osoby
odovzdávajúcej ~ preberajúcej. V prípade dodania služby, z povahy ktorej vyplýva, že jej
dodanie nic je možné potvrdit‘ niektorým z tu uvedených spósobov, sa vykoná podl‘a
možnosti aspoň záznam alebo ině potvrdenie o obsahu a rozsahu dodanej služby.

4. Obec nie je povinná prevziať Dodávku a nezná~a náklady Dodávky spojené s vráteníni
tovaru, nápravou Dodávky alebo uvedením do póvodného stavu, pokiaľ Dodávka
vykazuje akékol‘vek vady, nie je úplná alebo nie je uskutočnená v čase a v mieste
uvedenom v Záváznoni dokumente alebo nie 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 incj 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 takomto prípade zmluvné strany dohodnú iný termín
uskutočnenia Dodávky.

6. Akékoľvek obaly súvisiace s Dodávkou a pre ňu obvyklé sa považuj ú za súčast‘ 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 Dodávateľ povinný prevziat‘ od Obce najneskór do 5 pracovných dní odo
dňa doručenia výzvy Obce na ich prevzatie Dodávatel‘om. Pokial‘ si Dodávatel‘ nesplní
~ťtlo ~voj u pov1uLLo~1‘, ~ ( ~[~c‘~ ~ ~‘č[~ v~tľ uti ~—(ky Link [‚idy ~ ~o



zabezpečením odoslania a odoslaním takýchto vratných obalov Dodávatel‘ovi alebo
s likvidáciou takýchto vratných obalov. Dodávateľovi nevzniká v tejto súvislosti žiadny
nárok na náhradu škody alebo na poskytnutie mého pinenia zo strany Obce.

Iv.

Ceny a platobné podmienky

1. Pokiaľ nie je dohodnuté alebo z mého písomněho dokumentu nevyplýva inak, platí, že
záväznou a dohodnutou ‚ konečnou a neprekročitcľnou cenou Dodávky je cena uvedená
v Záváznom dokumente.

2. Cena Dodávky podl‘a Záväzného dokumentu sa vždy rozumie v mene Euro a vrátane dane
z pridanej hodnoty, ak nie 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 určenia, vrátane prípadného poistného a pod., ako aj
odmeny a ině pinenia spojené s prevodom alebo prenosom práv z duševného vlastníctva
v spojitosti s Dodávkou. Pokial‘ nie je osobitne dohodnuté inak, nie je Dodávateľ
oprávnený uplatňovat‘ si voči Obci žiadne d‘alšie náklady alebo ich náhradu, prípadne
požadovať d‘alšie pinenia nad rámec podfa Záväzněho dokumentu v súvislosti
s uskutočnením a dodaním Dodávky.

4. Dodávateľ nie je oprávnený vystavit‘ faktúru alebo iný daňový alebo nedaňový doklad
spósobom, z ktorého by vyplývala povinnosť Obce poskytnúf akékoľvek predbežné
finančné plnenie, najmä úhradu ceny Dodávky alebo jej časti prod okamihom jej riadneho
a včasného uskutočnenia. Obec Lozorno zálohy ani platby vopred neposkytuje.

5. Dodávateľ je povinný za účelom úhrady ceny Dodávky vystavíť faktúru v čase
a s náležitost‘ami podľa platných právnych predpisov.

6. Lehota splatnosti faktúryje 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 výško 5% fakturovanej sumy s DPH (ďalej len „Zádržné«), ktoré bude
Dodávatel‘ovi vyplatené v súlade s týmito Podmienkanil.

9. Obec uhrádza faktúry zásadne bezhotovostným prevodom na účet Dodávatel‘a vedený
v tuzemskej banko alebo v banko 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 duševného vlastníctva, prechod nebezpečenstva

Vlastnfcke právo k Dodávke prechádza na Obec dňom uskutočnenia Dodávky v sú~ade
s týmito Podmienkami.

