strojových a iných zariadeniach, stavebných výrobkoch a iných veciach, ktoré používa
pri vykonávaní diela a ktoré s vykonávaním diela súvisia, a to bez ohľadu na miesto,
kde sa nachádzajú. Objednávateľ nezabezpečuje stráženie ani žiadnu inú obdobnú
ochranu uvedených vecí.
5.1.7 Ak táto zmluva neurčuje inak, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady riadne a včas
plniť všetky povinnosti týkajúce sa staveniska ajeho prevádzky, najmä povinnosti
určené v ustanovení § 43i zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. Je takisto povinný na vlastné
náklady udržiavať primeraný poriadok a čistotu na stavenisku.
5.1.8 Ak má pri vykonávaní diela dôjsť k zakrytiu vykonaných prác a dodávok alebo k inému
obdobnému postupu, v dôsledku ktorého sa stanú neprístupnými, ako aj v ďalších
prípadoch určených v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v
príslušných právnych predpisoch a v technických normách, je zhotoviteľ povinný
najmenej 3 (tri) pracovné dni vopred, aspoň zápisom v stavebnom denníku, pozvať
objednávateľa na kontrolu vykonávania diela a až do jej ukončenia nepokračovať vo
vykonávaní diela (v rozsahu, ktorého sa týka kontrola). Ak bude takáto kontrola trvať
viac ako jeden pracovný deň, predlžuje sa lehota na dokončenie a odovzdanie diela
o lehotu, o ktorú prekročila kontrola jeden pracovný deň. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú
povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly
a znášať náklady s tým spojené. Ak sa objednávateľ bezdôvodne nedostaví na kontrolu,
na ktorú bol riadne pozvaný, je zhotoviteľ oprávnený pokračovať vo vykonávaní diela;
objednávateľ však v takom prípade môže požadovať dodatočné odkrytie vykonaných
prác a dodávok, pričom znáša náklady s tým spojené a lehota na vykonanie diela
sa bez ďalšieho predlžuje o čas potrebný na ich odkrytie a opätovné zakrytie.
5.1.9 Zhotoviteľ je povinný vykonať všetky skúšky a merania týkajúce sa diela, ktoré sú
určené podkladmi pre vykonanie diela a ich záväznými zmenami, príslušnými právnymi
predpismi a technickými normami. Je v danej súvislosti povinný najmenej tri pracovné
dni vopred, aspoň zápisom v stavebnom denníku, pozvať objednávateľa na uvedené
skúšky a merania a až do ich ukončenia nepokračovať vo vykonávaní diela (v rozsahu,
ktorého sa týkajú skúšky, resp. merania). O vykonaných skúškach a meraniach a o ich
výsledkoch je povinný spracovať písomný záznam, ktorý za zhotoviteľa podpíše osoba
poverená výkonom funkcie stavbyvedúceho
a za objednávateľa jeho zástupca
vo veciach technických, osoba poverená výkonom funkcie stavebného dozoru a osoba
poverená výkonom funkcie autorského dozoru. Ak sa ktorákoľvek z uvedených osôb,
ktoré sa za objednávateľa majú zúčastniť skúšok alebo meraní, bezdôvodne nedostaví
na ich vykonanie,
zhotoviteľ
vykoná stanovené skúšky, resp. merania v ich
neprítomnosti; jeho povinnosť spracovať písomný záznam o vykonaných skúškach
a meraniach a o ich výsledkoch tým nie je dotknutá. Tento záznam následne
bezodkladne doručí objednávateľovi.
5.1.10 Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami,
je oprávnený dožadovať sa, a to aspoň zápisom v stavebnom denníku podpísaným
zástupcom objednávateľa vo veciach technických alebo osobou poverenou výkonom
funkcie stavebného dozoru, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným
vykonávaním a dielo vykonával riadnym spôsobom; lehota na vykonanie diela tým nie
je dotknutá. Ak tak zhotoviteľ neurobí ani v primeranej lehote mu na to poskytnutej
objednávateľom (min.5 pracovných dní), vzhľadom na charakter vady spôsobilej na jej
odstránenie, je objednávateľ oprávnený, po písomnom upozornení objednávateľa
doručenom zhotoviteľovi súčasne s poskytnutím primeranej lehoty, odstúpiť od tejto
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5.1.11

