ZMLAVA O DIELO C........
na Zhotoveniestavby, uzatvorenápodfa s 536 a nasl. zákona č' 51311991Zb, v zneni
neskoršíchpredpisov/obchodný zákorníW

ČlánokI.

ZMLUVNÉ srnaNy

1.1.OBJEDNAVATEL :
Sídloorganizáci:
IČo:
zástlpca:
Štatutárny
Kontaktnáosoba:
Telefón:
Bank.Spojenie:
Č.účtu:
pošta:
Elektronická
adresa:
Internetová
l d'a|ejlen objednávate|l

ObecKyselica
obecnýúradč.60,930 30 Kyselica
34000658
JUDr. Pavol Hideghéti,
starostaobce
JUDr. Pavol Hideghéti
03| l 55988 39
vÚg
926926_ 122|O2OO

I.2. ZHOTOVITEL:
Ing.BarnabásGróf - EKOSTAV
Názov :
fyzická osoba
Právnaforma:
Kračanská40,92901 DunajskáStreda
Sídlo:
Štatutárny
orgán:
Ing.BarnabásGróf
zodpovednázap|nenie
zmluvy :Ing.BarnabásGróf
osoba
1 1885700
I Č o:
DIČ:
1020251419
IC DPH :
SKl02025l4l9
Bankovéspojenie:
UniCreditBank
6659429005/1111
Číslo
účtu
:
03Il59122 20
Telefón,fax :
ekostav@stonline.sk
e-mail:
Úaa; o zápisev obchodnomaleboinomregistri:oÚ v DunajskejStredeě.20I - 2996
lďa|ejlen zhotoviteť/

ČlánokII.
PREDMET ZMLUVY
2.1,
2'2'

Predmetomzmluvy o dielo je zhotoveniestavby : ,,Rekultiváciask|ádky TKo
v obci Kyselica_ práce naviac..v katastriobceKyselica'
objednávateťvyhlásil v súladeso zákonomNR SR č.2512006Z. z. o verejnom
obstarávania o zmene a doplneníniektorýchzákonov verejnéobstarávaniena

zadanie zákazky s nízkou hodnotou na uskutočneniestavebných prác na stavbe :
,,Rekultiváciaskládky TKo v obci Kyselica _ práce naviac...
ponuku aj zhotovitel'. Uzavretím tejto
2.3. Do verejnéhoobstarávaniapredložil súťažnú
zmluvy o dielo zmluvné strany prejavujú svoju vÓl'u dohodnút' podmienky a
spósob rea|izácie predmetu zákazky v zmysle predmetnejsút'aŽe.
2.4.
Zhotovitef
sa zavázýe
zhotovit' dielo pre objednávatefa v súladeso
súťažnouponukou, podfa podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v súlade
s požiadavkami objednávate|,aobsiahnutými v sút'ažnýchpodkladoch avýzve na
predkladanieponúka riadnea včaszhotovené
dielo odovzdat'objednávatefovi.
2,5. Zhotovitef sa zavázuje zhotovit' dielo vo vlastnom mene a na vlastnúzodpovednost'.
Zhotovitel' nesmie odovzdat' dielo ako celok na zhotovenie inému subjektu a
zodpovedá za zhotovenie
diela ako celku' ako aj Za jeho časti zhotovené
podzhotovitefmi.
2.6,
Zhotovitef sa zavázuje zhotovit' dielo v rozsahu' kvalite a lehotách podťa tejto
zmluvy.
2.7. Zhotovitel' potvrdzuje,že sa v plnom rozsahu zoznámll s rozsahom a povahou diela,
Že súmu známe technickéa kvalitatívnepodmienky k realizácii diela, a Že disponujes
takými kapacitami s odbornými znalosťami,ktorésúk zhotoveniu diela potrebné.
2.8. objednávatef sa zavázuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a
zaplatit,za zhotovenie diela zmluvnú cenu podl'a článku V' tejto zmluvy, v zmysle
platobnýchpodmienok podfa článkuIV. tejto zmluvy.
Č|ánokIII.

