
zwlulla o dielo
uzatvorenápodťa ustanovenia § 536 a nasl. zéú<onaě,513lt99l Zb. Obchodného zákonnfta

v znení neskorších predpisov (ďalej iba ,,Zmlavď')

na uskutočnenie stavebných prác

,oRekonštrukcia havarijného §tavu školského bazéna, šatnío spích a WC -CZS s MS sv.
Juraja v Trebišove"

ČUnok I.
Zmluvné strany

1. Objednávatelo
Názov: Cirkevná záůďadná škola s materskou školou sv. Juraja
Sídlo: Gorkého 55,075 01 Trebišov
Zastúpený: Mgr. Martin Uporský, riaditeť
ICO: 52022072
DIČ: 2120886372
lČ opH: sK2l20886372
(ďalej len,,objedn áv ateť* v pdslušnom gramatickom tvare)

2, Zhotovitel'
Obch. meno: STAVIMAT s.r.o.
Sídlo: Dopravná 190713,075 01 Trebišov
Štatutarny orgán: Jozef Horvát
IČo: 43953859
DIČ: 2022538254
tČ ppH: sK2022538254
Čísto úětu: SK36 0200 0000 00241639 9958
Tel: 0905 871002
Zapisaný Obchod. register Okr. súdu Košice I., odd. Sro, vl.č. 2t162N
(ďalej len,,zhotovitero' v pdslušnom gramatickom tvare)

čHnok II.
Predmet zmluvy

1. Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre záů<azl<u s nízkou
hodnotou v zmysle § 117 zák. č.34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmete a
doplnení niektorých zákonov v zneni neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon o verejnom
obstarávaníoo) aíta základe cenovej ponuky áotoviteťa zo dňa 24.6.202l na zákazku
,,RekonštruLcia havarijného stavu Škohkého bazénaršatní, spích a WČ - CZŠ s MŠ
sv. Juraja v Trebišove".

2. Zhotovítet sa zav'ánlje k prestavbe a rekonštrukcii havarijného stavu školského bazéna,
šatní, spfch a WC na Cirkevnej základnej škole s materskou školou sv. Juraja v Trebišove
v súlade s rozpočtom, kíory tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy( ďalej iba,,dielo").

3. Zhotoviteť sazavázqe vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť,
pri dodržaní kvalitatívnych a technických podmienok diela a touto zmluvou.

4, Zhotoviteť vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spósobilý vykonávať predmetné dielo
podťa tejto zmluvy,

5. Zhotovite| znáša nebezpečenstvo škody na áotovovanej veci a uplatrrené sankcie
orgánov a orgaruzácií, kíoré počas rcalizácie diela spósobi až ďo dňa riadneho prevzatía
diela objednávatel'om podťa čl. VIII. tejto zmluvy.

6. Objednávateí sazavánle zaiadne, včas a v súlade s touto zmluvou vykonané aptevzaté
dielo, zaplatiť dohodnutu cenu.



1.

)

čhnok III.
Ča. u miesto plnenia

?i[;:Áťr,sa 
zavázuje dielo vykonat' aprotokolárne odovzdat, objednávatel,ovi do

Miesto realizácie diela je CZŠ s MŠ sv. Juraja, ul. Gorkého 55,075 0l Trebišov.

čtánok IV.
Cena diela, platobné podmienky a fakturácia

Cena za ÚPlné vYkonanie diela je určená dohodou zmluvných strán v zmysle zékona č.18/1996 Z. z. o cenách v znenineskorších prepisov

Cena diela celkom bez DPH:

DPH Q0 %)

Cena diela celkom s DPH 99 927,46 EUR

čHnok V.povinnosti zhotovitel'a a spolupósobenie objednávatel'a

l.

bezvád
4,

5.