2. V prípade, ak predmetom Dodávky sú činnosti alebo výkony DodávateFa, na ktoré sa
vzťahuje ochrana z práv z duševného vlastníctva, zaväzuje sa Dodávatet‘ 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 platnej 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. Dodávateľ ďalej Obci zaručuje, že uskutočnenfm a realizáciou Dodávky neporušuje
žiaclne 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 inomentom
riadneho uskutočnenia Dodávky Dodávateľom ajej prevzatím Obcou v sú~ade s týmito
Podinienkami.

V.

Zodpovednost‘ za vady, záruka

Pokiaľ nic je ohľadom zodpovednosti za vady dohodnuté inak, preberá Dodávateľ
zodpovednosť 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 predniete 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 závázným spósobom prípadnú dlhšiu záručnú dobu týmto nie 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 záručriú dobu platí táto dlhšia záručná doba za dohodnutú.
Záručná doba začína plynúf odo dňa prevzatia Dodávky bez vád a nedorobkov Obcou
v súlade s týrnito Podmienkami.

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

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



6. Dodávateľ je povinný akékoľvek vadné Dodávky podl‘a voľby Obce bezodkladne
opraviť, nabradif, resp. znovu vykonat‘, a to na vlastně náklady a na vlastně
nebe zpečenstvo.

7. V prípade, ak Dodávateľ nesplní riadne a včas svoju povinnost‘ odstránit‘ vady Dodávky,
je Obec oprávnená bez ujmy práv Obce zo zodpovednosti za vady a zo záruky tieto vady
odstránit‘ alebo nechat‘ odstránit‘, a to na náklady Dodávatel‘a. 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

Dodávatel‘ je zodpovedný za všctku škodu spósobenú priamo alebo nepriamo Obci ako
aj vo vzt‘ahu k tretím osobám v dóstedku porušenia akejkol‘vek jeho povinnosti podl‘a
týchto Podmienok, Záväzného dokumentu alebo všeobecne záväzných právnych
predpisov.

2. Dodávateľ Obec, jej zástupcov a zamcstnancov odškodní, zbaví prfpadných nárokov
mých a nebude ich činíť zodpovednými za žiadne žaloby, súdne spory alebo správne
konania, nároky na náhradu škody, rozsudky, závazky, úroky, právne poplatky, náklady
a výdavky tretích strán akejkol‘vek povahy (vrátane okrem mého za konkrétne, nepriame,
vedľajšie či následné náhrady škody) bez ohľadu na to, či vznikli pred alebo Po
uskutočnenf Dodávky, boji spösobené alebo údajne spösobené akýmkol‘vek sp~sobom
konania, opomenutím, chybou, porušením výslovnej alebo implicitnej záruky či
povinnosti Dodávatel‘a, alebo nedbanlivosťou Dodávateľa (alebo kohokol‘vek
konajúceho vjeho mene pod jeho vedením, riadením alebo poverenim).

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

VIL
Osobitné ustanovenia týkajáce sa Dodávok stavebných prác a stavebných výkonov

Ustanovenia týchto Podmienok sa vzt‘ahujú aj na Dodávky, predmetom ktorých je
dodanie, zhotovenie, resp. prevedenie stavebných prde, stavebných výkonov a činností,
ako aj na zhotovenie diela / stavby, alebo jej časti (vrátane opráv a úprav a pod.
existujúcich stavebných dici 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
zodpovednost‘.



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

4. Záväzok Dodávateľa k dodaniu Stavebných práv zahťňa aj jeho povinnost‘ vykonať
i nepredvídané práce (t. j. aj keď ich Záväzný dokument neurčuje ako súčasť Dodávky),
ak ich realizácia je alebo sa stane nevyhnutnou pre riadnu a úplnú realizáciu Dodávky
tak, aby Dodávka bota pIne funkčná, prevedená podľa projektovej dokunientácie (ak je
pre dané Stavebné práce spracovaná) a za podmienok príslušných správnych povolení.