čas prNBNra
3.l.

3.2.
3.3.

3.4.

3.5.

3.6.

Zhotovite|sazavázýe zhotovit'dielov nasledovnýchtermínoch:
- termínzačatiaprác :
05.2011
- termínukončeniaprác : 08.2011
Zhotovitel' je povinný bez meškania písomne informovat' objednávatel'ao vzniku
akejkoťvekudalosti,ktorá bráni alebo st'aŽujerealizáciu predmetudiela včas ukončit'.
V prípade, že zhotovttel' bude v omeškanís uskutočnenímtermínu rea|izácie prác
z dÓvodov leŽiacich na jeho strane azároveřl,neinformuje objednávateťapodfa bodu
3.2, považujeSa toto omeškaniealebo nesplnenie povinnostíza podstatnéporušenie
zmluvy.
DodrŽiavanie termínu podl'a bodu 3.l. je podmienené riadnym avčasným
spolupÓsobením objednávatefa dohodnutým v tejto zmluve. V prípade, že ztohto
dóvodu dójde k prerušeniuvykonávaniadiela' lelrotana zhotoveniediela sa predlŽuje
ovplyvnilo dobujeho vykonávania.
o dobu,o ktorúprerušenie
V prípade,že zhotovitefnreškáso zhotovenímdiela podl'abodu 3.1. má objednávateť
právo žiadat,náhradu škody, pričom zmluva zosÍávav platnosti' objednávatel' určí
zhotovitel'ovi primeraný dodatočnýčasplnenia zmluvy a vyhlási, že po prípadnom
bezvýslednomuplynutítejto lehoty uplatnísankcie a odstúpiod zmluvy.
Ak zhotovitel'zhotovídielo pred termínomuvedenýmvbode 3.1' objednávatel'sa
zavázuje prevziaťa zap|atiťdielo i v skoršomtermíne.
ČlánokIV.
CENA DIELA

4'1.

Zm|lvná cefla Za zhotovenie diela je stanovenáv zmysle zákona NR SR ě. 1811996
predpisovavyhlášky MF SR č.8111996Z.z.MF,
Z.z. o cenách vznení neskorších

ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskoršíchpredpisov ajej výška je
nasledovná:
Cena za zhotoveniediela v rozsahu bodu 2.1. činí:
CenabezDPH 3I 954,51 EUR
eura /51 centov
deváťstopáťdesiatštyri
/slovami .tridsat'jedentisíc
EUR
DPH
6
390,90
výška
SadzbaDPH20oÁ,
eur/90centov
tristodeváťdesiat
/slovamišesťtisíc
CenavrátaneDPH 38 345,41EUR
eurl 4 I centov
/slovami tridsaťosemtisíctri stoštyridsat'pát,
Konverznýkurz 1EUR:30,126 SK
Cena diela je podrobne špecifikovanáv ponukovom rozpočtesút'aŽnejponuky, ktorá
je neoddelitefnousúčasťou
tejto zmluvy.
4 . 3 . Zrn|uvnácena sa m6žemenit'v prípadenepredvídanýchnákladov neobsiahnutýchvo
výkaze výmer (napr' zvýšené množstvá jestvujúcich položiek, nepredvídané
pomery,...)
geologické
A1

v.
Článot<

PLAToBNÉpooiurENKY

5.5.

5.6.

5.1.
5.8.
5.9.