83 272,88

16 654,58

EUR

EUR

)

J.

práce, ktoré zhotoviteť nevykoná, alebo vykonané odchylne od dojednaných zmluvnýchPodmienok bez súhlasu objednávatel'a, oblednrr;;ř;"rhradí a,rrotouiij1ich na výzvuobjednávateťa na vlastné náklady odstráni: ý p;íp;j e, že ich na výzvu objednávatel,aneodstráni, urobí tak objednávateř na náklaay Átóuii.r'u.
objednávateť a zhotovitel' sa dohodli , že'zhotouit.ii uua. práce na diele fakturovat,priebežne a to podťa nasledujúcich podmienok:a) Prvri fakturu zhotovitóť vystaví po zhotove ní25%oobjemu stavebných prác,b) druhú fakfru áotovitel'vystavi po zhotove ní 5Oyoobjemu stavebných prác,c) tretiu fakJuru áotoviteť v}staví po zhotove ni 9xoÁobjemu stavebných prác

u n.?orooáťereČnú 
faktúru áotoviteť vystaví po protokolárnom odovzdaní aptevzatí diela

§n]atios,r faktury je do 30,dní od jej doručenia objednávateťovi.
Faktúra bude obsahovat' okrem náezitosti uu.a.n'ň'i'5 zr ods, 2 zákona ě,22212004 Z,z. o DPH aj tieto údaje:
a) označenie faktúry a jej číslo,b) názov a adresu síatá Óuleanavatel'a a zhotoviteťa a adresu, na ktorú má byt, faktúra, 17s.laná, lČ p.", 

?PH 1 
tČO oblear, ávatelau rt oiouit"t'u,

:] číslo zmluvy alebo néaov zmlivy,d) označenie banky a číslo účtu na [iory sa má platit',e) dátum vystavenia, dodania a odoslania att,r.y 
" 

áátum jej splatnosti;0 cenafakturovanýchprác,
D náležitosti pre účelý dane z pridanej hodnoty v súlade s § 69 ods. 12 písm. j) z. ě.222/2004 Z, z_, o d,ani zPridanej hádnoty i ,n"ni n"skorších predpisov - dodaniestavebných ptác wátane dodaniá.stavby alebo 3e1 oasti podl'a § s-áJ.. 1 písm, b),ktoré Patria do sekcie F osobitneho prádpiru, u áoáurrie tovaru s inštaláciou alebomontáŽou, ak inŠtalácia alebo montážpatriao setcie r osobitného predpisu,i) pečiatku a podpis vystavovateťa,
V PríPade, Že faktúra nebude obsahávať uvedené náležitosti, je objednávateI,oprávnenýju vrátit' zhotovitel'ov_i na doplnenie. 

Ioyá tetrota_ s|iatnosti začne plynút, odo dňadoručenia opravenej faktúry o bj ednávatel'ovi.
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Zhotoviteť zodpovedá za ochranu priestoru miesta realizácíe diel4 za jeho zabezpeěeníe
proti krádežíam, za vbodné označenie výstražnými tabuťami, ako aj za škody vzniknuté
porušením svojich povinností podťa § 373 a nasl. Obchodného zákolrika.
Pri užívaní ciest a komunikácií určených na príjazd na miesto realizácie diela je
áotoviteť povinný plniť povinnosti, vypl[vajúce zo všeobecne závazných právnych
predpisov a zodpovedázaichprípadné porušenie a vzniknutu škodu.
Zhotoviteť pri rcalizácii predmetu zmluvy je povinný dodtžíavať predpisy a opatrenia na
zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na ochranu životného prostredia,
ako aj protipožiarne opatrenia, vyplývajúce z povahy vykonávanej práce.
Zhotoviteť zodpovedá za všetky škody na diele, zariadeniach a pozemkoch, ako aj za
škody vzniknuté tretím osobám a na veciach prt rcalizácii prác, ktoré vykonáva
zhotoviteť, bez ohťadu na to či tieto boli vykonávané jeho zamestnancami alebo ním
poverenými 3. osobami alebo subzhotoviteťmi. Zhotoviteť sazavázuje, že akúkoťvek ním
spósobenú, alebo zapríčinenú škodu pi rcalizácii diela odstráni tak, že uvedie poškodenú
ěasť diela do póvodného stavu, alebo zaplati náhradu škody v plnej výške. Nahradu
škody je objednávateť oprávnený jednostranne sí zapoéítať so sumou ziÁržného alebo
odpočítať si z čiastky fakturovanej zhotoviteťom.
Zhotoviteťom použité stavebné matetiáIy, výrobky, konštrukcie a zaiaďenia musia mať
také vlastnosti, aby pri predpokladanej životnosti diela a bežnej i&žbe spírali okrem
platných STN a iných nadvázných predpisov aj vysoké estetické naroky.
Ak posledný deň lehoty, určený pre plnenie povinností uvedených v tejto zmluve
pripadne na sobotu, nedeťu, alebo iný deň pracormého voťna alebo pracor.rrého pokoja,
presúva sa povinnosť na najbližší pracovný deň.
Zhotoviteí móže na dielo nasadiť 1en personál, ktoý mápožadovanú kvalifikáciu, ktory
vykonáva potrebné práce podťa zmluvne dohodnut}ch podmienok a v primeranom čase a
j e dostatoěne vybavený vhodnými bezporuchovými pdstroj mi.
Od začatía svojich výkonov ů po ichptevzatie objednávateťom znáša zodpovednosť za
ich ochranu zhotoviteť. V prípade poškodenia, straty, alebo zručenía už vykonaných prác
a dodarrých materiálov pred ich prevzatím, je zhotoviteť povinný ich bezodkladne
opraviť, alebo nahradiť na vlastné náklady tak, aby boli pri odovzdaní a ptevzatí diela
v bezchybnom stave a v úplnom súlade so zmluvnými podmienkami a nariadeniami
objednávateťa.
V prípadoch, v ktorych sa dá nepochybne určiť póvodca škód na vykonaných prácach
zhotoviteťa, je zhotoviteť povinný ich bezodkladne opraviť, alebo nahradiť a vyurětovať