5. Dodávatel‘ je povinný prevent‘ miesto realízácie Stavebných prác a projektovú
dokumentáciu k Stavebným prácam. Uzatvorením Záväzného dokumentu Dodávatel‘
vyhlasuje a Obci zaručuje, že miesto realizácie Stavebných prác a projektová
dokumentácia sú bez akýclikol‘vek faktických vád, ktorě by bránili realizácii Stavebných
prác alebo by mali za následne predfženie 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 byt‘
Dodávateľom zistené pred uzatvorením Záväzného dokumentu alebo pne začatím
Stavebných prác, znáša v celom rozsahu Dodávatel‘ a nebudú mu poskytnuté žiadne
pinenia v súvislosti s opomenutím alebo zariedbaním vyššie uvedenej kontroly, zároveň
nie sú takéto dósledky dövodom na zmenu dohodnutých termínov plnenia.

6. Pokiaľ nie je dohodnuté osobitne inak, je Dodávatel‘ povinný si na vlastné náklady
a nebezpečenstvo zabezpečit‘ všetky potrebné povolenia na realizáciu Stavebných prác,
vytýčenie existujúcich inžinierskych sjetí, zariadenie vhodného staveniska, napojenia na
potrebné inžinierske siete pre účely realizácie Stavebných prác a pre potreby staveniska
(vrátane meracích zariadeni 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 pomčcok a označenie svojich pracovníkov a zmluvných partnerov
spůsobom jednoznačne preukazujúcim príslušnosť k Dodávateľovi (ině osoby möžu byt‘
zo stavby vykázané).

7. Obec je oprávnená kedykol‘vek požadovať vykonanie kontrolu realizácie Stavebných
prác, resp. oprávnená poveniť svojho zamestnanca alebo tretiu osobu, aby takúto kontrolu
vykonávala v mene Obce (d‘alej len „Zástupca Obce“). Dodávateľ je povinný poskytnút‘
Zástupcovi Obce všetku potrebnú súčinnosť k vykonaniu takejto kontroly, vrátane
pristupu k všetkých častiam stavby a dokumentácii Stavebných prác (najmä, nie však
výlučne k stavebnému denníku, do ktorého tnóžu Zástupca Obce vykonávat‘ zápisy).

8. Akékol‘vek Stavebné práce, ktoré majú byt‘ v priebehu ďalších prác zakrytě, musia byt‘
vopred skontrolované Zástupcom Obce. Bez príslušného záznamu o vykonanej kontrole
nemóžc döjsť k zakrytiu Stavebných prác. Ak k zakrytiu napriek absencii kontroly döjde,
je~ Obec oprávnená vyžadovat‘ odkrytie Stavebných prác. Pokiaľ bude zistené, že
Stavebné práce neboli pred zakrytím riadne vykonané, znáša náklady odkrvtia Dodávatel‘,
Inak Obec.



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

10. Priebežne zisteně vady a nedorobky Stavebných prác musia byt‘ bezodkladne odstrénené
na náklady Dodávateľa. Zástupca Obce je kedykoľvek ak bude zistené, že realizácia
Stavebných prác sa uskutočňuje v rozpore so Záväzným dokumentom, projektovou
dokurnentáciou, povoleniami, platnou právnou úpravou alebo platnými normami, abbo
ak vykazuje závažné vady, oprávnený nariadiť prerušenie Stavebných prác až do doby,
kým bude dohodnutý spósob d‘alšieho postupu. Dodávateľovi v súvisbosti s tu uvedeným
nevzniká žiadny 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 znfžit‘ rozsah Stavebných práv a ich vykonaním poveriť
tretiu osobu. Dodávatel‘ovi náleží v tomto prípade náhrada ceny už preukázateľne za
účelom realizácic Stavebných prác obstaraných materiálov a výrobkov, Po úhrade takejto
ceny a dodaní týchto materiálov a výrobkov Obci sa tieto stávajú prevzatíni v súlacle
s týmito Podmienkami vlastníctvom Obce.