programu
Predmetznrluvy sa financuje z častizo zdrojov poskytnutých z operačného
ÍJzaÍváranie
odpadov
skládok
a
rekultivácia
Životnéprostredie(oP ŽD, opatrenie4.5
azčasÍiz vlastných zdrojov verejnéhoobstarávateťa.
objednávatel'preddavokani záIohuna plnenie zmluvy neposkytuje.
plaiba bude vykonávaná mesačne,bezhotovostnýmstykom, na základe vystavenej
faktúry,ktorá bude maťná|eŽitostidaňovéhodokladu.
Fakturovanébudú skutočnerealizované a stavebným dozorom odsúhlasenépráce,
Súčasťoukaždej faktúry musí byt' zisťovací protokol o vykonaných stavebných
prácach (potvrdený stavebným dozorom), krycí list čerpania,rekapitulácia čerpania
a súpisvykonaných prác.
Zhoiovitóť má právo na zap\ateniedodávky prác v mesačnejfakturácii so splatnosťou
90 dní od doručeniafaktúryv prípade,Že faktúranemá vecnéa formálne nedostatky
a bude akceptovaná Poskytovatel'omNFP. V prípade' ak faktúranebude obsahovať
náieŽitosti,objednávatel'ju vráti na doplnenie.V takomto prípadesa preruší
príslušné
plynutie lehoty splatrrosti a nová lehota splatnosti (90 dní) začne plynúť dňom
nasledujúcimpo dni doručeniaopravenejfaktúryobjednávatefovi.
objednávatef si vyhradzuje právo uhradit'zhotovitel'ovi faktúrudo 5 pracovných dní
o pripísaníčiastky
NFP na jeho účet.
od pripísaniafinančnejčiastkyod Poskytovatel'a
správou do 3
faxovou
upovedomí
zhotovitefa
oa po'tytovatel'a na účetobjednávateť
objednávatel'a.
dníod pripísaniaúhladyna účet
faktúry (okrenr prípadu podl'a bodu 5.6) je
splatnosti
Pri nedodržanítermínu
zhotovitef oprávnenýuplatňovat'si u objednávatefaúrokz omeškaniavo výške0,05yo
za kaŽdý deň omeškania z fakturovanej čiastky.
je
V prípaáe omeškaniatermínuodovzdania diela zhotovitel'ompodl'a bodu 3.l.,
objednávatefoprávnený uplatnit' si u zhotoviteťazmluvnúpokutu vo výške0,05Yoza
kaŽdýdeň omeškaniaz hodnoty diela.
Za nedodrŽaniestanovenéhotermínuna odstránenievád a nedorobkov stanovených
v protokole o odovzdani aprevzatí diela, uhradí zhotoviteť objednávateťovisumu
5.000,-Sk (165'97EUR) zakaždýdeň omeškania.

