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VŠEOBECNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY PRE 
DODÁVATEĽOV A SUBDODÁVATEĽOV  

PLATNÉ OD 14. JÚNA 2019 
 

I. Predmet všeobecných zmluvných podmienok 
1. Tieto Všeobecné zmluvné podmienky k Zmluve 

o dielo (ďalej len „VZP“) detailne upravujú práva 
a povinnosti Objednávateľa a Zhotoviteľa pri 
zhotovení Diela podľa zmluvy o dielo uzatvorenej 
medzi Zhotoviteľom a spoločnosťou VHS-PS, s.r.o., 
IČO: 50 630 822 ako Objednávateľom. Pre 
odstránenie pochybností za zmluvu o dielo sa 
považuje aj objednávka alebo ústna dohoda, pokiaľ 
z nej je možné určiť podstatné náležitosti zmluvy o 
dielo   (ďalej len „Zmluva“).  

2. Odlišné dojednania v Zmluve majú prednosť pred 
znením týchto VZP za predpokladu, že sú vykonané 
písomne. Tieto VZP vylučujú použitie akýchkoľvek 
obchodných podmienok Zhotoviteľa. 

3.   Zmluvné strany berú na vedomie, že tieto VZP 
obsahujú aj ustanovenia týkajúce sa prípadov, kedy 
Zmluva je  zmluvou subdodávateľskou a 
Objednávateľ má v hlavnej zmluve o dielo, ktorej 
predmet z časti alebo úplne korešponduje s Dielom 
postavenie zhotoviteľa, a tieto ustanovenia sa budú 
uplatňovať len v týchto prípadoch. 

4.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne 
spôsobilý vykonávať Dielo podľa Zmluvy a týchto VZP 
a má príslušné oprávnenia vyžadované pre výkon 
činností spojených s realizovaním Diela. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť, aby vybrané činnosti boli 
vykonávané osobami, ktoré majú na túto činnosť 
oprávnenie. Na požiadanie Objednávateľa, je 
Zhotoviteľ povinný predložiť mu príslušné oprávnenia 
na výkon požadovaných alebo špecializovaných 
činností.  

5. Zhotoviteľ potvrdzuje, že Objednávateľ mu ku dňu 
uzatvorenia Zmluvy poskytol všetky potrebné údaje 
a podklady a tieto údaje a podklady prekontroloval 
a sú úplné a postačujúce na riadne zhotovenie Diela 
a je si vedomý skutočnosti, že tieto zostávajú 
vlastníctvom Objednávateľa. Zhotoviteľ ich môže 
použiť len za účelom zhotovenia Diela a je povinný ich 
Objednávateľovi vrátiť najneskôr pri odovzdaní 
a prevzatí  Diela. Prípadné vady, resp. nedostatky 
podkladov a/alebo pokynov je Zhotoviteľ povinný bez 
zbytočného odkladu písomne oznámiť 
Objednávateľovi, inak prípadné nároky, ktoré by mu 
z tohto titulu vznikli, zanikajú a Objednávateľ nie je 
povinný akceptovať po uzatvorení Zmluvy žiadne 
pripomienky neskôr zisteným alebo neuvedeným 
skutočnostiam a platí, že tieto boli Zhotoviteľovi 
známe pred uzavretím Zmluvy. Zhotoviteľ vyhlasuje, 
že predmetným podkladom a údajom porozumel a bol 
v rámci nich informovaný o požiadavkách 
a podmienkach stavebníka (investora) vzťahujúcich 
sa na realizáciu Diela v takom rozsahu, v akom 
súvisia a môžu mať vplyv na plnenie Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa, a Zhotoviteľ si je v rozsahu informácií 
uvedených v Zmluve a týchto VZP takisto plne 

vedomý záväzkov, rizík a zodpovednosti 
Objednávateľa voči stavebníkovi (investorovi), ktoré 
môžu vzniknúť z porušenia povinností zo strany 
Zhotoviteľa podľa Zmluvy.  

6.   Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť na svoje náklady a 
nebezpečenstvo i všetky práce alebo činnosti alebo 
iné plnenia, i keby ich zmluva výslovne neuvádzala 
ako súčasť Diela, pokiaľ ich zhotovenie je, alebo sa 
stane nevyhnutným pre riadne zhotovenie Diela. Ide 
hlavne o dodanie potrebných výrobkov, dielcov alebo 
iného materiálu, ich dopravu na miesto zhotovenia 
Diela, o zabezpečenie zdvíhacieho zariadenia, odber 
energií a vody, vybudovanie, prevádzku 
a odstránenie zariadenia staveniska, zabezpečenie 
dopravných a iných opatrení vyvolaných 
zhotovovaním Diela, zimné opatrenia, stráženie 
staveniska, protipožiarny dozor, o odvoz odpadu 
vzniknutého pri realizácii Diela, potrebný záber 
verejného priestranstva a všetky ďalšie plnenia 
nevyhnutné pre riadne zhotovenie Diela 

7.  Zhotoviteľ vzhľadom na vyššie uvedené vyhlasuje, že 
sa nemôže odvolávať na chybu alebo konanie 
v omyle, prípadne na to, že niektoré plnenia nie sú 
uvedené v Zmluve alebo jej prílohách, pokiaľ tieto 
chyby alebo omyly nespôsobil výlučne Objednávateľ 
svojim úmyselným konaním, alebo na tieto 
neupozornil pred podpisom Zmluvy. 

8. Ak dôjde medzi Zmluvnými stranami k akýmkoľvek 
nezrovnalostiam ohľadne obsahu Zmluvy alebo 
rozsahu Diela alebo jeho kvality v otázkach, ktoré 
priamo alebo nepriamo nie sú riešené Zmluva a ani jej 
prílohami, tak sa zmluvné strany dohodli, že 
rozhodujúci bude názor Objednávateľa a to až do 
času uzavretia vzájomnej dohody alebo 
právoplatného rozhodnutia príslušného orgánu. 
Následne tá Zmluvná strana, ktorej stanovisko pri 
riešení rozporu sa ukáže ako nesprávne, znáša 
náklady spojené s riešením tohto rozporu. 

9. V prípade ak dôjde počas zhotovovania Diela 
k akýmkoľvek nezrovnalostiam medzi Zhotoviteľom 
a Objednávateľom, Zhotoviteľ sa zaväzuje, že z tohto 
dôvodu nedôjde k takému konaniu, resp. nekonaniu 
Zhotoviteľa, ktoré by mohlo mať za následok 
omeškanie s riadnym a včasným ukončením Diela 
(najmä no nie výlučne pôjde o prerušene prác, 
nenastúpenie na vykonávanie Diela, resp. 
ktorejkoľvek jeho časti, zníženiu pracovných kapacít 
a pod.). V opačnom prípade Zhotoviteľ zodpovedá 
v celom rozsahu za všetky škody, ktoré vzniknú 
porušením tejto povinnosti. 

10. Skutočnosť, že Objednávateľ odsúhlasí alebo schváli 
akýkoľvek dokument alebo postup týkajúci sa Diela, 
resp. jeho realizácie (vrátane zhotovovanej 
projektovej dokumentácie, dokladov, dokumentácie 
alebo prác predkladaných resp. vykonaných zo strany 
Zhotoviteľa), nezbavuje Zhotoviteľa jeho výlučnej 
zodpovednosti za riadne zhotovenie Diela, ako aj 
správnosť ním predkladaných dokladov, 
dokumentácie, podkladov resp. prác. 

11. V prípade ak je Zmluva uzatváraná ako 
subdodávateľská, teda voči hlavnej zmluve o dielo 
a stavebníkovi (investorovi) má Objednávateľ 
postavenie zhotoviteľa a Zhotoviteľ postavenie 
subdodávateľa,  Zhotoviteľ si je plne vedomý 
skutočnosti, že zhotovuje dielo, ktoré je predmetom 
Zmluvy ako podzhotoviteľ voči stavebníkovi 
(investorovi), s ktorým má Objednávateľ uzatvorenú 
hlavnú zmluvu o dielo, predmetom ktorej je dielo, 
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ktorého časť je predmetom Zmluvy. Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že si je vedomý skutočnosti, že ním 
zhotovené Dielo bude Objednávateľom následne 
odovzdané stavebníkovi (investorovi). Zhotoviteľ 
uzatvára Zmluvu s vedomím, že plnenie 
Objednávateľa (najmä peňažného charakteru, ako aj 
niektorých súhlasov a pokynov) je plne podmienené 
predchádzajúcim plnením stavebníka. V prípade ak 
dôjde k zmene diela v zmysle hlavnej zmluvy o dielo, 
ktorá sa dotkne aj Diela podľa Zmluvy, sa zmluvné 
strany dohodli, že takáto zmena bude na základe 
výzvy Objednávateľa premietnutá v potrebnom 
rozsahu do Zmluvy formou písomného dodatku, ktorý 
sa Zhotoviteľ zaväzuje uzatvoriť s Objednávateľom 
v lehote 3 pracovných dní od doručenia výzvy podľa 
tejto vety Zhotoviteľovi. 

12. Ak nevyplýva z povahy Diela niečo iné, je miestom 
jeho zhotovovania stavenisko. Za súčasť staveniska 
sa považujú aj priestory mimo miesta zhotovovania 
diela, ktoré však na ne nadväzujú a Zhotoviteľ ich 
využíva v priamej súvislosti s jeho činnosťou pri 
zhotovovaní Diela, predovšetkým skládky alebo 
priestory určené na prípravu zhotovenia Diela. 
Zhotoviteľ si stavenisko pred jeho prevzatím prezrel, 
vyhlasuje, že na danom mieste sa nenachádzajú 
žiadne prekážky (ani skryté), ktoré by mohli znemožniť 
vykonanie Diela. O odovzdaní staveniska sa vyhotoví 
písomný záznam, v ktorom bude určený okrem iného 
stav a rozsah staveniska, vytýčené základné smerové 
a výškové body, miesta na napojenie kanalizácie, 
prístupové cesty, opatrenia na zaobchádzanie 
s odpadmi a odpadovými vodami ako aj prípadné 
ďalšie priestory určené na zariadenie staveniska.    

13. Prípojné miesta na odber energií a vody pre účely 
potreby Zhotoviteľa budú určené Objednávateľom a je 
povinnosťou Zhotoviteľa na svoj náklady a 
nebezpečenstvo zabezpečiť prepojenie prípojného 
zariadenia a prípojného miesta, ako aj prístrojov 
potrebných na užívanie prípojného miesta a meranie 
spotreby. Spotrebované množstvo energií a vody 
Zhotoviteľom bude uhradené Objednávateľovi na 
základe stavu meradiel a v jednotkovej cene 
dojednanej s ich dodávateľmi pre príslušné odberné 
miesto. Ak nie je na odbernom mieste samostatný 
merač pre Zhotoviteľa, tak sa Zhotoviteľ podieľa na 
týchto nákladoch tak, že podiel na plneniach 
poskytnutých Objednávateľom podľa čl. VI, bod 24 
týchto VZP sa zvýši o 0,5% ak sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. Ak Objednávateľ neurčí prípojné 
miesta na odber energií a vody podľa prvej vety tohto 
odstavca, je Zhotoviteľ povinný zabezpečiť si tieto 
prípojné miesta sám, na vlastné náklady, pričom 
Objednávateľ mu poskytne primeranú súčinnosť 
o ktorú ho Zhotoviteľ písomne požiada. Vytýčenie 
inžinierskych sietí zabezpečuje na svoje náklady 
Zhotoviteľ.  

14. Priestory staveniska môžu byť využívané  zo strany 
Zhotoviteľa výlučne na účely súvisiace so zhotovením 
Diela. Na vstup alebo vjazd na stavenisko je možné 
používať len prístupové cesty uvedené v zápise o 
odovzdaní a prevzatí staveniska alebo určené 
Objednávateľom. Parkovať motorové vozidlá na 
stavenisku je Zhotoviteľ oprávnený len v priestoroch 
určených Objednávateľom. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený využívať stavenisko na uskladnenie 
materiálu pre iné svoje stavby ani využívať svoje 
zariadenia nachádzajúce sa na stavenisku ako 
priestory na dočasné ubytovanie akýchkoľvek svojich 

pracovníkov, resp. iných osôb.  
15. Umiestnenie informačnoreklamnej tabule Zhotoviteľa 

alebo iného označenia na stavenisku týkajúceho sa 
podieľania sa Zhotoviteľa na stavbe je možné len s 
predchádzajúcim písomným súhlasom 
Objednávateľa.        

16. V prípade ak sa na stavenisku pri zhotovovaní Diela 
nájdu predmety historickej, umeleckej, vedeckej alebo 
inej podstatnej hodnoty, je Zhotoviteľ povinný 
uskutočniť všetky opatrenia podľa príslušných 
právnych predpisov a bez zbytočného odkladu o tom 
upovedomiť Objednávateľa. 

17. Zhotoviteľ berie na vedomie, že okrem neho môžu na  
stavenisku prevádzkovať svoju činnosť tiež ďalší 
účastníci výstavby. Pričom bežné obmedzenia, ktoré z 
toho podľa skúseností vyplývajú, zmluvné strany 
zohľadnili v podmienkach realizácie Diela už pri 
uzatváraní Zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú 
predchádzať v čo najvyššej možnej miere tomu, aby 
sa pri realizácii Diela vzájomne obmedzovali, alebo 
aby obmedzovali iných účastníkov výstavby. 
Zhotoviteľ je pritom predovšetkým povinný 
prispôsobovať plynulému priebehu výstavby realizáciu 
čiastkových plnení, použitie strojov alebo zariadení a 
dodávanie stavebných výrobkov alebo stavebných 
hmôt na stavenisko.       

18. Rokovať so stavebníkom (investorom) a/alebo vyšším 
dodávateľom je Zhotoviteľ oprávnený len za osobnej 
účasti Objednávateľa alebo s predchádzajúcim 
súhlasom Objednávateľa.    

19. Nebezpečenstvo škody na Diele, na veciach určených 
k jeho realizácii a na stavenisku nesie Zhotoviteľ od 
okamihu prevzatia staveniska. Nebezpečenstvo 
škody na Diele prechádza na Objednávateľa až 
protokolárnym prevzatím Diela Objednávateľom 
a v prípade prevzatia Diela aj s vadami až okamihom 
odstránenia všetkých vád uvedených v preberacom 
protokole. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na 
pracovných pomôckach, materiáli, nástrojoch alebo 
na inom majetku, ktorý mu pre realizáciu Diela podľa 
Zmluvy odovzdal Objednávateľ, a to do doby jeho 
vrátenia Objednávateľovi alebo jeho spracovania pri 
realizácii Diela. V prípade zničenia, straty, odcudzenia 
alebo znehodnotenia takéhoto majetku 
Objednávateľa, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi 
jeho zriaďovaciu cenu, v prípade jeho poškodenia, 
ktoré je možné opraviť, náklady vynaložené na jeho 
opravu. 

20. Vlastníkom Diela je od začiatku Objednávateľ, 
prípadne priamo stavebník (investor), ak to tak určuje 
zmluva medzi Objednávateľom a stavebníkom 
(investorom). Vlastnícke právo k jednotlivým 
materiálom, komponentom, výrobkom a iným častiam 
Diela použitým Zhotoviteľom pri zhotovení Diela, 
nadobúda Objednávateľ okamihom ich zabudovania 
do Diela. Prípadné následné oddelenie týchto 
materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí Diela 
od zhotovovaného Diela nemá za následok zmenu 
vlastníckeho práva. 

21. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky materiály, 
komponenty, výrobky a iné časti Diela, ktoré použije 
na zhotovenie Diela, budú prosté akýchkoľvek 
právnych vád (nebudú predmetom záložného práva, 
iných práv tretích osôb, predmetom exekučného 
konania, nebudú poňaté do konkurznej či 
reštrukturalizačnej podstaty a pod.) a že Zhotoviteľ 
bude v čase ich dodania výlučným vlastníkom týchto 
materiálov, komponentov, výrobkov a iných častí 
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Diela.  
22. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri zhotovovaní Diela 

nepoužije žiaden materiál, komponenty, výrobky a iné 
časti Diela, na ktoré by sa vzťahovala výhrada 
vlastníctva akejkoľvek tretej osoby. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že Objednávateľ je oprávnený sa za 
každých okolností oprávnene domnievať, že výlučným 
vlastníkom dodávaného materiálu, komponentu, 
výrobku a/alebo ktorejkoľvek časti Diela je v čase 
dodávky Zhotoviteľ a okamihom zabudovania 
materiálu, komponentu, výrobku a/alebo ktorejkoľvek 
časti Diela do Diela sa jeho výlučným vlastníkom stáva 
Objednávateľ alebo investor (stavebník), ak tak určuje 
zmluva medzi Objednávateľom a investorom 
(stavebníkom).  