12. Prípadné naviac práce požadované Obcou (ině ako podl‘a bodu 4 tohto článku) sa
Dodávateľ zaväzuje uskutočniť, podmienky naviac prác budú osobitne dohodnuté.

13. Prvá polovica Zádržného (50%) bude Dodávateľovi vyplatená do 30 dní odo dňa
odovzdania a prevzatia Stavebných prác bez vád a nedorobkov. Druhá pobovica
Zádržného (50%) bude Dodávatel‘ovi 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 vysporiadané.

14. 0 odovzdaní a prevzatí Stavebných prác sa spíše písomný protokol, ktorý podpisuje
Zástupca Obce a Dodávateľ. V protokole musia byt‘ zaznamenané všetky zistené vady
a nedorobky spolu s uvedením lehoty na loh odstránenie. V prípade neodstrániteľných
vád (bez ohľadu na ich povahu) nie je Obec povinná Stavebné práce prevziat‘, je však
oprávnená požadovat‘ primerané zníženie ceny Stavebných prác. po odstránení 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 začinajú plynúť až dňom nasledujúcim po dni podpisu preberacieho
protokolu o realizácii Stavebných prác bez vád a nedorobkov.

16. Po skončení Stavebných prác a ich odovzdanf Obci je Dodávateľ povinný vypratat‘
stavenisko a miesto realizácie Stavebných prác od všetkých ním vnesených veci
a stavenisko uviest‘ do póvodného stavu.

17. Nebezpečenstvo 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 niateriálom, výrobkom a stavebným častiam diela prechádza na Obec okamihom leh
zabudovania do realizovanej stavby.

19. Akákol‘vek Dodávateľova výhrada vlastníctva k dielu, jednotlivým materiálom,
výrohkom ~ ~ta‘rehným ča~tiam a pod ‚ ~ vyli‘ič~ná a neak~e.ptovaná



20. V pripade, že realizácia Stavebných prác vyžaduje uzatvorenie akýchkol‘vek dohód alebo
riešenie vzťahov s tretími osobami, je Dodávateľ povinný takéto zabezpečit‘ na vlastně
náklady, pričom v mene Obce je oprávnený konat‘ len pokiaľ mu k tornu bude udelené
osobitné poverenie alebo plnomocenstvo.

VlIL
Odstúpenie od Záväzného dokumentu

Obec je oprávnená odstúpit‘ od Záväzného dokumentu z dóvodov uvedených v týchto
Podmienkach, z dóvodov uvedených v platných právnych predpisoch, ako aj v prípade,
ak:
- v prípade, ak na Dodávateľa bob začaté konkurzně alebo reštrukturalizačné konanie,

Dodávateľ sa doniáha oddlženia, bola na Dodávatel‘a začatá likvidácia prípadne ině
konanie podobného charakteru,

- sa vyskytiiú okolnosti, pre ktoré Obec nemóže svoje záväzky splniť, alebo ich tnóže
splniť Jen za cenu výrazne vyšších nákladov, ak tieto okolnosti nespósobila a nemohla
ich ani predvídat‘, ani im zabrániť,

- u Dodávatel‘a došlo k ukončeniu jednej zjeho činnosti, bez ktorej nie je možné
spinenje účelu Závázného dokumentu,

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

2. Dodávateľ je oprávnený odstúpiť od Záväzného dokumentu z dövodov uvedených
v týchto Podmierikach a z dövodov uvedených v platných právnych predpisoch.

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

4. Ak k odstúpeniu došlo z davodov, za ktoré nezodpovedá Dodávatel‘ abebo z dövodov,
ktoré Dodávatel‘ nezavinU, má Dodávateľ nárok na náhradu náktadov vynaložených na
uskutočnenie Dodávky ku dňu účinnosti odstúpenia. Ak k odstúpeniu došlo z dóvodov na
strane DodávateFa má Obec Lozorno právo na náhradu škód, ktoré jej tým vznikli.