PODMIENKY

článok VI.
ZHOTOVENIA

DIELA

6.1. Odovzdaniestaveniska
6.1.1.objednávatefodovzdáprotokolárnezhotovitel'ovistaveniskonajneskÓr - 05.2011.
Tútoskutočnosťzaznamenajúzmluvné strany v stavebnom denníku.
6.1.2. Bezdóvodnéodmietnutie prevzatiastaveniskazhotovitel'omsa považujeza podstatné
porušenietejto zmluvy'
6.2. Povinnostiobjednávatel'a
6.2.I. objednávatel' odovzdá zhotovitel'ovi pri odovzdaní staveniska všetky potrebné
rozhodnutia príslušnýchorgánov potrebnéna zhotovenie diela' vrátane 2 ks sád
projektovejdokumentáciepre realizáciu stavby.
6.2.2. objednávateť prostredníctvom svojich oprávnených osób vykonáva priebežnú
kontrolu diela, zaznamenáya a potvrdzuje preberanie vykonaných prác v stavebnom
denníku.
6.2.3' objednávatef v spolupráci so zhotovitefom vykonáva odber vzoriek pre výrobno _
kontrolnéskúškymateriálov.
6.2.4. Ak objednávatel'pri kontrole zisti, že zhotovitel'porušujesvoje povinnosti má právo
žiadat,,aby zhotoviteťodstránil vady vzniknutévadným zhotovovanímdiela aďalej
ho zhotovoval riadne' V prípade, že zhotovitef v primeranej dobe, dohodnutej
v stavebnomdenníkunevyhovie týmto požiadavkámobjednávatel'apovaŽuje sato za
podstatnéporušeniezmluvy a objednávatel'je oprávnenýodstúpit'odtejto zmluvy.
6.3. Povinnostizhotovitel'a
6.3.I. Zhotovitel' sa zavázuje, že bude pri plnení zmluvy postupovat' s odbornou
starostlivost'ou a bude dodrŽiavat' všeobecnezávazné právne predpisy' normy
a podmienky tejto zmluvy.
6,3.2. Zhotovite| sa bude riadit' východiskovými podkladmi objednávatel'a'jeho pokynmi,
zápismi, dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami
a vyjadreniamidotknutýchorgánov štátnejsprávy.
6.3.3. Zhotovitef zodpovedáza poriadok ačistotuvmieste vykonávaniadiela aje povirrný
odstraňovaťna vlastnénáklady odpady a neěistoty,ktorésúvýsledkom jeho činnosti.
6.3.4. Zhotovitel' na vlastné náklady zabezpečíoznačenie miesta vykonávania diela
prenosnýmdopravnýmznačením.
6.3.5. Zhotovitef pred začatim prác bude konzultovat' spósob rcalizácie s povereným
pracovníkomobjednávatel'a.
6.3,6, Zhotovitel'je vsúlade s $ 551 obchodnéhozákonníka povinný bez zbytočného
odkladu upozornit'na nevhodnúpovahu alebo vady vecí, podkladov alebo pokynov
daných mu objednávatefom na vyhotoverrie diela, ak zhotovitel' mohol túto
nevhodnost'zistit'pri vynaloŽeníodbornejspósobilosti.
6.3,7. Ak zhotovitel'zistískrytéprekáŽky na mieste kde má dielo zhotovit' a ktorému bránia
zhotovit'dielo riadne,je povinný ihneď takétoprekáŽky oznámit,objednávatel'ovia ak
sa nedajúodstránit',navrlrnút'objednávatel'ovizmenu diela.
dielo protíkrádežia poškodeniu.Zhotovitel'znáša
6.3.8' Zhotovitel'je povinný zabezpečiÍ,
nebezpečenstvo
škody na zhotovovanom diele do doby písomnéhoodovzdania die|a
objednávatefovi.
6.3.9, Zhotovitel' vplnom rozsahu zodpovedá za bezpeěnost'aochranu zdravia všetkých
osÓb v priestore staveniska a vykoná také bezpečnostnéopatrenia, aby nedošlo
k ohrozeniu osób v okolí staveniskana verejnom priestranstve.Zabezpečívo svojej
réŽii pracovníkov osobnými ochrannými pomóckami pre ochranu zdravia. odbomé

práce musia byt' vykonanélen pracovníkmizhotovitefa alebo jeho dodávatel'ov,ktorí
majúpríslušnú
kvalifikáciu na vykonanie týchtoprác.
6.3.10.Zhotoviteťvykoná dielo vhodným strojovým zariadeníma v kvalite zodpovedajúcej
STN a spolusúvisiacichpredpisov a noriem.
6.3.11.Zhotovitef bude viesť stavebný denník o vykonaných prácach aprostredníctvom
oprávnenej osoby bude zapisovat'všetkyúdaje,ktorépokladá za dóleŽitépre riadne
vykonávanie diela. Denník bude predkladaťk dennémupodpisu povereným osobám
zo strany objednávate|,aza účelomodsúhlaseniarozsahu vykonaných prác, ich kvality
a rnnoŽstvapouŽitéhomateriálu.V stavebnomdenníkuje zakázanézápisy prepisovat',
škrtat'a vytrhávat'jednotlivé strany.Vedenie stavebnéhodenníkakončípo ukončení
diela.
6.3.|2.Zhotovitef do 14 dní od podpisu zmluvy o dielo vyhotovíharmonogramprác' ktorý
bude obsahovat' najmá: popis vykonávaných prác, počty a nasadenie strojov
a pracovníkov,predpokladanémesačnéplnenie v Sk a EUR. Zhotoviteťje povinný
harmonogramaktualizovat,každých30 dní.
6.3.I3. Zhotovitel' odovzdá stavebnémudozoru zoznam pracovníkov,strojníkovatechnikov
vrátane iclr prípadných platných strojníckych preukazov a iných osvedčení
a oprávnenína vykonávanie prác.