5.1.12

5.1.13

5.1.14

5.1.15

5.1.16

zmluvy, a to aj v prípade, ak by postup zhotoviteľa viedol k inému než podstatnému
porušeniu tejto zmluvy.
Ak objednávateľ zistí, že zhotoviteľ pri vykonávaní diela porušuje svoje povinnosti
závažným spôsobom, je oprávnený zakázať zhotoviteľovi,
a to aspoň zápisom
v stavebnom denníku, z ktorého bude jasne zrozumiteľne a nezameniteľne vyplývať
závažné porušenie povinností zhotoviteľa, podpísaným zástupcom objednávateľa
vo veciach technických a osobou poverenou výkonom funkcie stavebného dozoru,
pokračovanie vo vykonávaní diela a určiť mu primeranú lehotu na odstránenie vád
vzniknutých do daného okamihu vadným vykonávaním diela; lehota na vykonanie diela
tým nie je dotknutá. Ak zhotoviteľ poruší zákaz pokračovať vo vykonávaní diela alebo
ak v určenej lehote neodstráni vytknuté vady, je objednávateľ oprávnený po upozornení
obsiahnutom aspoň v stavebnom denníku odstúpiť od tejto zmluvy.
Zhotoviteľ vedie po celý čas vykonávania diela stavebný denník, v ktorom okrem
náležitostí vyžadovaných príslušnými právnymi predpismi uvádza všetky dôležité
skutočnosti týkajúce sa vykonávania diela, najmä objektívne údaje klimatických
podmienkach, o časovom postupe prác a dodávok a o ich kvalite, ako aj všetky
odchýlky oproti podkladom pre vykonanie diela a ich záväzným zmenám, vrátane ich
zdôvodnenia. Všetky zápisy musia byť vykonané v deň, keď nastala skutočnosť, ktorej
sa týkajú, iba výnimočne najneskôr v nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ zástupca
zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku vyzve príslušného zástupcu objednávateľa na
zaujatie stanoviska k ďalšiemu postupu realizácie diela alebo súhlasu s navrhovanou
zmenou, je tento povinný reagovať písomne na tento zápis najneskôr do 3 pracovných
dní od vykonania zápisu, inak sa má za to, že so zmenou súhlasí. Počas bežných
pracovných hodín pracovného dňa musí byť stavebný denník nepretržite prístupný v
kancelárii stavbyvedúceho. Zhotoviteľ je povinný uložiť druhý prepis denných zápisov
do stavebného denníka oddelene od originálu tak, aby bol k dispozícii v prípade
zničenia alebo straty originálu.
Zhotoviteľ je povinný vyprojektovať a/alebo zabezpečiť vyhotovenie projektovej
dokumentácie skutočného vyhotovenia trvalého diela, a to aj v digitálnej verzii,
vyhotoviť a dokončiť dielo v súlade so Zmluvou a pokynmi zástupcu vo veciach
technických alebo stavebného dozora a odstrániť na stavebnom diele akékoľvek závady.
Zhotoviteľ je povinný predložiť stavebnému dozorovi svoju projektovú dokumentáciu
skutočne realizovaného trvalého diela v súlade s postupmi stanovenými v Zmluve. Táto
dokumentácia zhotoviteľa musí byť v súlade s technicko-kvalitatívnymi podmienkami
a výkresmi, musí byť napísaná v slovenskom jazyku a musí obsahovať dodatočné
informácie požadované stavebným dozorom pre doplnenie výkresov kvôli koordinácii
projektových dokumentácií obidvoch strán.
Zhotoviteľ bude zodpovedný za túto
projektovú dokumentáciu a tá musí byť, po dokončení stavebného diela, pripravená pre
účely, na ktoré bola určená.
Pred začatím preberacích skúšok je zhotoviteľ povinný predložiť stavebnému dozorovi
dokumentáciu skutočného zhotovenia a príručky prevádzky a údržby (prevádzkový
poriadok) v súlade s technicko-kvalitatívnymi
podmienkami; príručky majú byť
dostatočne podrobné tak, aby objednávateľ mohol túto časť stavby prevádzkovať,
udržovať, demontovať, znovu zmontovať, upravovať a opravovať. Takáto časť sa
nesmie považovať za dokončenú pre účely prebratia podľa podčlánku 10.1 (Prebratie
stavby) dovtedy, kým táto dokumentácia a príručky nie sú odovzdané stavebnému
dozorovi.
Zhotoviteľ je zodpovedný za primeranosť, stabilitu a bezpečnosť všetkých operácií na
stavenisku a všetkých metód výstavby (stavebných postupov). S výnimkou rozsahu
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stanoveného v Zmluve, zhotoviteľ
bude zodpovedný za všetku dokumentáciu
zhotoviteľa, dočasné dielo (práce a konštrukcie) a taký návrh každého článku
technologického zariadenia a materiálov aký sa vyžaduje pre dodržanie zhody so
Zmluvou, nebude však zodpovedať za samotný návrh a technicko-kvalitatívne
podmienky stavebného diela.
5.1.17 Zhotoviteľ je povinný predložiť podrobnosti o opatreniach a metódach, ktoré navrhuje
uskutočniť pre vyhotovenie stavebného diela, kedykoľvek ho o to zástupca vo veciach
technických alebo stavebný dozor požiada. Bez predchádzajúceho súhlasu zástupcu vo
veciach technických alebo stavebného dozora sa nesmie vykonať žiadna podstatná
zmena týchto opatrení a metód.