Qým vzniknuté naklady póvodcovi škód.
Zhotovitel má právo vyvodzovať nároky z titulu prekážok na odovzdanom priestore pre
reaIízáciu diela pri vykonávarú diela len ltedy, keď zabraňujúce okolnosti ihneď písomne
onÉtmí obj ednávate ťovi.
Ak je možné, zhotoviteť po vzájomnej dohode s objednávateťom začne, prípadne ukončí
rcalizáciu diela predčasne.
Zhotoviteť bude pri realizovani diela dodržiavať závázné technické normy a ďalšie platné
noímy vzťahujúce sa na dodávku zmluvných ptác a materiálov, platné v Slovenskej
republike, Zhotovitel'použije pre dielo len v}robky, ktoré majú také vlastnosti, aby počas
predpokladarrej existencii diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická
pevnosť a stabilita, požiama bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdtavia a
životného prostredia, bezpeěnosť pri uživaru, ochtana proti hluku a úspora energie, za čo
zodpovedá.
Zhotoviteí satiež zavánlje, že jeho pracovníci budú nosiť ochranné pracovné pomócky v
súlade s predpismi BOZP.
Zhotoviteť bude viesť od prevzatia staveniska až do protokolárneho odovzdania stavby o
prácach a dodávkach, ktoré vykonáva stavebný denník. Do tohto bude zapisovať
podstatné udalosti, ktoré sa stali na stavenisku. Stavebný denník bude uložený
u stavbyvedúceho zhotoviteťa na stavbe. Do stavebného denníka je ďalej oprávnený robiť
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zapisy z:ástupca objednávate]]a - stavebný dozor. Cestou stavebného denníka nie je
možné meniť rozsah, cenu a termín zhotovenia diela.
Objednávateť poveruje qýkonom stavebného dozoru Ing. Ondreja Ostrožoviča, č. tel.:

0905 902276, v plnom rozsahu práv apovinností počas celej doby výstavby.
Zllotoviteí poveruje Jre styk s technickým dozorom objednávateťa svojho
stavbyvedúceho Jozefa Stefanka, č. tel.: 0918 407203
Zmluvné strany povžujú stavebný denník za informatívny dokument stavby, z tohto
dóvodu vz,mká áotoviteťovi povinnosť predkladať stavebný denník objednávateťovi a
talďíež vzniká objednávateťovi povinnosť reagovať písomne formou zápisov do
stavebného denníka na zápísy zhotoviteťa.
Yýzvy zhotovíteía na spolupósobenie objednávateťa pri rcalizácii diela bude áotoviteť
uplatňovať písomne prostredníctvom stavebného denníka a vopred, v predstihu najmenej
2pracovných dní