 
II. Termíny a lehoty výstavby a omeškanie 
1. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo alebo jeho časti 

v lehotách tak ako sú uvedené v Zmluve. Ak nie sú 
v Zmluve výslovne uvedené lehoty na zhotovenie 
Diela, platia lehoty podľa zmluvy uzavretej medzi 
Objednávateľom a investorom (stavebníkom) 
s primeranými rezervami.  

2. Ak vzhľadom na technologický postup alebo 
vzhľadom k potrebe súčinnosti pri jeho realizácii 
s ostatnými účastníkmi výstavby nie je možné Dielo 
zhotoviť bez prerušenia, je Zhotoviteľ povinný sa 
týmto podmienkam pri zhotovovaní Diela prispôsobiť 
a dbať na pokyny Objednávateľa bez toho, aby došlo 
k zmene dohodnutej lehoty plnenia alebo Ceny Diela. 

3. K prerušeniu zhotovovania Diela Zhotoviteľom môže 
dôjsť alebo dôjde len na základe písomného pokynu 
Objednávateľa, ktorý mu Objednávateľ odovzdá a to 
aj formou zápisu do stavebného denníka.  

4. Zhotoviteľ je vždy povinný prerušiť realizáciu Diela ak 
by v dôsledku porušení povinností Zhotoviteľa a/alebo 
tretích osôb použitých Zhotoviteľom pri realizácii Diela 
vznikla alebo hrozila škoda na zdraví, životnom 
prostredí alebo značná škoda na majetku. Tým nie je 
dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa počas realizácie 
Diela. V realizácii Diela je Zhotoviteľ povinný 
v takomto prípade pokračovať až po odstránení 
vadného stavu na základe písomného pokynu 
Objednávateľa, a to bez práva na predĺženie lehoty na 
zhotovenie Diela. 

5. Objednávateľ je oprávnený zápisom v stavebnom 
denníku určiť prevádzkovú dobu Zhotoviteľa počas 
realizácie diela, predovšetkým jej začiatok a koniec, 
a to aj na soboty, nedele a sviatky. Zhotoviteľ je 
povinný takto určenú prevádzkovú dobu bez výnimky 
dodržať. 

6. Pokiaľ je Zhotoviteľ v omeškaní so zahájením 
realizácie Diela, alebo pokiaľ sa dostane do zrejmého 
omeškania počas realizácie Diela, najmä tým, že 
neplní čiastkové termíny pre realizáciu Diela, alebo 
pokiaľ realizuje Dielo v rozpore so svojimi 
povinnosťami, je Objednávateľ po predchádzajúcej 
výzve na nápravu v primeranej lehote oprávnený 
odobrať Zhotoviteľovi časť Diela, s ktorou je 
v omeškaní a zadať zhotovenie takejto časti Diela 
tretej osobe bez toho, aby tým bola dotknutá 
zodpovednosť Zhotoviteľa za splnenie jeho záväzkov. 
Objednávateľ je pritom oprávnený započítať 
akékoľvek náklady realizácie odobratej časti Diela so 
vzájomnou splatnou alebo nesplatnou pohľadávkou 
Zhotoviteľa, i keď táto čiastka ešte nie je splatná. Pre 
vylúčenie pochybností platí, že Objednávateľ je 
oprávnený započítať aj všetky zvýšené náklady 

a výdaje spojené s odobratím časti Diela Zhotoviteľovi 
a jej zadaním tretej osobe. 

7. Nesplnenie záväzku zhotoviť celé Dielo alebo časť 
Diela v termínoch podľa Zmluvy je podstatným 
porušením Zmluvy. 

8. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa plniť 
povinnosti vyplývajúce mu zo Zmluvy riadne a včas 
má Objednávateľ právo zadržať úhradu čiastkových 
faktúr Zhotoviteľa: 
a) do termínu úplného a riadneho dokončenia prác, 

ktoré budú zaznamenané v stavebnom denníku, 
alebo 

b) do termínu úplného a riadneho odstránenia vád 
a nedorobkov, na ktoré bol Zhotoviteľ písomne 
upozornený Objednávateľom počas 
vykonávania Diela. 

 
III.   Realizácia Diela, zmena Diela a kontrola kvality 

Diela 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť Dielo v súlade so 

Zmluvou a jej prílohami, pokynmi Objednávateľa 
počas zhotovovania Diela, s projektovou 
dokumentáciou a ďalej v súlade s požiadavkami na 
najvyššiu akosť stanovenými príslušnými záväznými 
platnými STN či STN EN. Zhotoviteľ bude Dielo 
zhotovovať bez chýb, vád, nedostatkov a nesúladov, 
bude plne použiteľné na účel plánovaný 
Objednávateľom a/alebo Stavebníkom (investorom), 
a zároveň  aj právne spôsobilé na užívanie v zmysle 
právnych predpisov; s ďalšími požiadavkami na akosť 
stanovenými platným právom Slovenskej republiky, 
a akýmikoľvek aplikovateľnými normami, výrobnými 
predpismi či štandardmi používanými v rámci EU 
v nasledovnom poradí STN alebo STN EN, DIN, 
ÖNORM; ako aj so všetkými opatreniami na ochranu 
životného prostredia, ochrany bezpečnosti a zdravia 
pri práci a požiarnej ochrany vzťahujúcej sa 
k zhotovovanému Dielu a s rozhodnutiami, 
predovšetkým stavebným povolením, so stanoviskami 
alebo inými opatreniami orgánov verejnej 
a/alebo štátnej správy. 

2. Plnenie povinností Zhotoviteľa podľa Zmluvy je vždy 
podriadené povinnostiam vyplývajúci z právnych 
predpisov a zo záväzných rozhodnutí, stanovísk alebo 
iných opatrení orgánov verejnej a/alebo štátnej správy 
a nadradené plneniu povinností vyplývajúcich zo 
slovenských a európskych technických noriem, ktoré 
nie sú všeobecne záväzné. 

3. Medzi povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo patrí aj 
povinnosť odovzdať všetky povinné doklady, hlavne 
doklady k výrobkom a zariadeniam, doklady 
k revíziám, atestom a protokolom o skúškach Diela, 
prevádzkové a havarijné poriadky, návody na montáž, 
obsluhu a údržbu jednotlivých prístrojov, zariadení 
alebo ich prevádzkových celkov, ak sú súčasťou Diela, 
záručné listy, zoznamy náhradných dielov 
a vyhlásenia o zhode, certifikáty, doklady o likvidácii 
odpadu či iné doklady podľa právnych predpisov 
o technických požiadavkách na výrobky a ďalšie 
doklady nevyhnutné na užívanie Diela alebo 
požadované v stavebnom povolení alebo nevyhnutné 
na podanie návrhu na vydanie kolaudačného 
rozhodnutia alebo žiadosti o vydanie povolenia na 
predčasné užívanie stavby. 

4. V prípade zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo 
inak ako splnením, je Zhotoviteľ povinný bezodkladne 
odovzdať Objednávateľovi doklady podľa 
predchádzajúceho odseku tohto článku ohľadom 
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plnenia, ktoré pri zhotovovaní Diela už uskutočnil.  
5. Zhotoviteľ predloží Objednávateľovi pred zahájením 

realizácie Diela technologické postupy alebo predpisy 
pre zhotovenie plnení, ktoré sú súčasťou Diela. Tieto 
technologické postupy alebo predpisy musia 
obsahovať minimálne popis jednotlivých postupov pre 
činnosti, ktoré sú súčasťou zhotovenia Diela, ich 
nadväznosti a súbehu, zoznam používaných strojov, 
zariadení alebo zvláštnych pracovných prostriedkov 
alebo pomôcok a spôsob ich použitia, druhy 
pomocných stavebných konštrukcií používaných 
počas zhotovenia Diela, predovšetkým lešenia, 
podporné konštrukcie alebo plošiny, spôsoby zvislej a 
vodorovnej dopravy stavebných výrobkov a 
stavebných hmôt na stavenisku, vrátane popisu 
potrebných ciest a skládok a súvisiace opatrenia na 
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
zabezpečenie staveniska mimo prevádzkovú dobu 
zhotoviteľa a opatrenia počas realizácie Diela pri 
mimoriadnych podmienkach. 

6. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom 
stavenisku a priľahlých komunikáciách, určených na 
dopravu materiálu, poriadok a čistotu a odstraňovať 
odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní jeho 
prác na vlastné náklady. Žiadne dôležité činnosti, 
najmä narušenie alebo uzatvorenie existujúcich ciest, 
práce v blízkosti systémov zásobovania vodou alebo 
iných verejných inžinierskych sietí, vytváranie 
dočasných skládok/depónií a pod. nie je Zhotoviteľ 
oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu 
Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný písomne 
požiadať o takéto povolenie minimálne 7 dní pred 
navrhovaným začiatkom prác. Spolu so žiadosťou 
Zhotoviteľ predloží všetky podrobnosti o prácach, 
detailný harmonogram prác a hlavné zariadenia 
Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň 
pripojí kópie všetkých potrebných povolení. 

7. V prípade, že je nutné niektoré práce na Diele 
realizovať na/z verejných priestranstiev, je Zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby nedošlo k 
ohrozeniu zdravia občanov, resp. aby nedošlo k 
spôsobeniu škôd na majetku občanov, k spôsobeniu 
škôd na cudzích pozemkoch, hnuteľných veciach a 
nehnuteľných veciach. 

8. V prípade, že sa kvalita a zhotovenie stavebných 
výrobkov alebo stavebných hmôt použitých pri 
zhotovení Diela v zmysle Zmluvy určuje podľa vzoriek 
alebo predlôh, je Zhotoviteľ povinný schválené vzorky 
a predlohy uložiť na stavenisku tak, aby ich bolo 
možné použiť pri kontrole zhotovenia Diela. Zhotoviteľ 
na stavenisku na ten istý účel uloží tiež vzorky 
hotového Diela, ak sa vyžadujú podľa Zmluvy na 
overenie technických alebo estetických požiadaviek 
na kvalitu a zhotovenie Diela.  

9. Materiály, zariadenia alebo iné veci zaobstarané 
Zhotoviteľom, ktoré nezodpovedajú Zmluve alebo 
právnym predpisom, musí Zhotoviteľ v primeranej 
lehote, ktorú mu k tomu Objednávateľ stanoví, 
odstrániť zo staveniska. Ak túto povinnosť nesplní, 
môže ich odstrániť Objednávateľ na náklady 
Zhotoviteľa. 

10. Medzi povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo patrí aj 
zhotovenie dokumentácie skutočného vyhotovenia 
Diela v  písomnom aj elektronickom vyhotovení, ktoré 
bude spôsobilé k vytváraniu rozmnoženín, a to v 
rozsahu Diela, v rozsahu a podrobnostiach výkresovej 
časti projektovej dokumentácie a v rozsahu 
nevyhnutnom pre podanie žiadosti o vydanie 

kolaudačného rozhodnutia alebo oznámenia o zámere 
začať s užívaním stavby, a to vrátane geodetického 
zamerania realizácie tých častí Diela, u ktorých je to 
nevyhnutné alebo obvyklé. Pričom Zhotoviteľ označí 
pečiatkou a podpisom oprávnenej osoby každý výkres 
dokumentácie skutočného vyhotovenia Diela. Výkresy 
nesmú mať mierku menšiu, než je mierka výkresov 
projektovej dokumentácie. 

11. Dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela 
schvaľuje Objednávateľ a Zhotoviteľ sa zaväzuje 
odstrániť všetky vady v tejto dokumentácii v súlade s 
pokynmi Objednávateľa v primeranej lehote určenej 
Objednávateľom. Objednávateľ nie je povinný 
prevziať  Dielo, pokiaľ Zhotoviteľ predtým nepredloží 
dokumentáciu skutočného vyhotovenia Diela a 
Objednávateľ ju neschváli. 

12. Zhotoviteľ je oprávnený poveriť zhotovením Diela 
alebo jeho časti tretiu osobu len s predchádzajúcim 
písomným súhlasom Objednávateľa s tým, že 
Zhotoviteľ zodpovedá za konanie a časti Diela 
zhotovené treťou osobou tak, ako by konal sám. Ak 
Zhotoviteľ poverí zhotovením Diela alebo jeho časti 
tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného 
súhlasu Objednávateľa, považuje sa to za podstatné 
porušenie Zmluvy. 

13. Zhotoviteľ použije na zhotovenie Diela iba odborne 
kvalifikovaný personál, a to v kapacite dostačujúcej na 
riadne a včasné splnenie jeho povinností podľa 
Zmluvy. 

14. Medzi povinnosti Zhotoviteľa zhotoviť Dielo patrí tiež 
priestorové a výškové vytýčenie stavby, vyhotovenie 
protokolov o tomto vytýčení, polohové a výškové 
kontrolné zameranie stavby s vyhodnotením odchýlok 
od projektovej dokumentácie a ostatné kontrolné 
geodetické merania a zamerania skutočného 
vyhotovenia. 

15. V prípade ak je Zhotoviteľ voči svojmu 
subdodávateľovi v takom omeškaní so splnením 
svojho záväzku, ktoré by mohlo ohroziť riadne 
a včasné zhotovenie Diela, je Objednávateľ 
oprávnený Zhotoviteľa vyzvať, aby tento záväzok 
v primeranej dodatočnej lehote splnil a po jej márnom 
uplynutí. je Objednávateľ oprávnený splniť ho za 
Zhotoviteľa a Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi 
uhradiť náklady, ktoré Objednávateľ v tejto súvislosti 
vynaložil. Objednávateľ je oprávnený započítať túto 
čiastku so vzájomnou splatnou alebo nesplatnou 
pohľadávkou Zhotoviteľa, i keď táto čiastka ešte nie je 
splatná. 

16. Pre zmenu Diela sa vyžaduje dohoda o zmene Zmluvy 
prostredníctvom písomného dodatku, pokiaľ nie je 
uvedené inak. V prípade, že by zmena Diela 
vyžadovala povolenie zmeny stavby pred jej 
dokončením, môže takáto dohoda o zmene Zmluvy 
nadobudnúť účinnosť najskôr dňom právoplatnosti 
rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred jej 
dokončením alebo vydania oznámenia stavebného 
úradu, že nemá námietky k zmene stavby. 

17. V prípade, že počas realizácie Diela bude Zhotoviteľ 
považovať za nevyhnutnú zmenu Diela, alebo pokiaľ 
zmenu Diela navrhne Objednávateľ, tak sa zmluvné 
strany zaväzujú okamžite návrh na zmenu Diela 
prerokovať. Zhotoviteľ je povinný na takéto rokovanie 
predložiť Objednávateľovi ponuku, z ktorej bude 
vyplývať rozsah zmeny Diela a s ním súvisiace zmeny 
Ceny Diela, lehoty pre jeho realizáciu, poprípade 
zmeny ďalších podmienok realizácie Diela. 

18. Plnenia, o ktoré Zhotoviteľ Dielo rozšíril bez uzavretia 
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dodatku k Zmluve sa považujú za plnenia zahrnuté v 
Diele a nezvyšuje sa o ne Cena Diela. 

19. Objednávateľ je oprávnený dohodnutý rozsah Diela 
obmedziť kedykoľvek počas realizácie Diela, a to 
písomným oznámením doručeným Zhotoviteľovi. 

20. Zhotoviteľ je povinný na písomný pokyn 
Objednávateľa vykonať naviac práce, pričom pri 
vykonávaní naviac prác je Zhotoviteľ povinný 
postupovať s maximálnou odbornou starostlivosťou v 
snahe o minimalizáciu nákladov na ich vykonanie, 
pričom pri ich oceňovaní musí vychádzať 
z jednotkových cien, ktoré použil v cenovej ponuke, 
ktorou ocenil Dielo. V prípade ak sa jedná o práce 
alebo materiály, ktoré nie sú v cenovej ponuke 
Zhotoviteľa ocenené, je povinný použiť priemerné 
ceny používané v stavebníctve v čase vykonania 
týchto naviac prác. 