Ix.
Dodržiavanie právnych a mých predpisov

1. Dodávateľ je povinný dodržiavaf všetky všeobecne záväzné 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 ~j platné slovenské a európske technické normy vzt‘ahi~júce sa na
Dodávky, ich prednict a obsah, vrálane Sta bii~cli piá~.



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

3. Pokial‘ sa na predmet Dodávky vzt‘ahuje akákol‘vek STN, EN alebo iný technický predpis
musí im predmet Dodávky zodpovedať v pinom rozsahu.

X.
Mlčanlivosť a transparentnost‘

Akékoľvek údaje, ktoré Obec poskytne Dodávateľovi, bez ohľadu na to, či boli
poskytnuté v písomnej alebo ústnej podobe, sa považujú za dóverné informácie (ďalej aj
ako „Döverné iuformáci&‘).

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

3. Dodávateř použije všetky Dóverné informácie len na účely pinenia Dodávky a povinností
podľa zrnluvného vzťahu založeného Záväznýrn dokumentom.

4. Pokiař to nevyžadujú platné právne predpisy, Dociávatel‘ bez získania predchádzajúceho
súhlasu Obce nezverejní, neoznámí ani neodpovie na žiadost‘ žiadnej inej osoby o
poskytnutie Döverných informácií alebo informácif týkajúcich sajeho zrnluvného vzt‘ahu
s Obcou, ani nevydá žiadne vyhlásenie ani mým spösobom neurobí vyhlásenie,
oznámenie alebo podarile v súvislosti so zmluvným vzťahom s Obcou.

5. Ak je alebo bude Dodávatel‘ zo zákona povinný poskytnúť akékoľvek Döverné
informácie, bezodkladne pošle oznámenie Obci tak, aby sa Obec mohla domáhať
neodkladného opatrenia alebo mého vhodného ochranného prostriedku a/alebo ho zbavila
povinnosti dodržiavať tieto ustanovenia o mlčanlivosti.

6. Dodávatel‘ vyhlasuje, že vo svoj ej podnikatel‘skej praxi a pri realizácii dodávky pre Obec
Lozorno nepoužíva a nebude použfvať 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 ňou poverených
tretích osób pri uplatňovaní práv a oprávnených záujmov Obce Lozorno vn vzťahu
k Dodávateľovi. Dodávatel‘ sa najmA zavázuje, že nebude týmto osobám ponúkať žiadne
pinenia ani ich prísľuby, ktoré priamo nesúvisia s Dodávkou. Dodávatel‘ sa tiež zaväzuje,
že oznámí starostovi obce Lozorno (a v prípade ak by sa malo jednat‘ priamo o neho
členoni obecnej rady obce Lozorno) každý svoj poznatok o torn, že akýkol‘vek orgán obce
Lozorno alebo jeho člen, alebo ktokol‘vek Zo zamestnancov obce Lozorno alebo ňou
povereriá tretia osoba požadovala priamo alebo nepriamo takéto plnenie nesúvisiace
s Dodávkou alebo čo i len prísľub takéhoto pinenia. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na
poskytnutie a prijatie drobných reklamných alebo marketingových predmetov
zanedbatel‘nej hodnoty, ktoré sa obvykle používajú v obchodnej praxi.



XL
Ochrana osobných údaj ov

Dodávatel‘ sa zaväzuje, že bude dodržiavať platné právne predpisy v oblasti ochrany
osobných údaj Ov.