čHnok VI.
Sankcie a zmluvnó pokuty

V prípade omeškania zhotoviteťa s riadn}ryn a včasným protokolárnym odovzdaním diela
podťa čl. n bod 1 a čl. Vil, tejto zmluvy má objednávateí právo nazaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 0,05 Yoz celkovej ceny diela s DPH zakaždý aj začaty deň omeškania.
Ak je áotovitel] v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov
oznžtmených objednávateťom počas rcalizácie diela alebo uvedených v protokole o
odovzdaní aprevzatí diela alebo zistených v zaručnej dobe je zhotoviteť povinný zaplatiť
objednávateťovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € zakaždý aj začatý deň omeškana až do
ich riadneho odstránenia, a to zakaždúvadu samostatne.
V prípade omeškania objednávateťa so splnením svojho peňažného závázku akéhokoťvek
druhu, vypl}vajúceho ztejto zmluvy má áotoviteť právo na urok z omeškania vo výške
0,050Á z dlhovanej čiastky zakaždý deň omeškania.
Zmluvnými pokutami dohodnut}mi v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán
na náhradu škody v plnom rozsahu, ato aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
Zmluvné strany vyhlasujú, že zsrůwné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považuji za
primerané.

ČHnok VII.
Odstúpenie od zmluvy

Objednávateť móže odstupiť od tejto zmluvy o dielo z nasledovných dóvodov na strane
zhotovitel'a, ktoré sa považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy:
a) ak áotoviteť vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami stanovenými v tejto

zmluve,
b) ak bol na majetok zhotoviteťa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný náwh na

vyhlásenie konkurzu alebo ak sa voči zhotoviteťovi vedie exekučné konanie resp.
prebieha reštrrrkturalizaěné konanie.

V pdpade odstúpenia objednávateťa od tejto zmluvy má objednávateí v dósledku
podstatného porušenia tejto zmluvy zhotoviteťom nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty
vo qýške 25Yo zceny diela s DPH. Zhotoviteť je ďalej povinný nahradiť škodu a
preukázatelhe zvýšené náklady, ktoré vznikli objednávateťovi v súvislosti s doterajšou
ěinnosťou zhotoviteťa na diele a v dósledku odstraňovania vád jeho plnenia. Zmlurmou
pokutou teda nie je dotknud nárok objednávateťa na nálrradu škody v plnom rozsahu, a
to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty.
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čUnot< VIII.
Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednost'za vady

1. Prebratie aodovzdanie diela sa uskutoční vtermínoch podťa článku III. tejto zmluvy
o dielo.
Zhotoviteť je povinný písomne oznámiť objednávateťovi najneskór 3 dni vopred, kedy
bude predmet plnenia pripravený na odovzdanie aptevzatie.
K preberaciemu konaniu je zhotoviteť povinný pripraviť a objednávateťovi odovzdať
tieto doklady:
- 3x v písomnej forme atesty a certiťrkáty, platné v SR a osvedčenia o skúškach

použitých materiálov, v slovenskom jazyku a iné zápisy a doklady o vykonaných
skúškach reaLízovartých prác, resp. návody na použitie zúudovaných zariadení,
potrebné ku kolaudácii a riadnemu užívaniu diela,

4" Predmet zmluvy sa považuje za splnené dielo jeho riadnym, včasným a úplným
ukončením bez vád a nedorobkov a odovzdaním zhotoviteťom a prevzatim
objednávateťom, a to len vo forme písomného preberacieho protokolu podpísaného
podťa bodu 6 tohto članku zmluvy. Objednávatel' je oprávnený ptevziať dielo aj

s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebržnia a
nesťažujú tůívarue diela a neznížujújeho hodnotu. Zhotoviteť je povinný odstrániť tieto
vady riadne a včas, t. j. za podmienok a v lehotách oznátmených objednávateťom,
v opačnom prípade má objednávateť právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich
nechať odstrániť treťou osobou na náklady áotoviteťa, pričom pre tento pdpad platia
primerane ustanovenia bodu 10 tohto članku zmluvy.
Ak objednávateí odmietne ptevziať dielo, oznárni tuto skutočnosť spolu s dóvodmi pre
ktoré toto dielo neprevzal zhotoviteťovi. Zhotovitet je povinný odstrriniť vady a
nedorobky riadne a věas, t. j. spósobom, za podmienok a v lehotách oznámených
objednávatel'om, v opaěnom prípade má objednávateí právo odstrániť vady a nedorobky
sám alebo ich nechať odstraniť treťou osobou na náklady zhotoviteťa pričom pre tento
prípad platia primerane ustanovenia bodu 10 tohto článku zmluly.
O odovzdani aptevzatí predmetu zmluvy je zhotoviteť povinný spísať preberací protokol
v 4 - och vyhotoveniach, z kto4ých po 2 vyhotoveniach dostanú obe zmluvné strany.
Preberací protokol musí bý podpísaný oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných
strián.