21. Zhotoviteľ do 14 dní od podpisu Zmluvy predloží 
Objednávateľovi kópiu platnej poistnej zmluvy, ktorá 
zahŕňa poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 
spôsobenú tretím osobám v súvislosti s jeho 
činnosťou a prevádzkou s limitom poistného plnenia 
zodpovedajúcim minimálne sume Ceny Diela s DPH, 
inak má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy bez 
poskytnutia dodatočnej primeranej lehoty. Zhotoviteľ 
bude udržiavať túto poistnú zmluvu v platnosti počas 
celej doby platnosti Zmluvy o čom kedykoľvek keď ho 
o to Objednávateľ požiada, predloží dôkaz, v opačnom 
prípade má Objednávateľ právo odstúpiť od Zmluvy, 
najmä ak Zhotoviteľ tento dôkaz nepredloží ani v 
dodatočnej primeranej lehote stanovenej 
Objednávateľom (táto lehota nesmie byť kratšia ako 3 
(tri) pracovné dni). 

22. Objednávateľ má právo nariadiť Zhotoviteľovi 
zazmluvniť Objednávateľom nominovaného 
podzhotoviteľa alebo dodávateľa materiálov. 

23. V prípade ak je pre realizáciu Diela potrebná výrobno-
technická dokumentácia, Zhotoviteľ sa ju zaväzuje 
dodať. V prípade, ak bude investor (stavebník) 
požadovať nezávislé posúdenie dokumentácie sa 
Zhotoviteľ zaväzuje ho na požiadanie 
Objednávateľom dodať. VTD a nezávislé posúdenie 
dokumentácie je zahrnuté v Cene Diela. 

24. Zhotoviteľ bude realizovať a dokončí práce na Diele 
podľa projektovej dokumentácie (vrátane zmien), 
ktorú mu je Objednávateľ odovzdá najneskôr 5 
pracovných dní pred začatím konkrétnych prác. 
Zhotoviteľ nesmie bez predchádzajúceho, 
výslovného, písomného súhlasu Objednávateľa: 
a) odchýliť sa od projektovej dokumentácie počas 

realizácie a dokončovania Diela; 
b) uskutočniť, či už priamo alebo nepriamo, zmeny v 

projektovej dokumentácii; a 
c) realizovať a dokončiť práce na základe 

akejkoľvek inej dokumentácie pre realizáciu 
Stavby alebo podobnej dokumentácie, ktorú 
poskytne Zhotoviteľovi tretia osoba. 

 
IV.   Kontrola zhotovovania a skúšky Diela 
1. Objednávateľ je oprávnený kedykoľvek kontrolovať 

zhotovovanie Diela. Na vykonávanie takejto kontroly 
má Objednávateľ prístup do všetkých priestorov, kde 
sa vyrábajú alebo nachádzajú veci určené na 
zhotovenie Diela. Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľovi kontrolu umožniť a to aj u svojich 
subdodávateľov.  

2. V priebehu realizácie Diela sa budú za povinnej účasti 
Zhotoviteľa uskutočňovať kontrolné dni podľa 

harmonogramu stanoveného Objednávateľom. 
Z kontrolných dní vyhotoví Objednávateľ zápisnicu, 
ktorú podpíše každá zúčastnená strana. Kontrolné dni 
ani závery na nich prijaté nie sú spôsobilé na 
vykonanie zmeny Zmluvy. Okrem kontrolných dní je 
Zhotoviteľ povinný udržovať stály kontakt s osobami 
poverenými Objednávateľom a osobami 
zúčastnenými na zhotovovaní Diela. 

3. Na žiadosť Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný 
predložiť všetky povolenia, registrácie alebo súhlasy, 
ktorých získanie ukladajú v súvislosti so zhotovením 
Diela príslušné právne predpisy alebo preukázať, že 
ich získali jeho zamestnanci alebo dodávatelia. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť 
Objednávateľovi akékoľvek závady na stavbe, ktoré 
ohrozujú životy alebo zdravie alebo bezpečnosť 
stavby, a to i v prípade, že ich príčinou nie je porušenie 
povinností Zhotoviteľa. 

5. V prípade sťažností alebo iných podnetov tretích osôb 
týkajúcich sa zhotovenia Diela alebo stavby sa 
Zhotoviteľ zaväzuje informovať o nich Objednávateľa 
bez zbytočného odkladu potom, ako sa o nich 
dozvedel. 

6. . 
7. V prípade, že bude mať stavebník (investor) výhrady 

k zhotovovaniu Diela a bude Objednávateľovi vytýkať 
vady prác, činností alebo iných plnení, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ, a zároveň bude z toho dôvodu 
zadržovať platby patriace Objednávateľovi, je 
Objednávateľ oprávnený zadržať z platieb 
Zhotoviteľovi príslušnú čiastku. Takéto konanie 
Objednávateľa sa nepovažuje za omeškania 
s úhradou platieb. Uvedeným nie je dotknuté zádržné. 

8. Ak má dôjsť k zakrytiu alebo inému zneprístupneniu 
plnení pri ďalšej realizácii Diela, je Zhotoviteľ povinný 
vyzvať Objednávateľa na kontrolu týchto plnení 
najmenej tri dni vopred zápisom v stavebnom 
denníku. Ak sa Objednávateľ na takúto kontrolu 
napriek riadnej výzvy Zhotoviteľa nedostaví, je 
Zhotoviteľ oprávnený pokračovať v realizácii Diela. Ak 
Zhotoviteľ poruší povinnosť včas vyzvať 
Objednávateľa na uskutočnenie takej kontroly, 
zaväzuje sa umožniť ju Objednávateľovi na svoje 
náklady v dodatočnej primeranej lehote stanovenej 
Objednávateľom. 

9. Objednávateľ je oprávnený požiadať Zhotoviteľa 
o dodatočnú, resp. opätovnú kontrolu zakrývaných 
alebo inak neprístupných plnení. V prípade ak sa 
preukáže, že kontrolované plnenia nemajú vady, tak 
náklady takto uskutočnenej kontroly znáša 
Objednávateľ. 

10. V prípade vzniku poistnej udalosti je Zhotoviteľ 
povinný túto skutočnosť ihneď oznámiť 
Objednávateľovi a predložiť mu všetky údaje a 
doklady potrebné pre jej ohlásenie poistiteľovi. 
Porušenie tohto záväzku Zhotoviteľa sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy. Zhotoviteľ sa pritom 
zaväzuje k nevyhnutnej spolupráci, vrátane 
k poskytnutiu v zákonnom stanovenej lehote 
podpísanej fotokópie záznamu o úraze alebo 
záznamu o šetrení. 

11. Zhotoviteľa je povinný v rámci realizácie Diela 
uskutočniť všetky skúšky dohodnuté v Zmluve alebo 
stanovené právnymi predpismi a platnými 
slovenskými a európskymi technickými normami, aj 
keď by neboli všeobecne záväzné, prípadne i inými 
technickými normami ak na ne odkazuje Zmluva. 
Zhotoviteľ vykoná predmetné skúšky vo vhodnej dobe 
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v rámci postupov pri zhotovovaní Diela, najneskôr 
však pred odovzdaním Diela Objednávateľovi. 
Náklady na uskutočnenie týchto skúšok sú zahrnuté 
v Cene Diela. 

12. Objednávateľ je oprávnený požadovať od Zhotoviteľa 
aj vykonanie ďalších skúšok Diela, prípadne nariadiť 
operatívnu skúšku Diela za účelom overenia kvality 
dotknutej časti zhotovovaného Diela. V prípade 
preukázania nedostatočnej kvality Diela, resp. jeho 
časti alebo nevyhovujúcim výsledkom znáša náklady 
na takéto skúšky Zhotoviteľ.  

13. Na vykonanie skúšok je Zhotoviteľ povinný včas 
vyzvať Objednávateľa. O vykonaní skúšok a ich 
výsledku sa vykoná písomný zápis. V prípade 
neprítomnosti Objednávateľa na skúškach, potvrdí 
zápis namiesto neho dôveryhodná, odborne spôsobilá 
a nestranná osoba, ktorá sa skúšok zúčastnila. 
Rovnopis zápisu o výsledku skúšok je Zhotoviteľ 
povinný odovzdať bez zbytočného odkladu po 
uskutočnení skúšky Objednávateľovi. 

14. V prípade žiadosti Objednávateľa je povinný zúčastniť 
sa všetkých skúšok týkajúcich sa prác, činností alebo 
iných plnení, ktoré Zhotoviteľ uskutočnil pri realizácii 
Diela, a to aj v prípade ich realizácie po prevzatí Diela 
Objednávateľom. 

 
V.     Stavebný denník 
1. Zhotoviteľ vedie pri zhotovovaní Diela a pri 

odstraňovaní jeho vád stavebný denník. 
2. Zhotoviteľ zapisuje do stavebného denníka všetky 

okolnosti dôležité pre zhotovenie Diela, 
predovšetkým časový harmonogram zhotovovania 
Diela, popis rozsahu a spôsob realizovaných plnení, 
počet zamestnancov, prípadne iných osôb 
podieľajúcich sa na zhotovovaní Diela, odchýlky od 
projektovej dokumentácie, údaje o stave staveniska, 
o počasí, údaje o použití strojov a dopravných 
prostriedkov, údaje o opatreniach v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej 
ochrany a ochrany životného prostredia, údaje o 
mimoriadnych udalostiach, napr. pracovných 
úrazoch, stretoch s inými účastníkmi výstavby, 
škodách vzniknutých v súvislosti s realizáciou Diela 
alebo na Diele a o prekážkach zhotovovania Diela. 

3. Objednávateľ je oprávnený robiť do stavebného 
denníka robiť zápisy, nahliadať do neho a robiť z neho 
výpisy. Na uvedené sú oprávnené aj iné osoby a 
orgány verejnej moci, a to v rozsahu stanovenom 
právnymi predpismi tiež. Stavebný denník musí byť 
na stavenisku prístupný všetkým oprávneným 
osobám alebo orgánom verejnej moci počas celej 
pracovnej doby. 

4. Stránky stavebného denníka sú číslované, nesmú sa 
v ňom vynechávať voľné miesta ani vytrhávať stránky 
a Zhotoviteľ je povinný ho viesť s najmenej dvoma 
kópiami, z ktorých jednu najneskôr na začiatku 
pracovnej doby dňa nasledujúcom po dni vykonania 
zápisu odovzdá Objednávateľovi a ďalšiu ukladá 
spravidla oddelene od originálu, aby mohol originál 
nahradiť v prípade jeho straty, krádeže alebo 
zničenia. 

5. Stavebný denník má číslované stránky, nesmú sa v 
ňom vynechávať voľné miesta ani vytrhávať stránky 
a Zhotoviteľ je povinný ho viesť s najmenej dvoma 
kópiami, z ktorých jednu najneskôr na začiatku 
pracovnej doby dňa nasledujúcom po dni vykonania 
zápisu odovzdá Objednávateľovi a ďalšiu ukladá 
spravidla oddelene od originálu, aby mohol originál 

nahradiť v prípade jeho straty, krádeže alebo 
zničenia. 

6. Zápisy do stavebného denníka sú Zhotoviteľom 
zaznamenané vždy v deň, ktorého sa zápis týka. Iba 
z dôvodov hodných osobitného zreteľa je možné 
zápis výnimočne vykonať nasledujúci deň. 

7. Zápisom v stavebnom denníku nie je možné meniť 
alebo rušiť zmluvu. 
 

VI.  Cena Diela  a platobné podmienky 
1. Ak nie je v Zmluve uvedené inak, cena Diela sa 

dojednáva podľa jednotkových cien uvedených v 
Zmluve s tým, že nesmie presiahnuť celkovú čiastku 
uvedenú v Zmluve. Rozpis Ceny Diela s jednotkovými 
cenami je záväzný pre fakturáciu Ceny Diela. Pokiaľ 
je možné cenu takto určiť tak rozpis Ceny Diela je 
záväzný tiež pre určenie ceny prác, činností alebo 
iných plnení, ktoré Zhotoviteľ nezrealizoval 
(menejpráce) alebo naopak, ktoré zrealizoval nad 
rozsah Diela dohodnutého v Zmluve (naviacpráce). 

2. Cena Diela je uvedená bez DPH, ktorá bude účtovaná 
podľa právnych predpisov platných v dobe 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

3. V Cene Diela sú obsiahnuté všetky náklady potrebné 
k riadnemu splneniu záväzkov Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že sú mu dostatočne známe všetky 
okolnosti výstavby ako aj zmluvná dokumentácia, na 
základe čoho je spôsobilý hodnoverne oceniť hodnotu 
stavebných prác vrátane tých častí, ktoré neboli 
výslovne obsiahnuté, resp. špecifikované v zmluvnej 
dokumentácií, avšak sú požadované právnymi 
predpismi, príslušnými normami či zaužívanou praxou 
jednotlivých remesiel. Zhotoviteľ potvrdzuje, že 
dohodnutá Cena Diela pokrýva všetky predpokladané 
a predpokladateľné položky, ktoré by mohol očakávať 
skúsený zmluvný partner v súvislosti so zhotovením 
obdobného diela danej povahy. Zhotoviteľ zároveň 
potvrdzuje, že dohodnutá Cena Diela pokrýva okrem 
iného i zapracovanie akýchkoľvek požiadaviek 
a záväzkov vyplývajúcich zo stavebného povolenia 
a všetkých súvisiacich vyjadrení, stanovísk 
a povolení. 

4. Jediným oprávneným dôvodom, kedy je Zhotoviteľ 
oprávnený žiadať zvýšenie Ceny Diela je rozšírenie 
rozsahu Diela potvrdené písomným dodatkom 
k Zmluve. V iných prípadoch nie je Zhotoviteľ 
oprávnený požadovať, nárokovať alebo domáhať sa 
zvýšenia Ceny Diela dohodnutej v Zmluve, a to 
z akéhokoľvek dôvodu, či už existoval pred 
uzatvorením Zmluvy alebo vznikol pri, resp. po jej 
uzavretí, či bol spôsobený zmluvnou stranou alebo 
tretím subjektom, okrem prípadu, že by išlo 
o  úmyselne vyvolaný omyl Objednávateľom. 

5. Cena Diela bude Zhotoviteľovi zaplatená 
Objednávateľom na základe Zhotoviteľom faktúr 
vystavených v zmysle podmienok Zmluvy. Zhotoviteľ 
je oprávnený vystavovať čiastkové mesačné faktúry 
s čiastkami zodpovedajúcimi rozsahu plnení, ktoré pre 
Objednávateľa zrealizoval v predchádzajúcom 
kalendárnom mesiaci a ktoré Objednávateľ potvrdil. 
Podkladom pre vystavenie čiastkovej mesačnej 
faktúry je súpis prác písomne odsúhlasený 
Objednávateľom. Súpis prác musí obsahovať prehľad 
plnení zrealizovaných Zhotoviteľom v 
predchádzajúcom kalendárnom mesiaci a ocenených 
podľa jednotkových cien uvedených v Zmluve a bude 
rozdelený podľa stavebných objektov. V prípade, že 
súpis prác obsahuje plnenia, ktoré Zhotoviteľ 
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nezrealizoval, alebo vadné plnenia alebo iné 
nesprávne údaje, Objednávateľ takýto súpis prác 
odmietne. Písomne odsúhlasený a Objednávateľom 
podpísaný súpis prác tvorí prílohu čiastkovej 
mesačnej faktúry.  Za deň dodania čiastkového 
plnenia, v prípade podpisu súpisu prác a/alebo 
zisťovacieho protokolu za príslušný kalendárny 
mesiac Objednávateľom, sa považuje posledný deň 
príslušného kalendárneho mesiaca, v ktorom 
Zhotoviteľ vykonal toto čiastkové plnenie pre 
Objednávateľa. 

6. Súhlas so súpisom prác nenahrádza prevzatie 
fakturovaných plnení Objednávateľom. 

7. Po odovzdaní a prevzatí riadne vykonaného Diela 
vystaví Zhotoviteľ konečnú faktúru s vyúčtovaním 
čiastok, na ktoré vystavil čiastkové mesačné faktúry. 
Prílohou konečnej faktúry je súpis prác za kalendárny 
mesiac, v ktorom došlo k odovzdaniu a prevzatiu 
Diela, písomne odsúhlasený Objednávateľom a zápis 
o odovzdaní a prevzatí Diela. 