5.2
5.2.1

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.5

Zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov.
Zhotoviteľ je povinný zaopatriť si (na svoje náklady) zábezpeku na splnenie zmluvných
záväzkov (ďalej len "zábezpeka na splnenie zmluvných záväzkov") minimálne vo výške
rovnajúcej sa 10 % z ponúknutej ceny (vrátane DPH) za dielo ako celok
prostredníctvom bankovej záruky alebo zložením finančných prostriedkov na účet
obstarávateľ a.
Zhotoviteľ je povinný doručiť objednávateľovi zábezpeku na splnenie zmluvných
záväzkov ku dňu podpisu tejto zmluvy a jej kópiu doručiť stavebnému dozorovi do
troch pracovných dní odo dňa podpisu zmluvy. Zábezpeku na splnenie zmluvných
záväzkov musí vydať subjekt schválený objednávateľom a musí mať formu schválenú
objednávateľom.
Zhotoviteľ musí zabezpečiť, že zábezpeka na vykonanie prác bude platná a
vymáhateľná dovtedy, kým zhotoviteľ nevyhotoví a nedokončí dielo a neodstráni všetky
jeho vady. Ak podmienky zábezpeky na vykonanie prác špecifikujú dátum vypršania jej
platnosti a zhotoviteľ nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotoveni diela do termíu
28 dní pred dátumom vypršania záruky, potom zhotoviteľ bude povinný predÍžit'.
platnosť zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým dielo nebude dokončené a
všetky vady odstránené.
Objednávateľ je oprávnený uplatňovať voči zhotoviteľovi nárok na odškodné v zmysle
zábezpeky na vykonanie prác vyjmúc čiastok, na ktoré je oprávnený v zmysle Zmluvy
v nasledujúcich prípadoch:
a) ak zhotoviteľ nepredlži platnosť zábezpeky na vykonanie prác tak ako je to popísané
v predchádzajúcom odstavci; v takomto prípade môže objednávateľ požadovať plnú
čiastku zábezpeky na vykonanie prác,
b) ak zhotoviteľ nezaplatí objednávateľovi oprávnenú čiastku a to buď odsúhlasenú
zhotoviteľom, alebo stanovenú podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa), alebo
podľa článku 21. (Požiadavky a spory), do 42 dní po tomto odsúhlasení alebo
rozhodnutí,
c) ak zhotoviteľ neodstráni vadu do 10 dní po obdržaní oznámenia od objednávateľa,
ktorým sa odstránenie vady požadovalo, alebo
d) ak nastane taká situácia, ktorá oprávňuje objednávateľa odstúpiť od zmluvy o dielo
podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa), a to bez
ohľadu na to, či oznámenie o odstúpení bolo vydané alebo nie.
Objednávateľ je povinný odškodniť zhotoviteľa a zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna
ujma (škoda, strata alebo výdavky, vrátane právnych poplatkov a výdavkov) v dôsledku
čerpania zábezpeky na vykonanie prác v rozsahu na ktorý objednávateľ nemal nárok.
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5.2.6