2. Dodávatel‘ udel‘uje podpisom Záväzného dokumentu Obci súhlas na spracovanie jeho
osobných údajov uvedených v Záväznom dokumente v rozsahu potrebnom pre pinenie
povinností a uplatňovanie práv z predmetného zniluvného vzt‘ahu, a to na dobu trvania
tohto zmluvného vzťahu, pričom pokial‘ nevyplýva inak z platnej právnej úpravy, súhlas
Dodávatel‘a nezaniká skór ako budú vysporiadané všetky vzt‘ahy, práva a povinnosti
z predinetného zmluvného vzťahu vyplývajúce.

3. Dodávatel‘ je oprávnený súhlas so spracovaním osobných údaj ov kedykoľvek písomne
odvolat‘.

XII.
Doručovanie

1. Písoinnosti sa doručujú na adresu sídla zmluvnej strany uvedenej v Záväznom
dokumente, pokiaľ sa zmiuvné strany nedohodnú inak. Zmenu sídla alebo adresy na
doručovanie je zniluvná strana, ktorej sa zniena týka, povinná bezodkladne písomne
oznámit‘ druhej zmluvnej strane. Písomnosti 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 preukazuj úcou doručenie na adresu určenú podl‘a týchto Podmienok,
kuriérom a~ebo osobným doručením príslušnej zmluvnej strane. Ak pripadne posledný
deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom tejto lehoty najbližší
nasledujúci pracovný deň. Za deň doručenia písomnosti sa považuje aj deň, v ktorý
zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnost‘ prevziaf, alebo v
ktorý máme uplynie úložná doba pre vyzdvihnutie si zásielky na príslušnej pošte.

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

XI.
Všeobecné ustaňovenia

Dodávateľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu Obce postúpiť
svoje pohl‘adávky voči Obci na tretiu osobu, zriadiť k nim záložné právo ani
~[)É‘~vud ptá“. Pievod puív ~t povirniostí zo zml‘ivné~ho vTt‘ah‘l, na ktorý sa



aplikujú a vzťahui Ú tide I‘odm Ienk\. zo strany DodávatcFa na tretiu osobu je možný len
s predchádza~úcim pfsomn‘~m súhlasom Obce.

2. Právnc vzťahy medzi Obcou a DodávateFom sa spravujú prá‘nym poriadkom platným
v Slovenskej republike.

3. Na zmluvné vzťahy na ktoré sa aplikujú a vzfahujú ticto Podmienky sa neszťah~je
Dohovor OSN a zmtuvách o medzinárodneŤ kúpe tovaru.

4. Pripadné spory budú riešené. pokiaT zmluvné strany nedospejú k vzájomnej dohocle.
súdom vecne a miestne príslušným podl‘a Civilného sporovébo poriadku.

5. Pokial‘ by niektoré ustanovenie tÝchw Podmienok a ďaiších dotknutÝch dohód bole aleho
sa stalo neplatným alebo neúčinným. nic je tým dotknutá platnost‘ a účinnost‘ Podmienok
a Záväzného dokumentu ako celku. Neplatné aleho neúčinné ustanovenie sa zmluvné
strany za‘iizujÚ nahradit‘ takým platným a účinným ustanovenim. které bude najlepšie
zodpovedať ekonomickému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia.

6. Tieto Podmienky platia a sú účinné od 01.062019 aspravujú sa nimi všetky zmluvné
vzt‘ahv medzi Obcou a DodávateVmi dohodnuté. vzniknuté alebo realizované Po tomto
dni, pre ktoréje v Záváznorn dokumente uskutočnený odkaz na tieto Podmienky.

7. Zmena alebo doplncnie týchto podmienok nadohudne účinnost‘ dňom ich zverejnenia na
internetovom sídle Obce Lozorno. Táto zmena a dopinenie sa nevzťahujú na vzt‘ahv.
ktoré vznikli prcci ich účinnosfou. ihaže hude medzi Ohcou Lozorno a Dodávateľom
výslovne dohodnuté inak.

V Lozorne. dňa 31.05.2019

Mgr~ Ľuboš Tvrdoň
starosta obce Lozorno