8. Čiastkové mesačné faktúry a konečná faktúra súhrnne 
nesmú presiahnuť sumu zodpovedajúcu celkovej 
Cene Diela dohodnutej v Zmluve. 

9. V prípade stanovenia celkovej ceny Diela bez určenia 
jednotkových cien, bude Zhotoviteľ vystavovať 
čiastkové mesačné faktúry na takú časť ceny Diela, 
ktorá zodpovedá príslušnému pomeru hodnoty plnení 
zrealizovaných pre Objednávateľa v 
predchádzajúcom kalendárnom mesiaci k celkovej 
hodnote Diela. Ak by Objednávateľ v takomto prípade 
nezaplatil fakturovanú čiastku alebo jej časť, bez toho, 
že by predtým faktúru Zhotoviteľovi oprávnene vrátil, 
je povinný najneskôr pri poukázaní odlišnej platby 
oznámiť Zhotoviteľovi dôvody, pre ktoré zaplatenie 
fakturovanej čiastky alebo jej časti odoprel. 

10. Ak bola úhrada Ceny Diela dohodnutá spôsobom 
pravidelných mesačných (alebo iných) splátok a dôjde 
k omeškaniu Zhotoviteľa s realizáciou Diela, je 
Objednávateľ oprávnený odoprieť zaplatenie 
dohodnutej splátky alebo jej časti, pokiaľ by jej 
zaplatením nastal zrejmý nepomer medzi hodnotou 
zrealizovaných plnení a uskutočnenými platbami, a to 
až do času, kým bude takýto nepomer trvať. 

11. Pokiaľ Zhotoviteľ predložil Objednávateľovi na 
potvrdenie súpis prác, ktorý čo i len čiastočne 
nezodpovedá skutočnosti, pričom Objednávateľ túto 
skutočnosť nezistil a takýto súpis prác potvrdil, potom 
sa tento Objednávateľom  potvrdený súpis prác  v 
časti nezodpovedajúcej skutočnosti považuje za 
neplatný a Zhotoviteľ je počas lehoty na zhotovenie 
Diela povinný vystaviť na časť Diela/na rozsah prác, 
ktoré boli neoprávnene vyfakturované dobropis 
(daňový doklad s náležitosťami v zmysle platnej 
legislatívy) a následne vrátiť Objednávateľovi 
neoprávnene vyplatenú časť ceny Diela, ktorá 
zodpovedá Zhotoviteľom neoprávnene fakturovanej 
cene diela/časti ceny diela. Ak Zhotoviteľ v lehote 5 dní 
od doručenia výzvy Objednávateľa nevystaví dobropis 
podľa predchádzajúcej vety a nevráti Objednávateľovi 
neoprávnene vyplatenú časť Ceny Diela, je 
Objednávateľ oprávnený jednostranne započítať 
svoju pohľadávku na vrátenie neoprávnene vyplatenej 
časti Ceny Diela podľa predchádzajúcej vety voči 
akejkoľvek splatnej alebo nesplatnej pohľadávke 
Zhotoviteľa. 

12. Záloha na Cenu Diela sa neposkytuje. 
13. Faktúry vystavené Zhotoviteľom musia mať náležitosti 

stanovené právnymi predpismi a zmluvou. Okrem 

zákonných náležitostí  majú obsahovať vždy aj tieto 
údaje: 
a) názov Diela (stavby), číslo Zmluvy (objednávky), 

označenie časti Diela 
b)   deň vystavenia a odoslania faktúry a lehotu jej 

splatnosti 
c) peňažný ústav, ktorý pre Zhotoviteľa vedie účet, 

na ktorý má byť platené, číslo účtu a variabilný 
symbol, 

d) CPA kód 
e)  výšku fakturovanej čiastky bez DPH, výšku DPH 

v eurách alebo informáciu o prenose daňovej 
povinnosti, 

f) výšku zádržného, 
g) v prípade, že Zhotoviteľ nie je platcom DPH, tak 

údaj o tom, 
h) odtlačok pečiatky Zhotoviteľa a podpis jeho 

oprávnenej osoby. 
i) náležitosti pre účely dane z pridanej hodnoty, 

najmä dátum vzniku daňovej povinnosti a slovnú 
informáciu „prenesenie daňovej povinnosti“ (ak sa 
aplikuje), 

Prílohami faktúr budú: 
a) Súpis prác a dodávok potvrdený Objednávateľom  
b) Zisťovací protokol 
c) Správa o vykonaných prácach s 

fotodokumentáciou v elektronickej podobe 
14. Konečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených 

v predchádzajúcich odstavcoch tohto článku 
obsahovať: 

a) vyúčtovanie celého rozsahu prác tvoriacich 
predmet Zmluvy - na základe Súpisov prác a 
dodávok podpísaných Objednávateľom, 

b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb 
Objednávateľa v priebehu výstavby,  

c) vyúčtovanie zadržaných platieb, 
d) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác 

naviac, resp. zníženie Ceny Diela vyplývajúce z 
nerealizovaných prác podľa jednotkových cien, 

e) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa 
Zmluvy a týchto VZP ako aj oprávnených 
zákonných a zmluvných nárokov Objednávateľa 
na náhradu škody, vyúčtovanie nárokov na 
náhradu zvýšených nákladov spôsobených 
Objednávateľovi činnosťou Zhotoviteľa, 

f) vyúčtovanie zľavy z Ceny Diela, t.j. ak vznikne 
Objednávateľovi podľa zákona alebo Zmluvy 
alebo týchto VZP nárok na zľavu z Ceny Diela, 
je Zhotoviteľ povinný o túto zľavu znížiť konečnú 
faktúru, 

g) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré 
Objednávateľ Zhotoviteľovi poskytol alebo pre 
Zhotoviteľa vykonal počas realizácie prác 
Zhotoviteľom. 

15. Faktúry sú splatné v lehote do 60 kalendárnych dní 
odo dňa doručenia príslušnej faktúry do sídla 
Objednávateľa, prípadne na iné Objednávateľom 
vopred písomne určené miesto. 

16. Objednávateľ je oprávnený v lehote splatnosti vrátiť 
faktúru neobsahujúcu náležitosti stanovené právnymi 
predpismi a týmito VZP, poprípade Zmluvou, vrátane 
stanovených príloh, alebo nesprávnosti údajov v nej 
uvedených, a to s uvedením nedostatkov faktúry. V 
takomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť 
od začiatku doručením opravenej faktúry 
Objednávateľovi. 

17. Objednávateľ uhradí Zhotoviteľom oprávnene 
vystavené faktúry až do výšky 90 % fakturovanej 
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čiastky bez DPH a súčasne uhradí aj celú fakturovanú 
DPH. Ostávajúcich 10 % tejto čiastky bez DPH tvorí 
zádržné. Právo na úhradu zádržného vznikne 
Zhotoviteľovi pri splnení podmienok dohodnutých v 
zmluve alebo v týchto zmluvných podmienkach. 

18. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ má právo 
zadržať úhradu splatných faktúr, ak budú počas 
realizácie diela zistené vady diela. Pod pojmom vady 
Diela počas jeho zhotovovania a pre účely tohoto 
ustanovenia VZP sa rozumejú najmä vady, 
preukázané skúškami kvality a dohodnutých 
vlastností. Zadržanú sumu, ako pohľadávku  nebude 
možné postúpiť a nebude možné ju započítať oproti 
akejkoľvek pohľadávke. Suma bude zadržaná do 
momentu uzavretia dohody o odstránení skrytých vád 
a uvoľnení tejto sumy, medzi zmluvnými stranami. 

19. Povinnosť uhradiť riadne fakturovanú časť Ceny Diela 
sa považuje za splnenú odpísaním príslušnej čiastky 
z účtu Objednávateľa. 

20. Zhotoviteľ nie je oprávnený pohľadávku voči 
Objednávateľovi vzniknutú zo Zmluvy postúpiť a/alebo 
založiť bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa. 

21. Zhotoviteľ je povinný získať na svojej náklady 
zábezpeku na vykonanie prác v čiastke 10% ceny 
diela bez DPH a odovzdať ju Objednávateľovi 
najneskôr do 7 pracovných dní od  podpisu Zmluvy. 
Poskytnutie bankovej zábezpeky na vykonanie prác 
sa riadi ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zábezpeku na vykonanie prác (ďalej aj ako 
„banková záruka“ alebo “BZ“) poskytne výlučne banka 
so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočka 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BZ musí 
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí 
Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako zábezpeku na vykonanie prác 
v prípade, ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky 
vyplývajúce mu zo Zmluvy alebo všeobecne 
záväzných právnych predpisov vzťahujúcich sa 
k vykonávaniu diela. Banku, ktorá poskytne BZ ako aj 
obsah záručnej listiny musí vopred schváliť 
Objednávateľ. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby 
BZ bola platná, účinná a vymáhateľná do termínu 
protokolárneho odovzdania diela bez vád. Zhotoviteľ 
bude povinný predĺžiť platnosť BZ až dovtedy kým 
Dielo nebude riadne dokončené a všetky vady 
z preberacieho konania odstránené. Zhotoviteľ je 
povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie 
platnosti BZ najneskôr do posledného dňa platnosti 
pôvodnej BZ. Zhotoviteľ je povinný predĺžiť BZ aj 
v prípade, ak dôjde k predĺženiu lehoty výstavby. 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo 
zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek 
porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných 
právnych predpisov Zhotoviteľom. Objednávateľ je 
povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác 
Zhotoviteľovi do 30 dní po obdržaní žiadosti 
Zhotoviteľa po protokolárnom odovzdaní diela a po 
odstránení všetkých prípadných vád z preberacieho 
konania. 

22. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať 
akúkoľvek svoju splatnú i nesplatnú pohľadávku, 
vrátane premlčaných pohľadávok voči Zhotoviteľovi 
voči akejkoľvek splatnej i nesplatnej pohľadávke 
Zhotoviteľa voči Objednávateľovi podľa tejto Zmluvy. 

Zhotoviteľ nemôže započítať akúkoľvek svoju 
pohľadávku voči Objednávateľovi voči pohľadávke 
Objednávateľa. V prípade jednostranného započítania 
pohľadávok, tieto zaniknú v rozsahu, v ktorom sa 
vzájomne kryjú okamihom, kedy objednávateľov 
prejav vôle smerujúci k započítaniu bude doručený 
zhotoviteľovi. 

23. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nepožaduje od 
Objednávateľa akékoľvek zabezpečenie svojich 
pohľadávok, ktoré vzniknú v súvislosti s plnením 
Zmluvy a to najmä pohľadávok na zaplatenie Ceny 
Diela.  

24. Zhotoviteľ je povinný podieľať sa sumou vo výške 1% 
z Ceny Diela bez DPH na plneniach poskytovaných 
Objednávateľom, napr. na nákladoch na vybudovanie, 
úpravy zariadení staveniska (spoločných častí), jeho 
prevádzkovanie a údržbu, likvidáciu zariadení 
staveniska, čistenie komunikácií a koordináciu 
projektu vrátane vedenia agendy s investorom 
(stavebníkom) a ďalších plnení, ktoré poskytuje 
Objednávateľ. 

 
VII.   Odovzdanie a prevzatie Diela 
1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť zhotoviť Dielo jeho 

riadnym a včasným dokončením, odovzdaním Diela 
Objednávateľovi v dohodnutom termíne 
a odstránením vád a nedorobkov. Zhotoviteľ bude 
Dielo odovzdávať a Objednávateľ preberať písomne 
zápisom o odovzdaní a prevzatí Diela. 

2. Preberaciemu konaniu predchádza vykonanie 
potrebných preberacích skúšok, ktorých vyhovujúci 
výsledok je nevyhnutným predpokladom uskutočnenia 
preberacieho konania. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne vyzvať 
Objednávateľa k prevzatiu Diela v lehote minimálne 
14 dní pred preberacím konaním.  

4. Zápis z preberacieho konania bude obsahovať 
informácie o priebehu a výsledku odovzdávania Diela 
a minimálne nasledovné údaje:  
a) označenie stavby a popis Diela,  
b) identifikácia Zmluvy, 
c) označenie Zhotoviteľa a Objednávateľa, 
d)  dátum ukončenia zhotovenia Diela podľa 

Zmluvy, 
e) dátum skutočného ukončenia zhotovenia Diela, 
f) dátum začatia a skončenia preberacieho 

konania, 
g) zhodnotenia akosti preberaného Diela, 
h) súpis zistených vád a nedorobkov, 
i) lehoty na odstránenie vád a nedorobkov, 
j) zoznam odovzdávaných dokladov, 
k) vyjadrenie Objednávateľa o prevzatí Diela, 
l) súpis zrealizovaných zmien a odchýlok od 

projektovej dokumentácie dohodnutých pri 
zhotovovaní Diela s Objednávateľom, 

m) dĺžka záručnej doby, 
n) termín, do ktorého je Zhotoviteľ povinný 

vyprázdniť stavenisko, 
o)   súpis príloh zápisu, 
p) podpisy zmluvných strán. 

5. V prípade výskytu drobných vád, ktoré samy o sebe 
ani v spojení s inými nebránia užívaniu Diela ani ho 
nesťažujú je  Objednávateľ oprávnený Dielo prevziať 
aj s týmito vadami.  

6. Počas preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ 
Objednávateľovi originál stavebného denníka, 
záznamy o kontrolách diela, vrátane jeho zakrytých 
častí, a doklady, ktorých odovzdanie je súčasťou 
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záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo. Neodovzdanie 
týchto dokladov Zhotoviteľom oprávňuje 
Objednávateľa na odmietnutie prevzatia Diela, pokaľ 
sa zmluvné strany nedohodnú inak.  

7. V prípade ak súčasť Diela tvoria technické, 
technologické alebo iné zariadenia alebo prístroje, je 
Zhotoviteľ povinný zaškoliť osoby určené 
Objednávateľom v obsluhe a údržbe týchto zariadení 
alebo prístrojov tak, aby ich takto zaškolené osoby 
mohli uviesť do prevádzky. Osoby, ktorých zaškolenie 
má Zhotoviteľ uskutočniť, však musia mať minimálne 
všeobecné znalosti o zaobchádzaní s podobnými 
zariadeniami alebo prístrojmi. O zaškolení sa vyhotoví 
písomný zápis. Zhotoviteľ je povinný odovzdať v tomto 
prípade Objednávateľovi aj návody na obsluhu a to 
najneskôr pri odovzdaní Diela. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje najneskôr pri preberacom 
konaní predložiť Objednávateľovi návrh zmluvy 
o údržbe technických alebo iných zariadení alebo 
prístrojov, ak sú súčasťou Diela. 

9. Pokiaľ zo Zmluvy nevyplýva niečo iné, predmetom 
odovzdania a prevzatia bude celé Dielo naraz. 

10. Zhotoviteľ berie na vedomie a súhlasí, že prevzatie 
Diela alebo jeho častí je podmienené prevzatím Diela 
alebo jeho častí investorom (stavebníkom). Zhotoviteľ 
berie na vedomie, že prevzatie Diela alebo jeho časti 
Objednávateľom a jeho následné odovzdanie 
investorovi (stavebníkovi) sa môže tiež uskutočniť v 
rámci jedného spoločného konania všetkých 
zainteresovaných strán. 

11. Existencia obojstranne podpísaného 
odovzdávajúceho protokolu (zápisu z preberacieho 
konania) je hmotnoprávnou podmienkou odovzdania 
a prevzatia Diela a/alebo jeho ucelenej časti. Pri 
absencii odovzdávacieho protokolu nie je možné 
považovať Dielo a/alebo jeho ucelenú časť za 
zhotovené a odovzdané riadne a včas. 

12. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko do 3 dní od 
prevzatia Diela Objednávateľom. 