Objednávateľ je povinný vrátiť zábezpeku na vykonanie prác zhotoviteľovi
potom ako obdrži kópiu Protokolu o vyhotovení diela.

5.3
5.3.1

Predstavitel' zhotoviteľa
Zhotoviteľ je povinný vymenovať stavbyvedúceho ako svojho predstaviteľa (ďalej len
stavbyvedúceho) a dať mu všetky právomoci potrebné na to, aby mohol konať v mene
zhotoviteľa podľa Zmluvy.
Zhotoviteľ nesmie, bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozora, zrušiť menovanie
predstaviteľa zhotoviteľa stavbyvedúceho alebo vymenovať náhradu.
Ak stavbyvedúci má byť dočasne neprítomný na stavenisku, počas realizácie stavebného
diela, musí sa vymenovať vhodná náhradná osoba (za podmienky predchádzajúceho
súhlasu stavebného dozora) a stavebný dozor musí byť písomne informovaný o tejto
skutočnosti.
Stavbyvedúci musí, v zastúpení zhotoviteľa, prijímať pokyny podľa podčlánku 4.4
(Pokyny zástupcu vo veciach technických a stavebného dozora).
Stavbyvedúci
môže preniesť akúkoľvek právomoc, funkcie a oprávnenie na
ktorúkoľvek kompetentnú osobu a toto poverenie môže kedykoľvek zrušiť (odvolať).
Akékoľvek poverenie alebo jeho odvolanie nesmie byť účinné dovtedy, kým stavebný
dozor neobdrží predchádzajúce oznámenie, podpísané predstaviteľom zhotoviteľa, v
ktorom bude táto osoba menovaná a kde budú uvedené právomoci, funkcie a
oprávnenie, ktoré sajej udeľujú alebo rušia.
Stavbyvedúci a všetky tieto osoby musia plynulo ovládať slovenský jazyk.

5.3.2
5.3.3

5.3.4
5.3.5

5.3.6

do 21 dní

5.4
5.4.1

Podzhotovitelia
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby každého podzhotoviteľa, jeho
zmocnencov alebo zamestnancov, tak ako keby išlo o konanie, alebo chyby samotného
zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v zvláštnych podmienkach uvedené ináč:
a) nepožaduje sa, aby zhotoviteľ obdržal súhlas pre dodávateľov materiálov alebo pre
subdodávky, ktorých pod zhotovitelia sú menovaní v Zmluve,
b) zhotoviteľ je povinný oznámiť stavebnému dozorov predpokladaný dátum začatia
každej práce pod zhotoviteľa najmenej 10 dní dopredu, a rovnako tak aj ako začatie
takejto práce na stavenisku,
c) každá zmluva s pod zhotoviteľom musí obsahovať ustanovenia, ktoré budú
oprávňovať objednávateľa na to, aby požadoval prevod čiastkovej zmluvy na
objednávateľa podľa podčlánku 5.5 (Prevod prínosu zo záväzkov podzhotoviteľa), ak
je to použiteľné, alebo v prípade odstúpenia podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od
zmluvy zo strany objednávateľa),
d) ak je hodnota subdodávky nižšia ako 0,5 % akceptovanej zmluvnej čiastky,
predchádzajúci súhlas stavebného dozora nemá byť požadovaný.