ODOVZDANIE
7.I.

7 '2'

1'3.
7.4.

7.5.

článok VII.
A PREVZATIE

DIELA

Povinnost' zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotovitef odovzdaním diela
objednávatel'ovina zák\ade protokolu o odovzdani aprevzatí diela. Ak všeobecne
právne predpisy alebo technické normy určujúvykonanie skúšok osvedčujúcich
dohodnutévlastnosti diela musí úspešné
vykonanie takýchto skúšokpredchádzat'
odovzdaniu a prevzatiu diela. Pripravenost' na odovzdanie je zhotovitel' povinný
oznámit,objednávatefovipísomnenajmenej5 dnívopred.
Súčasne
s odovzdanímdiela odovzdázhotovitel'objednávatefovi
doklady :
pouŽitýchmateriálov,
a) osvedčenieo vykonaných skúškach
b)
zápisy o kontrole činnostía častídiela zakrytých v priebehujeho realizácie,
c)
zápisy o vykonanýchrevíznych aprevádzkových skúškach,
d) certifikátypouŽitýchmateriálov,
vyhotoveniastavby,
e) projekty skutočného
Zhotoviteťje povinný dielo odovzdat'vyčistené
od zvyšnýchmateriálovtak, aby bolo
možnédielo riadne prevziat'a uživat,
.
Ak pri preberanídiela objednávatef zistí,že dielo má vady, dielo nepreyezmea spíše
so zhotoviteťom zápis o zistených vadách, spÓsobe a termíne ich odstránenia'
Zhotovitel'má povinnost'odovzdat'dielo po odstránenítýchto vád.
V prípadevád v priebehu záručnejdoby zahéi1i
zhotovitel' ich odstraňovanieihned'po
ich nahláseníobiedrrávateťom.

Článok VIII.

ZoDPovEDNosŤ ZA VADY, zÁRUKa ZA KVALITU
8'1'

Zhotovitef zodpovedá za to, Že dielo bude vyhotovenévsúlades touto zmluvou
v teito zmluve.
a bude mat'vlastnostidohodnuté

Dielo má vady ak:
a) nie je dodanév požadovanejkvalite,
b) vykazujenedorobky'tj. nieje vykonanév celom rozsahu,
c)
súvady v dokladoch nutnýchna uŽívaniepodl'a bodl7 .2.,
d) má právne vady v zmysle $ 559 obchodnéhozákonníkaalebo je dielo zaťaŽené
inými právami tretíchosób.
8.3. Drobné nedostatky diela, ktoré sa nepovaŽujúza vady diela a nebránia splneniu
závázku, odstráni zhotoviteť do 5 dní od ich oznámenia. objednávateť má právo
oznámiťtieto nedostatkydo 5 rokov, ak nie je stanovenéinak, po prevzatídiela.
8.4. Zhotovite| nezodpovedá za vady, ktoréboli priamo spósobenépouŽitímpodkladov
alebo vecí prevzatých od objednávatefa a zhotovitef ani pri vynaloŽení všetkej
starostlivosti nemohol zistit' ich nevhodnosť,prípadne na ňu písomne upozornil
objednávate|a,ale ten na ich pouŽitípísomnetrval.
8.5. Za skrytévady zodpovedá zhotovitel' počas piatich rokov od odovzdania diela
objednávatel'ovi/obchodný zákonník,$ 562 ods. 2 písm'c l,
8.6. Záruěná lehota na dielo, ktoréje predmetomtejto zmluvy je 60 mesiacov.Záruěná
lehota začinaplynút'dňom protokolárnehoprevzatia diela objednávatel'oma neplynie
v čase, kedy objednávatel' nemohol dielo uŽívat' pre vady, za ktoré zodpovedá
zhotovitel'.
8'7. Zárukou zhotovitel' preberá závázok, Že predmet diela bude počas záručnejlehoty
spósobilý na pouŽitie na dohodnutýúčela zachová si dohodnutévlastnosti a kvalitu
v ěasesvojejŽivotnosti.
8.8. Zm|uvné strany sa dohodli, že vprípade vady diela počas záruěnej lehoty má
objednávatel' právo poŽadovat' a zhotoviteť povirrnosť na vlastné náklady bez
poŽadovanejúhrady odstrániť vady v čo najkratšejlehote po písomnom oznámení
objednávateťa.
8.9. Ak nie je odstránenie vád diela možnévykonať zhotovitel'om, móŽe objednávatel'
poŽadovat'zniženie ceny.
8.10. V prípade' Že budú v priebehu realízáciepredmetu tejto zmluvy zistenétaké vady
predmetudiela, ktorébudúmat' za následok zvýšeniejeho ceny, zníženietechnických
má
parametrova kvality, povaŽujesato za podstatnéporušeniezmluvy a objednávateť
nárok na z|,avvz dohodnutejceny diela vo výške 10 %' Týmto ustanovenímnie je
dotknutéprávo objednávatel'ana náhraduškody.