13. Zhotoviteľ týmto ako vykonávateľ majetkových práv 
udeľuje Objednávateľovi licenciu na použitie Diela 
alebo jeho časti všetkými spôsobmi v zmysle 
ustanovenia § 19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z. z. 
Autorský zákon (ďalej len „Autorský zákon“), a to aj 
nad rozsah účelu Zmluvy, a to v časovo, vecne a 
územne neobmedzenom rozsahu. Odmena za 
licenciu je zahrnutá v zmluvnej Cene Diela. Ak 
vznikajú samostatné (čiastkové) Diela, je odmenou za 
poskytnutie licencie príslušná časť zmluvnej ceny, 
ktorá sa uhrádza za tú časť Diela, ktorej súčasťou je 
samostatné čiastkové dielo. Zhotoviteľ zároveň 
udeľuje Objednávateľovi súhlas s tým, aby 
Objednávateľ udelil k dielu sublicenciu a súhlas s 
postúpením majetkových práv ďalej na tretiu osobu. V 
prípade, že stavebník alebo investor Objednávateľa 
bude k Dielu alebo k jeho časti požadovať výhradnú 
licenciu, Zhotoviteľ týmto súhlasí s udelením 
výhradnej licencie k používaniu Diela v zmysle tohto 
bodu. V prípade, že Zhotoviteľ používa pri 
zhotovovaní Diela subdodávateľa, vyhlasuje, že je 
plne oprávnený udeliť a udeľuje Objednávateľovi 
majetkové práva k Dielu alebo k jeho časti a tiež 
udeľuje Objednávateľovi súhlas s tým, aby 
Objednávateľ udelil k Dielu sublicenciu a súhlas s 
postúpením majetkových práv ďalej na tretiu osobu. 
Zhotoviteľ potvrdzuje, že na účel podľa tohto bodu 
získal všetky potrebné práva / súhlasy (t.j. 
predovšetkým právo udeliť na tento účel sublicenciu a 

postúpiť majetkové práva ako aj udeliť súhlas 
objednávateľovi na ďalšie udelenie sublicencie alebo 
postúpenie majetkových práv k Dielu). Zmluvné strany 
sa tiež dohodli, že po nadobudnutí vlastníckeho práva 
Objednávateľa k Dielu alebo k jeho časti, nemá 
Zhotoviteľ právo podľa ustanovenia § 33 ods. 5 a § 33 
ods. 6 Autorského zákona, nakoľko výkon týchto práv 
je v rozpore s oprávnenými záujmami Objednávateľa 
a Zhotoviteľ vyhlasuje, že zabezpečil súhlas autora s 
tým, že nemá práva podľa ustanovenia § 33 ods. 5 a 
§ 33 ods. 6 Autorského zákona, ak sa vyžaduje. 
Zhotoviteľ tiež udeľuje súhlas na výkon stavebných 
úprav a udržiavacích prác v rozsahu neobmedzenom 
ustanovením § 33 ods. 7 Autorského zákona a 
vyhlasuje, že takýto súhlas zabezpečil aj od autora. 

 
VIII. Zádržné 
1. Prvá polovica zádržného bude uvoľnená v prospech 

Zhotoviteľa na základe jeho písomnej výzvy doručenej 
Objednávateľovi, ktorú výzvu môže Zhotoviteľ zaslať 
po tom čo budú odstránené všetky vady a nedorobky 
uvedené v zápise o odovzdaní a prevzatí Diela, nie 
však skôr ako v lehote splatnosti konečnej faktúry. 
Zmluvné strany sa dohodli, že dojednanie týkajúce sa 
zádržného podľa tohto odseku nie je v hrubom 
nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo 
záväzkového vzťahu pre Zhotoviteľa a že preň 
existuje spravodlivý dôvod v podobe zabezpečenia 
splnenia povinností zhotoviteľa zhotoviť diela riadne, 
včas a bez vád. 

2. Zvyšná časť zádržného bude Objednávateľom 
uhradená Zhotoviteľovi v lehote do 30 dní od 
doručenia jeho písomnej výzvy po uplynutí záručnej 
doby na celé Dielo resp. na jeho poslednú časť a 
splnení všetkých záväzkov zo zodpovednosti 
Zhotoviteľa za vady. Ak je Dielom podľa Zmluvy 
výhradne zhotovenie projektovej dokumentácie, 
uhradí Objednávateľ túto časť zádržného 
Zhotoviteľovi do 30 dní od doručenia jeho písomnej 
výzvy po nadobudnutí právoplatnosti kolaudačného 
rozhodnutia stavby, ktorej zhotovovania sa projektová 
dokumentácia týkala alebo potom, čo je možné 
stavbu, pre ktorú projektovú dokumentáciu zhotovil, 
užívať na základe oznámenia stavebného úradu, že 
nemá k predčasnému užívaniu stavby námietky, a po 
odstránení všetkých vád, ktoré mu Objednávateľ pred 
doručením takejto výzvy oznámil. Zmluvné strany sa 
dohodli, že dojednanie týkajúce sa zádržného podľa 
tohto odseku nie je v hrubom nepomere k právam 
a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu 
pre Zhotoviteľa a že preň existuje spravodlivý dôvod 
v podobe zabezpečenia splnenia povinností  zo 
zodpovednosti z vád diela. 

3. Splnenie všetkých záväzkov Zhotoviteľa za vady sa 
preukáže písomným protokolom podpísaným oboma 
zmluvnými stranami.  

4. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak je 
Zhotoviteľ v postavení subdodávateľa, Objednávateľ 
nie je povinný zaplatiť zádržné, resp. jeho príslušnú 
časť podľa ustanovení bodov 1. a 2. tohto článku, a to 
do doby pokiaľ Objednávateľovi nebude stavebníkom 
(investorom) zaplatená príslušná časť zádržného 
dohodnutého medzi Objednávateľom a stavebníkom 
(investorom). 

5. V prípade ak bude v čase pred splatnosťou zádržného 
vyhlásený konkurz na majetok Zhotoviteľa, alebo 
z akýchkoľvek dôvodov nebude môcť Zhotoviteľ plniť 
svoje záväzky vyplývajúcim z poskytnutej záruky za 
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akosť, alebo pre prípad, kedy jeho záväzky 
vyplývajúce z poskytnutej záruky za akosť zaniknú 
inak ako splnením, zaniká právo Zhotoviteľa na 
úhradu zádržného. Je dohodnuté, že čiastka 
zodpovedajúca výške zádržného v takomto prípade 
predstavuje zľavu z ceny diela, ktorú Zhotoviteľ 
poskytuje Objednávateľovi ako kompenzáciu 
záručných záväzkov a záručná doba končí, ak nie je 
ďalej stanovené inak. Objednávateľ a Zhotoviteľ sa 
dohodli, že táto zľava z Ceny Diela sa poskytuje podľa 
§ 25 ods. 6. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v platnom znení  (ďalej len „zákon o DPH“) 
bez vplyvu na základ dane a daň, tzn. že ide 
o finančné vyrovnanie bez vplyvu na DPH a 
Objednávateľ je v takomto prípade oprávnený 
vyhotoviť doklad k poskytnutej zľave v mene a na účet 
Zhotoviteľa, a to v zmysle § 72 ods. 4 zákona o DPH.  
Toto zmluvné ustanovenie o zľave z ceny diela trvá 
ďalej i v prípade odstúpenia od Zmluvy . 

6. Ustanovenie predchádzajúceho odstavca neplatí, 
pokiaľ súd návrh na vyhlásenie konkurzu na majetok 
Zhotoviteľa právoplatne zamietne z iného dôvodu než 
pre nedostatok majetku alebo konanie o návrhu 
skončí, bez toho aby o ňom súd vecne rozhodol, alebo 
pokiaľ pred podaním návrhu na vyhlásenie konkurzu 
na majetok Zhotoviteľa právo Zhotoviteľa na úhradu 
zádržného zaniklo započítaním so vzájomnými 
peňažnými pohľadávkami Objednávateľa. 

7. Pokiaľ v dobe počas zhotovovania Diela (resp. 
niektorej časti Diela) a/alebo počas plynutia záručnej 
doby na dielo (resp. niektorej časti diela), bude voči 
Zhotoviteľovi začaté reštrukturalizačné konanie (a to 
aj opakovane), dňom zverejnenia uznesenia 
príslušného súdu o začatí takéhoto konania 
v Obchodnom vestníku sa znižuje Cena Diela o sumu 
zodpovedajúcu 10% (slovom: desiatim percentám) 
z  Ceny Diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty, 
ak bude začaté reštrukturalizačné konanie pred 
vyplatením ktorejkoľvek časti zádržného za 
zhotovované Dielo. Zníženie ceny Diela podľa tohto 
odseku sa stane neúčinné, v prípade, ak bude začaté 
reštrukturalizačné konanie zastavené uznesením 
podľa § 116 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze 
a reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov alebo 
dôjde k potvrdeniu reštrukturalizačného plánu podľa § 
153 ods. 1 zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a 
reštrukturalizácii v znení neskorších predpisov 
a súčasne Zhotoviteľ riadne splnil voči 
Objednávateľovi všetky svoje povinnosti vyplývajúce 
mu zo Zmluvy a jej príloh. 

8. Premlčacia doba akýchkoľvek nárokov Objednávateľa 
voči Zhotoviteľovi sa predlžuje o čas, ktorý uplynie 
medzi začatím reštrukturalizačného konania voči 
Zhotoviteľovi a skončením reštrukturalizácie. 

9. V prípade, ak počas zhotovovania Diela (resp. 
niektorej časti Diela) a/alebo počas plynutia záručnej 
doby na Dielo (resp. niektorej časti Diela) Zhotoviteľ 
vstúpi do likvidácie, Zhotoviteľ poskytuje 
Objednávateľovi dňom zverejnenia vstupu Zhotoviteľa 
do likvidácie v obchodnom vestníku dodatočnú zľavu 
z  ceny diela vo výške 10 % (slovom: desať percent) z 
Ceny Diela bez príslušnej dane z pridanej hodnoty. 
Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať 
pohľadávku na zľavu z Ceny Diela podľa tohto bodu  
voči akejkoľvek splatnej a/alebo nesplatnej peňažnej 
pohľadávke Zhotoviteľa (vrátane zádržného, resp. 
k jej úhrade využiť bankovú záruku / bankové záruky 
podľa Zmluvy a VZP. Postup podľa tohto bodu sa 

uplatní aj v prípade opakovaného vstupu Zhotoviteľa 
do likvidácie. 

10. Zádržné alebo jeho časť môže byť po 
predchádzajúcom súhlase Objednávateľa po 
odovzdaní a prevzatí Diela nahradené bankovou 
zárukou. Text bankovej záruky musí byť vopred 
prerokovaný a odsúhlasený Objednávateľom. Právo 
na úhradu zádržného alebo jeho časti potom 
Zhotoviteľovi vznikne uplynutím lehoty 20 dní od 
doručenia záručnej listiny Objednávateľovi, najskôr 
však v lehote splatnosti konečnej faktúry. Podanie 
návrhu na vyhlásenie konkurzu na majetok 
Zhotoviteľa v takomto prípade nemá vplyv na plynutie 
záručnej doby. V prípade, že platnosť a účinnosť 
bankovej záruky má skončiť skôr ako uplynie záručná 
doba, tak je Zhotoviteľ povinný primerane predĺžiť 
platnosť a účinnosť bankovej záruky. 

 
IX.    Zodpovednosť za vady 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo bude mať dohodnuté 

vlastnosti a vlastnosti stanovené príslušnými právnymi 
predpismi, v prípade nemožnosti určenia vlastností 
týmto spôsobom, tak že Dielo bude mať vlastnosti 
obvyklé. Zhotoviteľ poskytuje záruku, že Dielo bude 
mať všetky vyššie uvedené vlastnosti po dobu 60 
mesiacov od odovzdania a prevzatia Diela. Záručná 
doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia 
Diela dohodnutým spôsobom a pre časti Diela, na 
ktorých boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávaní 
a preberaní Diela, dňom ich odstránenia. Ak sa podľa 
zmluvy medzi Objednávateľom a investorom 
(stavebníkom), ktorej predmetom je Dielo, vzťahuje na 
Dielo dlhšia záručná doba ako je uvedená v Zmluve 
alebo týchto VZP,, predlžuje sa záručná doba podľa 
týchto VZP tak, že trvá najmenej po dobu záručnej 
doby podľa zmluvy medzi Objednávateľom 
a investorom (stavebníkom) predĺženej o 30 dní. 

2. Poskytnutím záruky za akosť a kvalitu nie je dotknutá 
zákonná zodpovednosť Zhotoviteľa za vady. 

3. Nároky Objednávateľa zo zodpovednosti Zhotoviteľa 
za vady sa nepremlčia skôr než uplynutím štyroch 
rokov odo dňa oznámenia vady Zhotoviteľovi. Celková 
dĺžka premlčacej doby však nesmie presiahnuť desať 
rokov odo dňa, kedy sa právo zo zodpovednosti 
Zhotoviteľa za vady začalo premlčovať prvýkrát. 

4. Vady Diela, ktoré sa objavili počas vykonávania prác 
alebo pri odovzdávaní a preberaní prác alebo počas 
záručnej doby, oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi 
v primeranej lehote  (na Objednávateľa sa nevzťahuje 
povinnosť oznámiť vady Diela v lehotách podľa §§ 428 
a/alebo 562 ods. 2 a 3 Obchodného zákonníka). 
V oznámení o vadách Diela Objednávateľ uvedie, ako 
sa vady prejavujú, požadovaný druh nároku, ktorý si 
Objednávateľ na základe vady uplatňuje a lehotu na 
odstránenie vady. Objednávateľ môže oznámenú 
vadu odstrániť aj sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby, pokiaľ toto právo uplatnil v oznámení vady, 
týmto nezaniká zodpovednosť Zhotoviteľa za vady ani 
sa neobmedzuje jej rozsah. Zhotoviteľ je povinný 
Objednávateľovi nahradiť v plnej výške náklady, ktoré 
Objednávateľ na odstránenie takejto vady účelne 
vynaložil.  

5. V prípadoch kedy by odstránenie vady bolo spojené 
s neúmerne vysokými nákladmi a vada by nebránila 
užívaniu Diela, zmluvné strany sa môžu dohodnúť na 
primeranej zľave z ceny Diela. V takomto prípade má 
Objednávateľ právo na náhradu ušlého zisku až do 
doby poskytnutia tejto zľavy v dôsledku nedostatkov 
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vlastností Diela, na ktoré sa zľava vzťahuje.  
6. Dohodnutie zádržného nemá vplyv na právo 

Objednávateľa nezaplatiť Zhotoviteľovi splatnú časť 
Ceny Diela vo výške, ktorá by zodpovedala jeho právu 
na primeranú zľavu z Ceny Diela, v prípade, že by 
Zhotoviteľ neodstránil vady, ktoré mu Objednávateľ 
riadne oznámil. 

7. voľbu uskutočnenú medzi právami na zodpovednosť 
Zhotoviteľa za vady môže Objednávateľ kedykoľvek 
zmeniť. Objednávateľ má právo na úhradu všetkých 
nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením 
práva zo zodpovednosti Zhotoviteľa za vady. 

8. S odstraňovaním oznámenej vady je Zhotoviteľ 
povinný začať bez  zbytočného odkladu po jej 
oznámení a odstrániť ju v primeranej lehote, ktorú mu 
na to Objednávateľ stanoví, inak v lehote primeranej 
rozsahu a povahe oznámenej vady. V prípade 
havarijnej vady alebo vady ohrozujúcu prevádzku či 
bezpečnosť diela, sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť 
takúto vadu v lehote 24 hodín od oznámenia vady, 
pokiaľ sa výslovne nedohodne inak. 

9. V prípade omeškania Zhotoviteľa s odstraňovaním 
oznámenej vady je Objednávateľ oprávnený takúto 
vadu odstrániť sám alebo prostredníctvom tretej 
osoby v plnom rozsahu na náklady Zhotoviteľa, a to aj 
keď také právo zo zodpovednosti za vady predtým 
neuplatnil. Odstránením vady na náklady Zhotoviteľa 
nezaniká jeho zodpovednosť za vady ani sa 
neobmedzuje jej rozsah a nie je ani dotknuté právo 
Objednávateľa na zmluvnú pokutu za omeškanie s 
odstránením vád. 

10. Záručná doba sa zakaždým predlžuje o dobu, počas 
ktorej nie je Dielo, alebo jeho časť pre vady, za ktoré 
zodpovedá Zhotoviteľ možné užívať. 