Preberací protokol bude obsahovať najmá:
- zéú<Iadné údaje o diele,
- zhodnotenie akosti áotoveného diela,
- súpis zistených vádanedorobkov,
- lehoty na odstránenie vád a nedorobkov,
- zo7íIam oďovzdávartých dokladov,
- prehlásenie zmluvných strán o tom, že áotoviteť dielo odovzdáva a objednávateť

dielo preberá,
- podpisy oprávnených zástupcov zmlurmých strán,
- konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia díela začina plynúť zaruěná doba a

aížku.lei trvania,
- termín, do ktorého je zhotoviteť povinný vyprazdruť miesto realizácie diela,
- prehlásenie objednávateía, že umožlú áotoviteťovi vsfup na miesto rcalizércíe diela-

do objektu až do odstránenia vád anedorobkov.
Zmluvné strany sa dohodli, že zéraéná doba bude trvať 60 mesiacov od protokolárneho
odovzdania a prev zatía diela.
Záruěnádobazačínaplynúť odo dňa odovzdania aprevzatia diela spósobom dohodnu|ým
v tejto zmluve a pre časti diela, na ktorych boli zistené vady a nedorobky pri odovzdávant
a preberaní diela dňom ich odstránenia.
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Ak reklamuje objednávateí u zhotoviteťa vady zhotoveného diela v záruěnej dobe je
zhotoviteť povinný tieto odstrániť bez zbYočného odkladu bezplatne, najneskór však do
15 dní, ak sa s zhotoviteťom písomne nedohodne inak.
Opravy závad v priebehu záruěnej doby:
a) Objednávateť oznélmi zhotoviteťovi, bez zbyočného odkladu vady predmetu zmluvy,

ktoré sa objavili poěas lykonávania diela alebo pri odovzdávaní a preberaní diela
alebo poěas zaruěnej doby. V oznámení objednávateť uvedie ako sa vady prejavujú a
požadovaný druh naroku, ktoý si objednávateť na zák|ade vady uplatňuje.

b) Zhotoviteť je povinný nastúpiť do 72 hodín od nahlásenia vady k jej prerokovaniu
abezodkladne po jej prerokovaní nastúpi k jej odstráneniu. Zhotoviteť odstráni vadu
najneskór do 15 dní, ak sa s objednávateťom písomne nedohodol inak. V pripade, že
zhotoviteť neodstraňuj e oznámené (reklamované) vady riadne a včas, alebo ak
zhotoviteť začne vady odstraňovať, ale neodstraňuje ich riadne a včas resp.
objednávateť predpokladá, že vady nebudú odstránené riadne a včas má objednávatet
právo odstrániť vady a nedorobky sám alebo ich nechať odstrániť treťou osobou na
náklady zhotoviteťa. V takomto prípade objednávateť nie je viazaný jednotkoqými
cenami uvedenými v cenovej špecifikácii prác a dodávok zhotoviteťa, ktorá je
neoddeliteťnou súčasťou tejto zmluly. Zmluvné strany sa dohodli, že týmto postupom
objednávateťa nie sú dotknuté ustanovenia tejto zmluvy týkajúce sa dohodnutej
záruěnej doby a zodpovednosti zhotoviteťaza vady, ktoré sa počas tejto záruěnej doby
vyskYnú na predmete tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že v takomto prípade
má objednávatet právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteťom vo l}ške 5%
zceíy diela. Zároveřuná objednávateť nárok na náhradu škody a náhradu účelne
vynaložených nrákladov súvisiacich s odstraňovaním následkov vadného plnenia
zhotoviteťa v plnom rozsahu. Zmluvnú pokutu, náhradu škody a náklady súvisiace
s odstraňovaním následkov vadného plnenia zhotoviteťaje objednávateť oprávnený si
vyúčtovať zo zádržného, pokiať ešte nebolo vyplatené, inak ho zhotoviteť uhradí so
splatnosťou 30 dní.