5.5
5.5.1

Prevod prínosu zo záväzkov podzhotoviteľa
Ak záväzky podzhotoviteľa časovo presahujú dátum ukončenia príslušnej záručnej doby
(lehoty pre oznámenie vád) a stavebný dozor pred týmto dátumom vydá zhotoviteľovi
pokyn, aby previedol prínos z týchto záväzkov na objednávateľa, potom je zhotoviteľ
povinný tak urobiť. Pokiaľ nie je v tomto prevode stanovené inak, nebude mať
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zhotoviteľ voči objednávateľovi žiadne záväzky za prácu vykonanú podzhotoviteľom
potom, čo tento prevod nadobudol účinnosť.

5.6
5.6.1

Spolupráca
Podľa pokynov zástupcu vo veciach technických alebo stavebného dozora stavby, je
zhotoviteľ povinný zaistiť vhodné podmienky pre vykonávanie prác:
a) zamestnancom objednávateľa,
b) všetkým ďalším zhotoviteľom zamestnávaným objednávateľom,
c) zamestnancom všetkých legálne zriadených verejných orgánov, teda osôb, ktoré
môžu byť zamestnané pri vykonávaní nejakej práce na stavenisku alebo v jeho okolí,
ktorá nie je zahrnutá v zmluve (na danú zákazku).

5.7
5.7.1

Vytyčovanie
Zhotoviteľ vytýči dielo prostredníctvom osoby poverenej výkonom funkcie geodeta
stavby podľa základných bodov, osí a referenčných výšok uvedených v Zmluve alebo
oznámených stavebným dozorom. Zhotoviteľ bude zodpovedný za správne umiestnenie
všetkých častí stavebného diela a je povinný napraviť každú chybu v rozmiestnení,
výškach, rozmeroch alebo vo vedení trasy stavebného diela.
Objednávateľ bude zodpovedný za všetky chyby v týchto špecifikovaných alebo
oznámených referenčných bodoch, avšak zhotoviteľ je povinný vynaložiť primerané
úsilie na overenie ich presnosti predtým, než ich použije.
Ak v dôsledku chyby v týchto referenčných položkách vznikne zhotoviteľovi
oneskorenie alalebo náklady spôsobené vykonaním práce a ani skúsený zhotoviteľ alebo
osoba poverená výkonom funkcie geodeta stavby nemohli zdôvodnene odhaliť túto
chybu a zabrániť oneskoreniu alalebo nákladom, zhotoviteľ to oznámi stavebnému
dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) na
predlženie lehoty výstavby dôsledku každého takého oneskorenia, ak dokončenie stavby
je alebo bude z tohto dôvodu preukázateľne oneskorené, podľa podčlánku 8.4
(Predlženie lehoty výstavby).
Po obdržaní tohto oznámenia stavebný dozor bude postupovať v súlade spodčlánkom
4.8 (Rozhodnutia), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol
či, a ak
áno, tak do akej miery, nemohla byť chyba odhalená a o záležitostiach popísaných vo
vyššie uvedených odstavcoch vo vzťahu k tejto miere.
Zhotoviteľ je povinný pred začatím prác zabezpečiť geodetom stavby na stavenisku
vytýčenie osí všetkých inžinierskych sietí a polohu jednotlivých stavebných objektov. Je
zodpovedný za ich správne vytýčenie a správne zameranie výškových kôt a je povinný
sa o prevzaté body starať až do odovzdania diela. Zhotoviteľ nesie zodpovednosť za
funkčnosť inžinierskych sietí počas doby výstavby. V prípade ich poškodenia počas
jeho činnosti ich opraví na vlastné náklady. Náklady na práce zhotoviteľa uvedené
v tomto ustanovení sú zahrnuté v cene diela.

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5

5.8
5.8.1

Bezpečnostné postupy
Zhotoviteľ je povinný:
a) dodržiavať všetky príslušné bezpečnostné predpisy a zaviesť systém manažérstva
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) podľa OHSAS 18001,
b) dbať na bezpečnosť všetkých osôb, ktoré majú právo byť na stavenisku,
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