11. Záručná doba pre tie časti Diela, na ktorých bola vada 
odstránená alebo ktoré s vadným plnením súvisia 
začína znova plynúť dňom odstránenia vady. 
V prípade, že takáto vada znemožnila užívania 
aj iných častí Diela alebo celého Diela, začne záručná 
doba opätovne plynúť aj pre tieto časti Diela alebo pre 
celé Dielo. 

12. V prípade zániku záväzku Zhotoviteľa zhotoviť Dielo 
úplne alebo čiastočne inak ako splnením, zodpovedá 
Zhotoviteľ za vady plnenia, ktoré pri realizácii Diela už 
uskutočnil a Objednávateľ ich prevzal, a to v rozsahu 
a za podmienok stanovených primerane podľa 
predchádzajúcich bodov tohto článku.  

13. Ak sa vyskytnú vady, pri ktorých Zhotoviteľ odmieta 
svoju zodpovednosť, resp. ich neuznáva, je aj napriek 
tomu povinný na svoje náklady odstrániť tieto 
oznámené vady. Následne ak sa hodnoverne 
preukáže, že Zhotoviteľ za príslušnú vadu, skutočne 
nezodpovedal, je Objednávateľ povinný Zhotoviteľovi 
nahradiť v lehote 30 dní od preukázania tejto 
skutočnosti Zhotoviteľom takto vzniknuté účelne 
vynaložené a preukázané náklady. 

14. Ak sa kontrolnými skúškami kvality preukáže, že Dielo 
nespĺňa dohodnuté vlastnosti a/alebo vlastnosti 
predpísané technickými normami 
a/alebo požadované stavebníkom (investorom) pre 
Dielo, vzniká Objednávateľovi oprávnenie uplatniť aj 
nasledujúce nároky:   
a) nárok na náhradu škody, touto škodou sa 

rozumejú, náklady potrebné na vynaloženie 
odstránenie vád Diela (najmä no nie výlučne 
náklady vynaložené na dodatočné nátery a iné 
ošetrenia, náklady na odstránenie častí Diela, 
ktoré sú vadné, náklady na vybudovanie 

odstránených častí Diela a úhrada nákladov 
vzniknutých z dôvodu zdržania postupu výstavby) 
vrátane prípadných pokút udelených 
stavebníkom objednávateľovi.  

b) okamžité odstúpenie od Zmluvy. 
Uvedené nároky sú kumulovateľné. Objednávateľ 
tieto nároky oznámi Zhotoviteľovi písomne v súlade 
s uplatňovaním nárokov z vád Diela bez zbytočného 
odkladu po tom, ako sa dozvie o nevyhovujúcom 
výsledku kontrolných skúšok. 

15. Odstúpenie ktorejkoľvek zo zmluvných strán nemá 
vplyv na existenciu práv a povinností zmluvných strán 
týkajúcich sa Zhotoviteľom poskytnutých záruk. 

16. Ak je predmetom Zmluvy zhotovenie projektovej 
dokumentácie pre určitú stavbu, Zhotoviteľ zodpovedá 
za to, že navrhnuté riešenie obsiahnuté v odovzdanej 
projektovej dokumentácii je vhodné, že ho je možné 
technicky zrealizovať v súlade s právnymi predpismi 
a príslušnými slovenskými technickými normami 
a európskymi normami aj keby neboli všeobecne 
záväzné, a že riešenie stavby navrhol s ohľadom na 
účel Zmluvy ako aj stavby, ktorá sa má podľa 
projektovej dokumentácie zhotoviť. Zhotoviteľ je 
súčasne povinný nahradiť Objednávateľovi škodu 
spôsobenú vadami výkazu výmer, predovšetkým 
škodu spočívajúcu v nákladoch vynaložených na 
plnenia, ktoré v dôsledku takýchto vád zhotovenej 
projektovej dokumentácie výkaz výmer neobsahoval. 
Vadami projektovej dokumentácie sa rozumejú aj také 
vady a nedostatky, ktoré sa prejavia na stavbe 
postavenej podľa projektu Zhotoviteľa a budú 
spôsobené nesprávnym naprojektovaním alebo 
výsledkom inžinierskej činnosti, ktorá má za následok 
časové omeškanie alebo zvýšené náklady alebo inú 
ujmu na strane Objednávateľa  Strany sa dohodli, že 
na riešenie takýchto vád projektovej dokumentácie 
ako i na všetky ostatné vady projektovej 
dokumentácie  sa vzťahuje rovnaký postup a lehoty 
uplatňovania ako i rovnaká záručná doba ako je 
uvedená v tomto článku. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností sa strany výslovne dohodli, že pre vady 
projektovej dokumentácie existujúce v momente jej 
prevzatia Objednávateľom neuplynie lehota 
premlčania nárokov Objednávateľa z vád diela skôr 
ako štyri roky od oznámenia konkrétnej vady zo strany 
Objednávateľa Zhotoviteľovi. 

 
X.   Zmluvné pokuty a náhrada škody  
1. Na účely výpočtu výšky zmluvnej pokuty, ak je 

zmluvná pokuta dohodnutá percentuálnou sadzbou 
z Ceny Diela, sa cenou diela rozumie čiastka uvedená 
v Zmluve resp. vyplývajúca zo Zmluvy ako celková 
cena Diela bez DPH, ak je dohodnutá pevná cena 
Diela; inak suma uvedená v zmluve resp. vyplývajúca 
zo Zmluvy ako celková najvyššie prípustná 
(neprekročiteľná) cena Diela bez DPH prípadne suma 
uvedená v zmluve, resp. vyplývajúca zo zmluvy ako 
celková predpokladaná cena Diela bez DPH. 

2. Splatnosť faktúry vystavenej za vyrubenú zmluvnú 
pokutu alebo náhradu škody je 14 (štrnásť) dní odo 
dňa jej doručenia do sídla Zhotoviteľa. 

3. Dohodnutím a uplatnením zmluvnej pokuty nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa na náhradu škody 
v plnej výške spôsobenej porušením povinnosti 
zabezpečenej zmluvnou pokutou, a to i nad rámec 
výšky zmluvnej pokuty. 

4. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu v prípade omeškania Zhotoviteľa so 
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zahájením realizácie Diela alebo nesplnenia 
niektorého z čiastkových termínov (môžu byť 
v Zmluve označené napr. ako míľniky, uzlové body 
a pod.) pre zhotovenie Diela, a to vo výške 0,05 % 
z celkovej Ceny Diela za každý začatý deň takéhoto 
omeškania 

5. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania so splnením 
záväzku zhotoviť a odovzdať Dielo včas má 
Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,1 
% z celkovej ceny diela za každý začatý deň 
omeškania. 

6. Ak sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s odstránením 
oznámených vád má Objednávateľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 250 EUR za každú vadu samostatne 
a každý začatý deň omeškania. 

7. V prípade omeškania Zhotoviteľa s vyprataním 
staveniska, má Objednávateľ právo na zmluvnú 
pokutu vo výške 250 EUR za každý začatý deň 
takéhoto omeškania. 

8. V prípade poverenia Zhotoviteľa zhotovením Diela 
alebo jeho časti tretiu osobu bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa, má Objednávateľ 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z celkovej 
ceny Diela. 

9. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa nerokovať 
bez účasti zástupcu Objednávateľa o podmienkach 
vykonávania Diela so stavebníkom, respektíve 
s vyšším dodávateľom, má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 700 EUR za každý jednotlivý 
prípad porušenia tejto povinnosti. 

10. Ak niektorá zo zmluvných strán poruší povinnosť 
mlčanlivosti alebo dôjde k použitiu údajov chránených 
povinnosťou mlčanlivosti, ktoré odporuje týmto VZP, 
a to aj v dôsledku konania tretej osoby, za ktorú 
zmluvná strana zodpovedá, má druhá zmluvná strana 
právo na zmluvnú pokutu vo výške 3 320 EUR. 

11. Ak dôjde k porušeniu ktorúkoľvek povinnosť podľa čl. 
XI týchto VZP zo strany Zhotoviteľa, tak je povinný 
Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z celkovej ceny diela bez DPH za každú 
porušenú povinnosť.  

12. V prípade ak Zhotoviteľ postúpi alebo založí 
pohľadávku voči Objednávateľovi vzniknutú zo 
Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, zaplatí Zhotoviteľ Objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z celkovej Ceny Diela. 

13. Ak Zhotoviteľ predčasne ukončí svoje plnenia pri 
realizácii Diela a Dielo v zmysle zmluvy o dielo 
nedokončí ani na základe výzvy Objednávateľa, má 
Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 10 % 
z celkovej Ceny Diela. 

14. Nepredĺžením platnosti BZ podľa čl. VI bod 21, 
Zhotoviteľom vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za 
každý deň omeškania so splnením povinnosti a to až 
do dňa splnenia tejto povinnosti.  

15. V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa predložiť 
stavebný denník Objednávateľovi, alebo 
nevykonávaním denných zápisov v stavebnom 
denníku, má Objednávateľ právo na zmluvnú pokutu 
vo výške 166,- EUR a to jednotlivo za každé jedno 
porušenie uvedené v tomto bode a  za každý začatý 
deň omeškania, resp. porušovania povinnosti. 

16. V prípade ak Zhotoviteľ nenastúpi na vykonávanie 
Diela alebo preruší práce na Diele bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa, tak vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z celkovej 

ceny diela bez DPH za každý deň trvania takéhoto 
porušenia povinnosti. 

17. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, 
bezpečnostných a technologických predpisov má 
objednávateľ nárok sankcionovať zhotoviteľa alebo 
pracovníkov zhotoviteľa zmluvnou pokutou: 

a) za nepoužívanie ochranných prilieb 
a iných osobných ochranných 
prostriedkov 200,- EUR za každého 
zamestnanca a každý zistený 
nedostatok, 

b) za požívanie alkoholických nápojov 
700,- EUR za každého zamestnanca, 

c) za porušenie predpisov BOZP, OPP 
a OŽP za každý zistený priestupok 
200,- EUR, 

d) za nedodržanie čistoty a poriadku na 
pracovisku a za nedodržiavanie 
povinnosti triediť odpad v zmysle 
príslušných platných právnych 
predpisov 200,- EUR za každý prípad, 

e) za neoprávnené používanie 
technických zariadení a vyhradených 
zariadení bez platných užívacích 
osvedčení 200,- EUR za každý prípad. 

18. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti, na ktorej splnenie bola zmluvná pokuta 
viazaná. 

19. Pre účely zodpovednosti za škodu sa za škodu 
považujú aj akékoľvek sankcie (napr. zmluvné pokuty 
a iné pokuty), náklady, výdavky (vrátane straty 
príjmov), ktoré znáša Objednávateľ a tieto sú 
dôsledkom konania/ nekonania Zhotoviteľa. 

20. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za akúkoľvek 
škodu (vrátane ušlého zisku), ktorú mu spôsobil 
porušením svojich povinností podľa Zmluvy vrátane jej 
príloh a/alebo podľa zákona.  

21. Pre vylúčenie pochybností, Zhotoviteľ bude 
zodpovedný za svojich zmluvných partnerov, personál 
Zhotoviteľa a preto porušenie akejkoľvek povinnosti 
zo strany zmluvných partnerov, personálu Zhotoviteľa 
sa bude považovať za porušenie povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa samotného. 

22. Zhotoviteľ nemá nárok na náhradu ušlého zisku voči 
Objednávateľovi, ale len na náhradu skutočnej škody, 
a to najviac do celkovej výšky 5% z Ceny za Dielo bez 
DPH. 

 
XI. Pracovnoprávne vzťahy bezpečnosť a ochrana 
zdravia pri práci, požiarna ochrana a ochrana 
životného prostredia  
1. Dielo bude zo strany Zhotoviteľa realizované 

vlastnými zamestnancami zamestnávanými na tento 
účel v pracovnoprávnych vzťahoch, prípadne 
prostredníctvom Objednávateľom odsúhlasených 
subdodávateľov, ktorí na tento účel zamestnávajú 
zamestnancov alebo dočasne pridelených 
zamestnancov v pracovnoprávnych vzťahoch. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas celej doby realizácie 
Diela nebude porušovať a ku dňu podpisu Zmluvy ani 
neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania 
v zmysle zákona č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci 
a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje, že 
bude plniť povinnosti stanovené mu právnymi 
predpismi upravujúcimi zamestnávanie a pobyt 
cudzincov, pričom nesmie v súvislosti so 
zhotovovaním Diela predovšetkým zamestnávať 
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zamestnancov zo zahraničia bez platného 
pracovného povolenia a bez platného povolenia 
(oprávnenia) k pobytu, pokiaľ sa také povolenie 
(oprávnenie u daného zamestnanca podľa právnych 
predpisov vyžadujú. Konanie zhotoviteľa v rozpore 
s vyššie uvedeným sa považuje za podstatné 
porušenie jeho zmluvnej povinnosti a Objednávateľ  
je oprávnený odstúpiť od Zmluvy. Zhotoviteľ je 
súčasne povinný nahradiť Objednávateľovi všetky 
škody, ktoré mu v súvislosti s týmito porušeniami 
povinností Zhotoviteľa vzniknú. 

3. Zhotoviteľ, jeho zamestnanci, zmluvní partneri a iný 
personál Zhotoviteľa sú povinní dodržiavať 
všeobecne záväzné právne predpisy upravujúce 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a príslušnými 
orgánmi schválený plán BOZP, príp. havarijný plán 
alebo povodňový plán. Zhotoviteľ je povinný 
zabezpečiť oboznámenie a preškolenie osôb, ktoré 
vykonávajú pre neho činnosť, či už ako zamestnanci 
alebo fyzické osoby, ktoré sú podnikateľmi, ale nie sú 
zamestnávateľmi alebo ako podzhotovitelia so 
všetkými platnými právnymi predpismi pre výkon 
danej pracovnej činnosti na danom pracovisku 
(stavenisku), ako aj všetkými predpismi, informáciami 
a pokynmi k zaisteniu bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri realizácii Diela. Zhotoviteľ je povinný oboznámiť 
všetkých svojich zamestnancov, zmluvných 
partnerov a iný personál Zhotoviteľa s rizikami na 
pracovisku, obsahom plánu BOZP na stavbe a riadiť 
sa jeho pokynmi a ustanoveniami.  

4. Zhotoviteľ oboznámi tiež všetkých svojich 
zamestnancov, zmluvných partnerov a iný personál 
Zhotoviteľa s obsahom schváleného havarijného 
plánu, povodňového plánu alebo plánu ochrany 
životného prostredia a dodržiavať v plánoch 
zakotvené pokyny a ustanovenia. 

5. Všetci pracovníci Zhotoviteľa musia mať platnú 
zdravotnú prehliadku pre práce vo výškach. V 
prípade, že pri prácach vo výškach nebude zaistené 
kolektívne zabezpečenie, musia byť pracovníci 
Zhotoviteľa vybavení prostriedkami osobného 
zabezpečenia.  

6. Zamestnanci, zmluvní partneri Zhotoviteľa a iný 
personál Zhotoviteľa sú povinní vykonávať práce, 
obsluhovať zariadenia a používať náradie, látky a 
ostatné prostriedky obvyklým spôsobom a za účelom, 
na ktorý sú určené, ako aj v súlade s poznatkami, 
ktoré sú súčasťou vedomostí a zručností v rámci 
získanej odbornej spôsobilosti.  

7. V prípade, že sa na obsluhu určitých strojov a 
zariadení a výkon určitých činností vyžaduje 
nadobudnutie stanoveného stupňa kvalifikácie alebo 
praxe, ktoré ustanovujú osobitné právne predpisy, je 
zamestnanec Zhotoviteľa, jeho zmluvný partner 
alebo iný personál Zhotoviteľa oprávnený na ich 
obsluhu alebo výkon, len ak spĺňa podmienky určené 
osobitným predpisom. 

8. Zamestnanci, zmluvní partneri Zhotoviteľa a iný 
personál Zhotoviteľa nie sú oprávnení zdržiavať sa na 
iných miestach staveniska ako na tých, kde plnia 
svoje pracovné povinnosti a na miestach určených 
Objednávateľom. 

9. Na stavenisku sú zamestnanci, zmluvní partneri 
Zhotoviteľa a iný personál Zhotoviteľa povinní 
udržiavať poriadok a čistotu. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť pre svojich 
zamestnancov, zmluvných partnerov a iný personál 
Zhotoviteľa pôsobiacich na stavenisku školenie, 

preškolenie a oboznámenie sa so všeobecne 
záväznými predpismi, rizikami a pravidlami 
bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.  

11. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť účasť svojich 
zamestnancov, zamestnancov zmluvných partnerov 
na školeniach organizovaných stavebníkom 
(investorom) týkajúcich sa bezpečnosti a ochrany 
zdravia pri práci.  

12. V prípade vzniku akéhokoľvek rizika ohrozenia 
ochrany a bezpečnosti zdravia na stavenisku, ktoré je 
Zhotoviteľovi známe, je Zhotoviteľ povinný okamžite 
oznámiť Objednávateľovi. V prípade akútne 
hroziaceho nebezpečenstva je Zhotoviteľ povinný 
vykonať úkony na zamedzenie vzniku škôd a o 
vzniknutej situácii Objednávateľa bezodkladne 
informovať. Zhotoviteľ primerane poučí svojich 
zamestnancov, ktorí splnia informačnú povinnosť 
priamym oznámením Objednávateľovi. 

13. Nevyhnutné osobné ochranné pracovné pomôcky 
pre svojich zamestnancov a iný personál Zhotoviteľa 
zabezpečí Zhotoviteľ a tiež je povinný ich používanie 
vyžadovať a kontrolovať. 

14.  Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia 
platných právnych predpisov upravujúcich evidenciu 
a registráciu pracovných úrazov. Taktiež je povinný 
oznámiť Objednávateľovi každý úraz, ktorý sa stal 
v súčinnosti s výkonom pracovnej činnosti. 

15. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné právne 
predpisy upravujúce ochranu pred požiarmi.  

16. V prípade, ak Zhotoviteľ, jeho zamestnanec, jeho 
zmluvný partner alebo personál Zhotoviteľa poruší 
niektorú z povinností uložených Zhotoviteľovi alebo 
jeho zamestnancovi podľa Zmluvy a v dôsledku 
takéhoto porušenia bude spôsobený alebo vznikne 
najmä akýkoľvek úraz, choroba, úmrtie alebo 
akákoľvek škoda, je v celom rozsahu za ich 
spôsobenie zodpovedný Zhotoviteľ. 

17. Dielo bude Zhotoviteľom vykonávané tak, aby 
použitou technológiou, prípadne zariadeniami 
nezhoršoval životné prostredie na stavbe, resp. v jej 
okolí nad prípustnú mieru. Ide najmä o tieto negatívne 
účinky: škodlivé exhalácie, hluk, teplo, otrasy, 
vibrácie, prach, zápach, znečisťovanie vôd, 
oslňovanie, tienenie a pod. Zhotoviteľ môže zhoršiť 
životné prostredie nad prípustnú mieru len výnimočne 
a to len na základe povolenia príslušného orgánu 
štátnej správy.  

18. Zhotoviteľ je povinný pri zhotovovaní Diela 
dodržiavať ustanovenia všetkých všeobecne 
záväzných právnych predpisov o ochrane životného 
prostredia.  

19. Ak Objednávateľ pre stavbu vydá dokumenty so 
všeobecnou platnosťou (napr. havarijný plán, 
povodňový plán a pod.), poskytne ich Zhotoviteľovi, 
ktorý je povinný sa nimi riadiť. 

20. V oblasti odpadového hospodárstva je Zhotoviteľ 
povinný zabezpečiť dodržiavanie ustanovení zákona 
č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov a to najmä, ako držiteľ dopadu, 
triediť odpady podľa druhov, zhromažďovať ich na 
miesta alebo do nádob, ktoré sú označené 
príslušným číslom a názvom druhu odpadu v zmysle 
Katalógu odpadov; nebezpečné odpady 
zhromažďovať do nepriepustných nádob, ktoré sú 
označené identifikačným listom nebezpečného 
odpadu; zabezpečiť a dodržiavať súhlas na 
zhromažďovanie nebezpečných odpadov (ak celkové 
množstvo nebezpečných odpadov na stavbe 
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presiahne súhrnné množstvo 1 t za rok); odpady 
zabezpečiť pred ich znehodnotením, odcudzením 
alebo iným nežiaducim únikom; zabezpečiť ich 
zhodnotenie alebo zneškodnenie a odovzdať ich len 
osobe, ktorá je oprávnená s nimi nakladať (napr. taká, 
ktorá má súhlas na prevádzkovanie zariadenia na 
zhodnocovanie odpadov, súhlas na zhodnocovanie 
odpadov mobilným zariadením a pod.); zabezpečiť 
materiálové zhodnotenie (napr. recykláciu) 
stavebných odpadov a odpadov z demolácií; 
priebežne viesť a uchovávať evidenciu o odpadoch v 
Evidenčných listoch odpadov; do 28.2. 
nasledujúceho roka zaslať Ohlásenie o vzniku 
odpadu a nakladaní s ním príslušnému Okresnému 
úradu – odboru starostlivosti o životné prostredie; na 
vyžiadanie Objednávateľa predložiť Evidenčné listy 
odpadov spolu s vážnymi lístkami, Ohlásenie o 
vzniku odpadu a nakladaní s ním, doklad o 
oprávnenosti osoby, ktorej Zhotoviteľ odovzdal 
odpady. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť likvidáciu 
odpadov, ktoré má v držbe, na vlastné náklady. V 
prípade, že likvidácia odpadov nebude vykonaná ani 
v dodatočnej lehote stanovenej Objednávateľom, je 
Objednávateľ oprávnený zabezpečiť likvidáciu 
odpadov prostredníctvom tretej osoby na náklady 
Zhotoviteľa bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť 
a je oprávnený požadovať náhradu všetkých takto 
vynaložených nákladov od Zhotoviteľa resp. 
započítať všetky vynaložené náklady s pohľadávkami 
(aj nesplatnými či premlčanými) Zhotoviteľa. Ak cenu 
za likvidáciu odpadov Zhotoviteľ uviedol vo svojej 
cenovej ponuke, zároveň stráca nárok na uhradenie 
jej hodnoty vyplývajúcej z cenovej ponuky. 

21. V oblasti nakladania s vodami a zaobchádzania s 
nebezpečnými látkami je Zhotoviteľ povinný najmä 
zabezpečiť a dodržiavať Povolenie na osobitné 
užívanie vôd (napr. Povolenie na odber podzemných 
vôd, Povolenie na čerpanie podzemných vôd a ich 
vypúšťanie do povrchových vôd alebo do 
podzemných vôd pri zakladaní stavieb a pod.); 
skladovať nebezpečné látky v zastrešených 
objektoch,  v nepriepustných nádobách, ktoré sú 
umiestnené na záchytnej vani s rovnakým objemom, 
ako je objem skladovaných nebezpečných látok;  
zabezpečiť záchytné vaničky alebo absorpčné textílie 
na zabránenie nežiaduceho úniku prevádzkových 
náplní zo stavebných a dopravných mechanizmov na 
stavenisku; s kvapalnými nebezpečnými látkami 
manipulovať iba nad záchytnými vaňami, vaničkami 
alebo absorpčnými textíliami; s použitými obalmi 
nebezpečných látok zaobchádzať ako 
s nebezpečnými látkami; v závislosti od miesta 
vykonávaných prác a množstva používaných 
nebezpečných látok vybaviť stavenisko primeranou 
havarijnou súpravou, ktorá je potrebná na zabránenie 
nežiaduceho úniku nebezpečných látok do pôdy, 
vody alebo do stokovej siete (minimálny obsah 
havarijnej súpravy je 1 vrece absorpčného materiálu, 
lopata, metla a 1 plastové vrece na znečistený 
absorpčný materiál); preukázateľne oboznámiť 
svojich zamestnancov, zmluvných partnerov a iný 
personál Zhotoviteľa pôsobiaci na stavenisku 
o možných havarijných situáciách, pri ktorých môže 
dôjsť k mimoriadnemu zhoršeniu vôd a postupoch pri 
ich likvidácii; zabezpečiť Havarijný plán (napr. ak 
Zhotoviteľ na stavbe pravidelne zaobchádza 
s kvapalnými škodlivými látkami v množstve väčšom 
ako 1 m3); o nežiaducom úniku nebezpečných látok 

bez zbytočného odkladu informovať Objednávateľa. 
V prípade, že likvidácia havarijnej situácie nebude 
Zhotoviteľom vykonaná, je Objednávateľ oprávnený 
zabezpečiť likvidáciu havarijnej situácie 
prostredníctvom tretej osoby na náklady Zhotoviteľa 
bez ohľadu na cenu za podobnú činnosť a je 
oprávnený požadovať náhradu všetkých takto 
vynaložených nákladov od Zhotoviteľa resp. 
započítať všetky vynaložené náklady s pohľadávkami 
(aj nesplatnými či premlčanými) Zhotoviteľa. 

22. V oblasti ochrany prírody a krajiny je Zhotoviteľ 
povinný najmä zabezpečiť súhlas na výrub dreviny 
s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 
130 cm nad zemou a krovité porasty s výmerou nad 
10 m2. 

23. Za znečistenie a poškodenie životného prostredia, ku 
ktorému došlo pri alebo v súvislosti s vykonávaním 
Diela je zodpovedný Zhotoviteľ, ktorý je povinný 
odstrániť následky takého znečistenia a poškodenia 
a nahradiť spôsobené škody. Zároveň znáša všetky 
sankcie s tým spojené.  

24. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne uhradiť 
Objednávateľovi na základe jeho výzvy akékoľvek 
pokuty, ktoré boli príslušnými orgánmi uložené 
Objednávateľovi a tiež zmluvné pokuty, ktoré boli 
uložené Objednávateľovi za porušenie povinností 
v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, 
v oblasti požiarnej ochrany alebo ochrany životného 
prostredia (nakladanie s vodami, odpadové 
hospodárstvo, ochrana prírody a krajiny), za ktoré 
zodpovedá podľa týchto VZP Zhotoviteľ. 

 
 
XII. Odstúpenie od Zmluvy 
1. V prípade ak ktorákoľvek zmluvná strana sa dostane 

do likvidácie, alebo ak podala návrh na vyhlásenie 
konkurzu (ako dlžník v prípade svojho úpadku) je 
druhá zmluvná strana oprávnená odstúpiť od Zmluvy. 
Uvedené tiež platí aj v prípade ak bude na Zhotoviteľa 
podaný návrh na povolenie reštrukturalizácie.  

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy 
z nasledovných dôvodov na strane Zhotoviteľa, 
z ktorých každý sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy: 
a. v prípade omeškania Zhotoviteľa so zhotovením 

Diela alebo so splnením čiastkového termínu na 
zhotovenie Diela dlhšieho ako 10 dní; 

b. ak Zhotoviteľ nezhotovuje predmet Diela 
v požadovanej kvalite a v súlade so  Zmluvou; 

c. ak Zhotoviteľ neodôvodnene neprevezme 
stavenisko alebo sa dostáva do omeškania 
s nástupom a začatím prác a dodávok podľa 
tejto Zmluvy; 

d. ak Zhotoviteľ neodstraňuje Objednávateľom 
oznámené vady Diela, ktoré sa objavili počas 
vykonávania Diela alebo pri odovzdávaní 
a preberaní Diela, alebo počas záručnej doby; 

e. ak  vzhľadom na hospodársku situáciu alebo 
postup Zhotoviteľa je daná dôvodná obava 
Objednávateľa, že si Zhotoviteľ nesplní alebo 
nebude plniť svoje záväzky a povinnosti 
vyplývajúce pre neho z tejto Zmluvy riadne 
a včas; 

f. ak bol na majetok Zhotoviteľa vyhlásený konkurz 
alebo bol podaný návrh na vyhlásenie konkurzu 
alebo ak sa voči Zhotoviteľovi vedie exekučné 
konanie, alebo ak je Zhotoviteľ v likvidácií; 

g. ak sa začal vyhotovovať reštrukturalizačný 
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posudok na Zhotoviteľa (o tejto skutočnosti je 
povinný Zhotoviteľ Objednávateľa bezodkladne 
informovať); 

h. ak dochádza/došlo k zmene právnej formy 
Zhotoviteľa alebo ku zmene vlastníckych 
vzťahov Zhotoviteľa bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu Objednávateľa; 

i. ak u Zhotoviteľa nastanú dôvody na zrušenie 
registrácie podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého 
bodu v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH 
v znení neskorších predpisov alebo bude 
Zhotoviteľ zverejnený v príslušnom zozname 
osôb na zrušenie registrácie podľa § 81 ods. 4 
písm. b) v zmysle Zákona č. 222/2004 Z.z. 
o DPH vedenom Finančným riaditeľstvom SR; 

j. v prípade porušenia akejkoľvek povinnosti 
Zhotoviteľa v zmysle čl. XIV tejto Zmluvy; 

k. ako aj v prípade porušenia ktorejkoľvek 
povinnosti Zhotoviteľa po márnom uplynutí 
dodatočnej primeranej lehoty na riadne splnenie 
porušenej povinnosti. 

3. V prípade ak investor (stavebník) alebo objednávateľ 
odstúpil od zmluvy o zhotovení stavby, ktorej je Dielo 
súčasťou je Objednávateľ oprávnený odstúpiť od 
Zmluvy. Zmluvné strany sa v takomto prípade 
vyrovnajú postupom podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka.   

4. V prípade, že po uzatvorení Zmluvy nastane taká 
zmena projektovej dokumentácie, ktorá si vyžaduje 
zmenu Zmluvy a k jej zmene na základe výzvy 
Objednávateľa nedôjde do 10 dní od doručenia výzvy 
Zhotoviteľovi, je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy  
odstúpiť. Z tohto dôvodu však nie je možné od Zmluvy 
odstúpiť, pokiaľ sa jedná o plnenia, ktoré Zhotoviteľ 
pred zmenou projektovej dokumentácie už zhotovil. 

5. Na platnosť odstúpenia od Zmluvy sa vyžaduje 
písomná forma. 

6. V prípade zániku záväzku z dôvodu, za ktorý 
Objednávateľ nezodpovedá, má Zhotoviteľ nárok na 
úhradu zodpovedajúcej výšky skutočne vykonaných 
výkonov, a to podľa jednotkových cien uvedených 
v Zmluve, prípadne v cenovej ponuke Zhotoviteľa a 
Objednávateľ má právo voči Zhotoviteľovi na náhradu 
všetkých svojich nákladov spojených s predčasným 
ukončením Zmluvy ako i všetkých škôd, ktoré mu 
vznikli, predovšetkým na úhradu zvýšených nákladov 
na dokončenie Diela prostredníctvom tretej osoby.  

7. Oprávnenie Zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy vzniká 
v prípade omeškania úhrady ceny jeho výkonov 
z dôvodov výlučne na strane Objednávateľa o viac 
ako 60 dní po lehote splatnosti. 

 
XIII.  Práva a povinnosti zmluvných strán 
v nadväznosti na zákonné ručenie za nezaplatenú daň 
1. V súvislosti s potenciálnym plnením Objednávateľa 

ako ručiteľa za nezaplatenú daň, podľa zákona 
o DPH považujú zmluvné strany za potrebné stanoviť 
podmienky finančného vysporiadania, a preto sa 
dohodli na úprave vzájomných práv a povinností tak, 
ako je to ustanovené v tomto  článku VZP. 

2. Zhotoviteľ čestne vyhlasuje, že nie je daňovým 
dlžníkom, nemá nedoplatky na DPH a zároveň nie sú 
u neho dôvody, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu 
jeho registrácie pre DPH v zmysle § 81 ods. 4 písm. 
b) druhého bodu, zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z 
pridanej hodnoty.  

3. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že nie je zverejnený v 
zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie pre DPH v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) 
druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, 
vedenom na portáli Finančnej správy Slovenskej 
republiky (ďalej len „zoznam“). 

4. V prípade vzniku skutočností, pre ktoré by nebol 
Zhotoviteľ schopný uhradiť DPH alebo jej časť 
z faktúr, ktoré vyhotovil alebo má vyhotoviť 
Objednávateľovi za dodané plnenia ako aj 
skutočnosti, ktorou je vznik dôvodov, pre ktoré by 
mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH 
v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona 
č. 222/2004 Z.z. o DPH je Zhotoviteľ povinný o tom 
bezodkladne písomne informovať Objednávateľa, 
najneskôr však do 3 dní od vzniku týchto skutočností. 
Zhotoviteľ je tiež povinný Objednávateľa 
bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vzniku 
skutočnosti, písomne informovať o tom, že bol 
zverejnený v zozname a uviesť dátum zverejnenia 
zhotoviteľa v zozname.  