Práva zo zodpovednosti zavady musia blt' uplatnené u zhotoviteťa v záručnej dobe, inak
tieto práva zanikajú. Doba od uplatnenia práva až ďo vykonania opravy sa do zaručnej
doby nepočíta. Na opravované časti diela v zátučnej dobe sa stanovuje záručná doba na
60 mesiacov, ktorá začínaplynúť dňom odstránenia vady.
Pokiať by odstránenie vady bolo spojené s neúmerne vysokými nákladmi a vada by
nebránila uživaniu diela, zmluvné strany sa móžu dohodnúť na primeranej zlave zceny
diela bez odstránenia vady.
Ak objednávateť zístí, že kvalita realizovaných výkonov alebo používaného materiálu
zhotoviteťom pri realizácii diela je v rozpoíe so zmluvou alebo že r}kony podťa cenovej
špecifikácie prác a výkonov zhotoviteťa sú celkom alebo sčasti nesplnené alebo
nevykonané, je objednávateť oprávnený po písomnom upozornení zhotoviteťa primerane
znižiť cenu diela až o I0oÁ z celkovej ceny diela. Objednávateť je povinný pred týmto
postupom poskYnúť zhotoviteťovi primeranú lehotu na odstránenie týchto nedostatkov.
Ak zhotoviteť neodstráni nedostatky v realizácii diela v primeranej lehote, objednávateť
písomne oznátmí zníženie ceny diela o primeranú čiastku v zmysle tohto článku zmluvy a
zhotoviteťovi zaplati túto pomerne znížení čiastku na záklaďe faktúry, Nárok na náhradu
škody, ktorá by objednávateťovi vznikla, týmto nie je dotknutý.
Dielo alebo časti diela precháďzajú do vlastníctva objednávateťa ich zabudovaním.
Týmto však objednávatel nepreberá na seba zodpovednost' za vady zabudovaného
materiálu a uskutočnených prác a zhotoviteť naďalej znáša nebezpečenstvo škody na
zhotovovanej veci.
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Článok IX.
Právne predpisy

Pri plnení tejto zmluvy sa riadia zmllxné strany v prvom rade jej ustanoveniami.
Yzájomné vďahy zmluvných strán touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a podporne ustanoveniami Občianskeho zákonrika.

čHnot< X.
záverečné ustanovenia

Zmluvné strany sa dohodli, že od tejto zmluvy je možné odstupiť alebo ju zrušiť len
písomne. Zmluvné strany sa dohodli, že za písomné doručenie sa pre prípad zrušenia
re§p. odstúpenia od tejto zmluvy nepovažuje doručenie faxom alebo e-mailom
(elektronickou poštou).
Zhotoviteí prehlasuj e, že :

- prečítal, preveril a pochopil všetky podmienky realizácie tejto zmluly o dielo so
všetkými časťami a prílohami a tieto neobmedzene uz-nal,

- potrebné výkony sú mu jasné abez námietok znitme,
- na zákJade svojich schopností, technického vybaverua a personálu, ktorý má k

dispozícii je schopný uskutočniť zmluvné qýkony bezporuchovo, kompletne a funkčne
podťa všetkých príslušných STN v stanovených lehotách, termínoch a kvalite.