8.2.

Clánok IX.

ZoDPovEDNoSŤ ZA ŠKODU
9 . 1 . Zhotoviteť zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateťovialebo tretej
osobe v dÓsledku porušeniajeho povinností'vyplývajúcichztejto zmluvy.
9.2. V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich ztejto zmluvy
ktorejkol'vek zmluvnej Strane,má druhá strana nárok na úhraduvzniknutej škody'

PRECHOD

Článok X.
VLASTNÍCTVA A NEBEZPEčENSTVO

šKODY

10.1. Vlastníkonrdiela počasjeho rea|izácieje objednávateÍza podmienok podťabodu

r0.2.

I0.2. Stavebný materiál azarjadenia potrebnéna zhotovenie diela zabezpečujezhotovitel'.
Kúpna cena týchto vecíje súčast'ou
ceny diela podfa bodu 4'1. Zhotovitel'zostáva
vlastníkom týchto veci až do ich pevnéhozabudovaniado stavby' ktorá je predmetom
tejto zmluvy s výnimkou zariadeni uhradených objednávateťom pred ich
zabudovaním.
10.3. Nebezpečenstvoškody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na
znáša zhotovitef aŽ do ěasu protokolárneho prevzatia diela
zhotovenie diela
objednávatel'om.
Článok XI.

Ďl.LŠm ZMLUvNÉ lorBoNANIA
ktorésa v súvislostis plnenímtejto
11.1. Zm|uvnéstranysa dohodli' ževšetkyskutočnosti,
zmluvy navzqom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujúza obchodné
tajomstvopodfa $ 17 obchodnéhozákonnika.
ČlánokXII.
ODSTÚPENIE
oD Z|'.{LIJVY
Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto
zmluvy alebo v zmysle $ 345 obchodnéhozákonníkaza podstatnéporušeniezmluvy'
móže oprávnerrá strana od zmluvy odstúpit'pokiaf to oznámi písomne druhej
zmluvnej stranebezzbytočnéhoodkladu, najneskÓr však do 15 dní potom, ako sa
o jej porušenídozvedela.
I2.2. objednávateťmóže od zmluvy odstúpiťaj v týchto prípadoch:
a) z dóvodu meškania,ak je vážneohrozenýtermínukončeniapredmetuplnenia
zmluvy,
b) z dóvodu opustenia staveniska zhotovitel'om' nedodržanie kvality prác
a materiálov,podvodu,neschopnostia pod.'
c) ak sa situácia zhotovitel'a zmenila do takej miery, Že technické alebo
finančnézáruky ktoré ponúka, nie sú adekvátne vzhl'adom na povahu
a dÓleŽitost'práca dodávokpodl'atejtozmluvy,
d) z dóvodu porušeniapodmienok a podkladov sút'aŽezhotovitel'om,do ktorej
ponuku a ktorúobjednávatefprijal.
zhotovitef predloŽil súťaŽnú
I2.3. Pre určenielehoty na odstúpenieod zmluvy je rozhodujúcidátum poštovejpečiatky
odoslania oznámenia.
I2.4. Ak oprávnená strana oznámi druhej strane, Že na splnení zmluvných povinností
naďalej trvá alebo nevyuŽije v lehote právo od zmluvy odstúpit',mÓŽe od zmluvy
odstúpit'len spósobom ple podstatnéporušeniezmluvy v zmysle s 346 obchodného
zákonníka.
od zmluvy podl'abodu 12.1.stanoví
|2.5. Ak oprávnená strana v lehote na odstúpenie
právo odstúpit'od zmluvy po
plnenie
vzníkájej
dodatočnú
lehotu,
dodatočné
na
lehotyrovnakýmspÓsobomakoje uvedenýv bode 12'1.
uplynutídodatočnej
12.6, odstúpenímod zmluvy zmluva zaniká dňom doručeniaprejavu vóle oprávnenej
strany druhej zmluvnej strane.
I2'7, odstúpenínrod zmluvy zanikajúvšetky práva a povinnosti strán zo zm|wy okrem
nárokov na náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnenézmluvné, resp. zákonné
sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy a poskytovani záruky
a zodpovednostiza vady diela, ktorébolo do odstúpeniazrealizované.
od zmluvy:
12.8, Vysporiadaniepohl'adávokz tituluodstúpenia