5. V prípade, že Zhotoviteľ DPH uvedenú na faktúre, 
ktorá bola vystavená na základe a v súvislosti so 
zmluvou správcovi dane nezaplatí alebo sa stane 
neschopným DPH zaplatiť, a súčasne Objednávateľ 
v čase vzniku daňovej povinnosti vedel alebo na 
základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo 
mohol, že celá daň alebo jej časť za dodanie plnenia 
podľa zmluvy nebude zaplatená, pričom za takýto 
dostatočný dôvod sa považuje vedomosť 
Objednávateľa o tom, že:  

a)  protihodnota za plnenie uvedená na faktúre 
je bez ekonomického opodstatnenia 
neprimerane vysoká alebo neprimerane 
nízka, 

b)  v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho 
štatutárnym orgánom alebo členom 
štatutárneho orgánu alebo spoločníkom 
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu 
alebo spoločník zhotoviteľa, 

platí, že Objednávateľ je oprávnený zadržať časť 
faktúr vystavených Zhotoviteľom za plnenie v 
rozsahu vyčíslenej DPH. Objednávateľ je 
oprávnený k zadržaniu sumy DPH predovšetkým 
z faktúr podľa predchádzajúcej vety vystavených 
po dni zverejnenia zhotoviteľa v zozname. 
Objednávateľ je oprávnený k zadržaniu sumy 
DPH počas obdobia, v ktorom je zhotoviteľ 
zverejnený v zozname.  

6. V prípade, že Objednávateľ zadrží sumu DPH podľa 
predchádzajúceho bodu, uhradí túto zadržanú sumu 
DPH  na základe dohody zmluvných strán buď: 
a) na číslo osobného účtu Zhotoviteľa u správcu 

dane (ďalej len “OUD”), ktoré Zhotoviteľ oznámi 
Objednávateľovi a zároveň dohodne 
s Objednávateľom ostatné identifikačné údaje k 
platbe, pričom objednávateľ uhradí zadržanú 
časť DPH do troch (3) pracovných dní od 
doručenia oznámenia o OUD zo strany 
Zhotoviteľa alebo 

b) na účet Zhotoviteľa, ak Zhotoviteľ jednoznačne 
preukáže, že DPH z vystavenej faktúry bola 
správcovi dane zaplatená (čestným vyhlásením 
a kópiou bankového výpisu o úhrade daňovej 
povinnosti k DPH za mesiac, v ktorom bolo 
dodané plnenie,  

7. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry 
v rozsahu zadržanej sumy DPH, ak nastane prípad 
podľa bodu 5 a 6. 
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8. Ak predmetom zmluvy sú stavebné práce zatriedené 
do sekcie F štatistickej klasifikácie CPA 2015, 
Zhotoviteľ uplatní prenos daňovej povinnosti na 
Objednávateľa podľa § 69 ods. 12 písm. j) zákona č. 
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o DPH“). 

 
XIV. Osobitné ustanovenia pre verejné obstarávanie 
1. Zhotoviteľ je oprávnený požiadať stavebníka 

(investora) v pozícii verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) 
o uskutočnenie náležitých platieb priamo 
Zhotoviteľovi najskôr 30. deň od doručenia písomnej 
výzvy  Objednávateľovi, v ktorej uvedie o akú sumu 
chce investora požiadať a z akého dôvodu. 

2. Ak nastane situácia, že Zhotoviteľ požiada 
stavebníka v pozícii verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona o 
verejnom obstarávaní o uskutočnenie náležitých 
platieb priamo Zhotoviteľovi bez písomnej výzvy 
podľa ods. 1 alebo pred uplynutím lehoty 30 dní od 
doručenia písomnej výzvy podľa ods. 1, 
Objednávateľ má nárok na zmluvnú pokutu vo výške 
5 % Zhotoviteľom uplatnenej sumy na priamu úhradu 
a súčasne má Objednávateľ právo okamžite odstúpiť 
od Zmluvy. 

3. Ak nastane situácia, že Zhotoviteľ požiada 
stavebníka v pozícii verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osobu podľa § 8 zákona o 
verejnom obstarávaní o uskutočnenie nenáležitých 
platieb priamo Zhotoviteľovi, Objednávateľ má nárok 
na zmluvnú pokutu vo výške 5 % zo Zhotoviteľom 
uplatnenej nenáležitej sumy na priamu úhradu 
a súčasne má Objednávateľ právo okamžite odstúpiť 
od Zmluvy. 

4. V prípade, že sa Zhotoviteľ podieľa na realizácii 
zákazky podľa zákona o verejnom obstarávaní 
a stavebník v pozícii verejného obstarávateľa, 
obstarávateľa alebo osoby podľa § 8 zákona  o 
verejnom obstarávaní stanovil v súťažných 
podkladoch požiadavku, aby Zhotoviteľ  spĺňal 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia 
a/alebo neexistovali u neho dôvody na vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní (ďalej len „požiadavky 
stavebníka“), Zhotoviteľ vyhlasuje, že požiadavky 
stavebníka spĺňa v momente podpisu Zmluvy. 
V prípade, že  požiadavky stavebníka Zhotoviteľ 
nespĺňa v momente podpisu Zmluvy, zaväzuje sa, že 
požiadavky stavebníka splní do 10 kalendárnych dní. 
Vyhlásenie Zhotoviteľa podľa tohto odseku sa 
považuje za záväzok Zhotoviteľa. Zhotoviteľ 
potvrdzuje, že obsah súťažných podkladov podľa 
tohto odseku mu je známy.  

5. Pokiaľ v procese zadávania zákazky podľa zákona 
o verejnom obstarávaní ako osoba podľa § 33 ods.  2 
a/alebo osoba podľa § 34 ods. 3 zákona o verejnom 
obstarávaní poskytol Zhotoviteľ Objednávateľovi 
finančné zdroje a/alebo technické kapacity,  ktoré 
využil Objednávateľ na preukázanie finančného a 
ekonomického postavenia a/alebo technickej 
spôsobilosti alebo odbornej spôsobilosti, Zhotoviteľ 
vyhlasuje, že u neho neexistujú dôvody pre vylúčenie 
podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona 
o verejnom obstarávaní. Vyhlásenie Zhotoviteľa 

podľa tohto odseku sa považuje za záväzok 
Zhotoviteľa. 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že ku dňu uzavretia Zmluvy:  
a) spĺňa podmienky účasti (osobné postavenie) v 

zmysle príslušného ustanovenia zákona 
o verejnom obstarávaní  a v prípade požiadavky 
Objednávateľa vie tieto skutočnosti preukázať 
predložením originálov, príp. úradne overených 
kópií listín, alebo  

b) je zapísaný v Zozname hospodárskych 
subjektov vedenom Úradom pre verejné 
obstarávanie (ďalej len „ÚVO“), pričom jeho 
údaje zapísané v tomto Zozname 
hospodárskych subjektov budú počas celej doby 
trvania Zmluvy aktuálne, úplné a pravdivé, a 
zároveň 

c) v čase uzavretia Zmluvy bol, aktuálne je a počas 
celej doby trvania Zmluvy bude zapísaný v 
Registri partnerov verejného sektora v zmysle 
zákona č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov 
verejného sektora, v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „Zákon o registri partnerov“), pričom 
jeho údaje zapísané v Registri partnerov 
verejného sektora sú aktuálne, úplné a pravdivé, 

d) pri realizácii Zmluvy si bude riadne plniť 
povinnosť oznamovať všetky zmeny na ÚVO 
a/alebo Okresnému súdu Žilina a zároveň aj 
Objednávateľovi. 

Toto ustanovenie sa neaplikuje v prípade, ak táto 
povinnosť nevyplýva zo zákona. Zhotoviteľ je 
povinný vynaložiť primeranú starostlivosť na to, aby 
zistil, či sa na neho povinnosť podľa tohto odstavca 
vzťahuje. 

7. Ak dôjde k porušeniu ktoréhokoľvek zo záväzkov 
Zhotoviteľa  uvedených  bodoch 4 a/alebo 5 a/alebo 
6, má Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo 
výške 5 % z celkovej ceny diela podľa zmluvy 
a súčasne má Objednávateľ právo okamžite odstúpiť 
od Zmluvy. 

8. Ak Zhotoviteľ prestane spĺňať požiadavky stavebníka 
podľa ods. 4 počas trvania Zmluvy a/alebo neoznámi  
včas zmenu údajov zapísaných v registri spolu so 
všetkými potrebnými dokladmi oprávnenej osobe, má 
Objednávateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške 5 % 
z celkovej ceny diela podľa Zmluvy a súčasne má 
Objednávateľ právo okamžite odstúpiť od zmluvy. 

 
XV. Dôverné informácie 
1. Zmluvné strany sú povinné zachovávať mlčanlivosť o 

dôverných informáciách druhej zmluvnej strany voči 
tretím osobám, s výnimkou prípadov, kedy si tieto 
informácie vyžiada súd alebo iný oprávnený orgán 
verejnej moci. 

2. Pod dôvernou informáciou sa rozumejú všetky 
informácie akéhokoľvek druhu vrátane informácií 
obchodných, technických a o praktických postupoch, 
ako aj všetky ďalšie informácie získané pred alebo po 
podpísaní zmluvy, ktoré strana získala v priebehu 
ústneho rokovania alebo prostredníctvom iného 
komunikačného prostriedku, s výnimkou:  
a) informácií, ktoré sú známe alebo sa v budúcnosti 

stanú známe so všetkými podrobnosťami širokej 
verejnosti preukázateľne inak než porušením 
povinností vyplývajúcich z týchto zmluvných 
podmienok, 

b) informácií, ktoré strana môže zverejniť, pretože 
jej náležali skôr, než jej ich poskytla druhá 
strana, a je schopná takéto tvrdenie 



     VHS-PS, s.r.o.                        Všeobecné zmluvné podmienky platné od 14. júna 2019                     Strana 17 z 17 
 

 

 

nespochybniteľne preukázať, 
c) informácií, ktoré strana získala alebo získa od 

tretej osoby, ktorá nebola viazaná zmluvou, a je 
schopná to nespochybniteľne preukázať. 

3. Zmluvné strany budú postupovať tak, aby 
sprístupnenie dôvernej informácie bolo vyhradené 
výlučne pre tých zamestnancov, ktorí ju musia 
vzhľadom na svoju pracovnú náplň poznať 
a zabezpečia aby títo zamestnanci boli zaviazaní 
zachovávať o dôvernej informácii mlčanlivosť podľa 
bodu. 1 tohto článku. 

4. Bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
Objednávateľa nesmie Zhotoviteľ použiť údaje 
týkajúce sa stavby k reklamným účelom.  

5. Zmluvné strany sa dohodli na zabezpečení 
zachovávania mlčanlivosti aj zo strany tretích osôb, 
ktoré sa ich prostredníctvom podieľajú na zhotovení 
Diela.  

 
XVI. Oprávnené osoby a výkladové pravidlá 
1. V Zmluve budú uvedení zástupcovia zmluvných strán 

určení pre komunikáciu ohľadne zhotovovania Diela. 
2. Počas celej doby realizácie Diela bude zabezpečená 

trvalá prítomnosť určeného zástupcu Zhotoviteľa na 
mieste realizácie Diela zo strany Zhotoviteľa. 

3. Náplňou činnosti určených zástupcov zmluvných strán 
je predovšetkým rokovanie za zmluvné strany 
v technických veciach súvisiacich so zhotovením 
Diela, podpisovanie zápisu o odovzdaní staveniska, 
vykonávanie zápisov v stavebnom denníku 
a podpísanie zápisu o odovzdaní a prevzatí Diela.  

4. Určený zástupca Objednávateľa je oprávnený 
vykonávať kontrolu Objednávateľa pri realizácii Diela, 
vrátane nariadenia všetkých súvisiacich opatrení. 
Zástupca tiež vyjadruje za Objednávateľa stanovisko 
k súpisu prác ako podkladu na vystavenie faktúry. 
Týmto nie je dotknuté právo Objednávateľa 
kontrolovať zhotovovanie Diela taktiež ďalšími 
osobami, predovšetkým v oblasti technického a 
autorského dozoru, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci a ochrany životného prostredia. 

5. Určení zástupcovia zmluvných strán nemôžu za 
zmluvné strany uzatvárať dohody o zmene Zmluvy, ak 
tieto zmluvné podmienky nestanovia inak. 

6. Na vykonanie zmeny zástupcu zmluvnej strany sa 
nevyžaduje zmena Zmluvy, dotknutá zmluvná strana 
tak urobí písomným oznámením aspoň zápisom 
v stavebnom denníku. Zmena sa stáva účinnou voči 
druhej zmluvnej strane až zápisom v stavebnom 
denníku alebo v prípadoch kedy sa nevedie stavebný 
denník okamihom doručenia písomného oznámenia 
druhej strane.  

7. Pod pojmom Projektová dokumentácia sa rozumie 
projektová dokumentácia akéhokoľvek stupňa alebo 
výrobná dokumentácia, výrobno-technická 
dokumentácia pokiaľ zo súvislosti nevyplýva niečo iné. 

8. Pod pojmom Realizačná projektová dokumentácia sa 
rozumie prepracovanie projektovej dokumentácie pre 
uskutočňovanie stavby vo všetkých podrobnostiach 
do takej úrovne, aby ju mohol Objednávateľ použiť 
k zhotoveniu stavby. 

9. V prípade počítania lehôt na dni, tak sa pod dňom 
rozumie jeden kalendárny deň.  

10. Pod stavebníkom (investor) podľa týchto zmluvných 
podmienok sa rozumie tiež hlavný zhotoviteľ alebo iná 
osoba, pre ktorú Objednávateľ zhotovuje dielo, 
ktorého súčasťou je plnenie Zhotoviteľa.  

11. Pre účely týchto VZP sa za zamestnanca Zhotoviteľa 
považuje aj každá osoba, ktorú Zhotoviteľ alebo 
personál Zhotoviteľa poveril výkonom prác na 
stavenisku. 

12. Pod adresou pre doručovanie písomností sa rozumie 
adresa uvedená v Zmluve alebo adresa, ktorú 
zmluvná strana po uzatvorení Zmluvy písomne 
oznámi druhej zmluvnej strane, v prípade zmeny 
identifikačných údajov Zhotoviteľa je Zhotoviteľ 
povinný tieto zmeny písomne oznámiť 
Objednávateľovi v lehote 10 dní. 

13. V prípade odmietnutia prevzatia osobne doručovanej 
písomnosti adresátom alebo ak adresát jej doručenie 
inak úmyselne znemožní alebo ak držiteľ poštovej 
licencie písomnosť zaslanú na adresu druhej zmluvnej 
strany vráti odosielateľovi z akéhokoľvek dôvodu ako 
nedoručenú, nastanú účinky právneho úkonu, ktorý je 
obsahom zásielky, okamihom, kedy adresát prijatie 
písomnosti odmietne alebo jej doručenie inak 
úmyselne znemožní, alebo dňom, kedy držiteľ 
poštovej licencie nedoručenú písomnosť vráti 
odosielateľovi. To neplatí, pokiaľ by takéto stanovenie 
účinnosti právneho úkonu bolo v rozpore s právnymi 
predpismi. 

14. Ak sú v cenovej ponuke Zhotoviteľa, ktorá je pripojená 
ku Zmluve ako jej príloha, uvedené aj iné podmienky 
okrem ceny (napr. o dĺžke záručnej doby, splatnosti 
faktúr, zádržnom a pod.), tieto podmienky sa 
v žiadnom prípade nebudú aplikovať na zmluvný 
vzťah založený Zmluvou a platia výlučne tie 
ujednania, ktoré sú uvedené v samotnej Zmluve 
a v týchto VZP. Toto ustanovenie sa obdobne vzťahuje 
aj na ostatné dokumenty spracované Zhotoviteľom, 
ktoré tvoria prílohu Zmluvy.  

15. Zmluvné strany sa dohodli, že sa záväzkový právny 
vzťah založený zmluvou riadi zákonom č. 513/1991 
Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov. 
Rozhodné právo je právo slovenské. Prípadné spory 
budú rozhodovať slovenské súdy. 

 
  
  

 

 