Zmluvné strany sa dohodli, že ustanovenia tejto zmluvy qýkajúce sa vád predmetu
plnenia, záručnej doby, narokov objednávateťa na náhradu škody, zaplatenie zmluvnej
pokuty, narokov objednávateťa na nráhradu zvýšených nákladov, narokov objednávateťa
na ztavl zceny diela a dohoda uvedená v bode 5. a 6. tohto článku zmluvy zostávaji
v platnosti a účinnosti aj v prípade odstúpenia od zmluvy ktoroukoťvek zmluvnou
stranou.
Objednávateť je oprávnený jednostranne zapoěitať pohladávku zhotoviteťa so svojimi
pohťadávkami voči zhotoviteťovi, ktoré mu vzniknú zo škód spósobených zhotoviteťom
alebo sankcií voči zhotoviteťovi alebo z iných závázkov áotoviteťa voči
objednávateťovi a zhotoviteť k tomu |ýmto dáva objednávate]]ovi svoj súhlas.
Zhotoviteť m6že postupiť akékoťvek práva a povinnosti ztejto zmluvy wátane
postupenia pohťadávky vzniknutej podťa tejto zmluvy alebo s ňou súvisiacej na 3. osoby
len s predchádzajicim písomným súhlasom objednávateťa.
Táto zmluva sa riadi právom Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že
v prípade súdnych sporov vzniknutých z tejto zmluvy alebo v súvislosti s touto zmluvou
je pdslušným súdom všeobecný súd objednávateía.
V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy stalo neplatným, táto skutočnosť
nespósobuj e neplatnosť ostatn:ých ustanovení tejto zmluvy.
Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 (štyroch) vyhotoveniach, z ktorych 2 (dve) dostane
objednávatet a2 (dve) vyhotovenia áotoviteť.
V pdpade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla účtu v peňažných ústavoch,
každá zo zm7uvných strán je povinná oznimď tuto skutočnosť bezodkladne druhej strane
v opačnom prípade sa má zato, že podťa póvodných údajov bolo plnené sprárme.
Zmluvné strany sa zaván4ú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude
objednávateť, alebo áotoviteť oboznámený v priebehu platnosti tejto zr..lJllvy, sú
predmetom obchodného tajomstva a nebudú polňíté na akýkoťvek iný než zmlurmý účel
a nebudú oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré móžu byť
voči ním uplatňované v prípade porušenia tolúo závázku podťa §17 a násl. Obchodného
ztíkonníka. Toto ustanovenie sa nevďahuje na údaje známepreduzavretím zmluvy, alebo
na údaje všeobecne znárte.
Objednávateť v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podťa § 47a Občianskeho
zákonníka a § 5a zákona ě, 2IIl2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám
a o zmene a doplnení niektoých zákonov (zákon o slobode informácií) v zneni

J.

1.

2.

10.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

11.
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neskorších predpisov zabezpeéí ochranu ptáv zhotoviteťa vyplývajúcich z § 17

obchodnéhozákonnikatýkajúcich,u-or.t'oa''éhotajomstvaa§1lobčianskeho
zákonníka, týkajúceho sa práv na ochranu osobnosti (ďalej len ,,Právne PredPisY"),

objednávateť konkrétn e zabezpeoi oc_Úanu (anon}miáciu) tých ustanovení zmluvy

o dielo (vrátane jej Príloh), ktoré: . . ,áqnqtlnw krvcím . 
zartým so

Ó Áoto"it"r oiá"ri od ostatqých zánnamov krycím listom pevne 
^,u,

zžunafirarrt, ou.uto.;ta*i,nouj. majúce charakter obchodného tajomstva alebo

b) zhotoviter orni|ť áJiruor.o* p.liutty umiestnenom vtexte, prípadne pteď aza

uceleným textom, ktor]ý obsahuje inforáacie chránené v podmienkach áotoviteťa ako

obchodné tajomstvo,

") 
ousatuj,i ridáje o búkovom spojení a čísle úětu zhotoviteťa.

d) obsahuje údaje ,pái"rre . o.oboo (napr. titu1, meno, priezvisko, čís1o kontaktu,

pracovná pozíciazamestnan.u uro.d.rrá vzmluve), ato vprípade, ak táto osoba so

sprístupnením týchto informácií nesúhlasí,

Zmlurmé strany si tuto zmluvu pozorne prečítali a.prehlasujÍ, Že jej text im je

zrozlxritelný, jeho význart ztejmý a urěitý, i ž" táto .,^luva 
je prejavom ich slobodnej a

važnej vóle a n.uúu- Ú uurČtá-pod náilakom ani za neqýhodných podmienok, čo

potwózujú svojimi vlastrroručnými podpismi,

Tato zmluva nadobúda platnosť a úěiáosť dňom jej podpísania štatutárnymi organmi

oboch zmluvných strán.

^t ó j-vl l

V Trebišove, dňa .;..........

CZŠ s MŠ sv. Juraja

j,' riaditeť

zaobjedtávateta

V Trebišove, dňa 3-'1...C-...i,? ,? n

konateť

zazhotoviteía

Cirkevná
s mate llll;ťJ-;§
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