I2.I.

a)

b)

c)

čast' diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy zostáva vlastníctvom
objednávatel'a,
platby uhradenédo odstúpeniaod zmluvy vysporiada zhotoviteť konečnou
faktúrou,ktorá bude mať ná|ežítosti
daňovéhodokladu do 14 dní od odstúpenia
od zmluvy,
finančnérozdiely uhradia zmluvnéstrany po vzájomnom odsúhlasení
do 14 dní
od obdržaniakonečnejfaktúryobjednávatel'om.

Článok XIII.

zÁvnnpČNÉ USTANoVENIA
13.1. Na vzťahy medzi znrluvnými strananrivyplývajúcez tejto zmluvy' ale ňou výslovne
neupravenésa vzťahujúpríslušné
ustanoveniaobchodnéhozákonníka.
13.2. Menit' a doplňať obsalr tejto zmluvy je možnélen formou písornných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu, ktoré budťr platné, ak budú riadne potvrdené
a podpísané
oprávnenými zástupcamioboch zmluvných strán.
13.3. Zhotovitel' sa zavázuje, že vmožnívýkon kontroly/auditu/overovaniena mieste zo
strany oprávnených osÓb na výkon kontroly/auditu/overovaniena mieste v zmysle
predpisovES a SR v súvislostis realizáciouprojektu,ktorýje predmetom
prísltršnýclr
tejto znrluvy, financovanéhoz oPŽP počastrvania rea|ízácieschválenéhoprojektu
projektr.r
(po vyplateníposlednejplatby).
a počaspiatich lokov po skončenírea|izácie
na mieste súnajmá:
oprávnenéosoby na výkon kontroly/auditr./overovania
pomoci poverenéosoby,
a) Poskýovateťpomoci (MŽP SR), Poskytovateťom
b) Poverení zantestnanciNajvyššielrokontrolnéhoúradu SR, MF SR, príslušnej
správy finančnejkontroly, certifikačnélro
orgánu,
orgány,
c) orgárr auditua jeho spolupracujúce
d) SplnomocnenízástupcoviaEurópskejKomisie a Európskehodvora audítorov'
e) osoby prizvanéorgánmi uvedenými v písm. a) až d) v sťrlades príslušnými
predpismiES a SR.
a dve
|3.4. Zm|uvaje vyhotovená v štyrochrovnopisoch'z ktorýchdve obdrŽíobjednávateť
zhotovitel'.
nasledujúcim
13.5. V zmysle $ 47a odst. 1 zákona ě.54612010Zmluva nadobúdaúčinnost'
jej
po
zverejnenína webovomsídleobce Kyselica.
dňom
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