
8.9.1 Keď sa zhotoviteľ oneskorí a/alebo mu vzniknú náklady tým, že splnil pokyny zástupcu
vo veciach technických alebo stavebného dozoru podľa podčlánku 8.8 (Prerušenie prác)
a/alebo tým, že znovu začal s prácou, oznámi to zhotoviteľ stavebnému dozorovi a
vznikne mu nárok podľa podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) na predlženie lehoty
v dôsledku každého takého oneskorenia, pokiaľ je alebo bude dokončenie preukázateľne
oneskorené z tohto dôvodu, podľa podčlánku 8.4 (Predlženie lehoty výstavby). Po
obdržaní tohto oznámenia bude stavebný dozor postupovať v súlade spodčlánkom 4.8
(Rozhodnutia), aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

8.9.2 Zhotoviteľ nebude mat' nárok na predlženie lehoty ani na zaplatenie vzniknutých
nákladov v prípade nápravy chybnej práce alebo materiálov zhotoviteľa, alebo
v prípade, že zhotoviteľ nedostatočne chránil, uchovával alebo zabezpečil dielo podľa
podčlánku 8.8 (Prerušenie práce).

8.10
8.10.1

PredÍženie prerušenia
Ak prerušenie práce na diele podľa článku 8.8 (Prerušenie práce) trvá viac než 84 dní,
môže zhotoviteľ požiadať stavebný dozor o povolenie pokračovať v práci. Ak stavebný
dozor nevydá povolenie do 28 dní po tom, čo o to bol požiadaný, môže zhotoviteľ, ak to
oznámi stavebnému dozoru, považovať toto prerušenie za nevykonanie dotknutej časti
stavby podľa článku 13. (Zmeny a úpravy). Ak prerušenie zasiahne celú stavbu, môže
zhotoviteľ oznámiť odstúpenie od Zmluvy o dielo podľa článku 16.2 (Odstúpenie od
zmluvy zo strany zhotoviteľa).

8.11
8.11.1

Pokračovanie v práci
Po-vydaní povolenia alebo príkazu k pokračovaniu v práci, skontroluje stavebný dozor
a zhotoviteľ spoločne stavbu, technologické zariadenia a materiály, ktorých sa
prerušenie prác týkalo. Zhotoviteľ napraví všetky schátrania alebo vady či straty na
stavbe, alebo v technologických zariadeniach a materiáloch, ak k nim došlo v priebehu
prerušenia prác.

9. PREBERACIE SKÚŠKY

9.1 Povinnosti zhotoviteľa
9.1.1 Zhotoviteľ vykoná preberacie skúšky v súlade s týmto článkom apodčlánkom 7.4

(Skúšky), po tom, čo poskytol dokumenty v súlade podčlánkom 5.1 (Všeobecné
povinnosti zhotoviteľa).

9.1.2 Zhotoviteľ oznámi stavebnému dozoru dátum, po ktorom bude pripravený vykonať
každú z preberacích skúšok, 10 dní vopred. Ak nie je dohodnuté inak, budú preberacie
skúšky uskutočnené najneskôr do 14 dní po tomto dátume v deň alebo v dňoch určených
stavebným dozorom.

9.1.3 Pri zvažovaní výsledkov preberacích skúšok prihliadne stavebný dozor k účinku
akéhokoľvek užívania stavby objednávateľom pri prevádzke alebo k iným vlastnostiam
stavby. Ako náhle stavba, alebo časť stavby prejde niektorými preberacími skúškami,
odovzdá zhotoviteľ overenú správu o výsledkoch týchto skúšok stavebnému dozoru.

9.2 Odklad skúšok
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9.2.1 Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené objednávateľom, bude platiť podčlánok
7.4 (Skúšky) alalebo podčlánok 10.2 (Prekážky vykonania preberacích skúšok).

9.2.2 Ak sú preberacie skúšky bezdôvodne odložené zhotoviteľom, môže stavebný dozor
oznámením požiadať zhotoviteľa, aby skúšky vykonal do 3 pracovných dní po tom, čo
obdržal oznámenie. Zhotoviteľ vykoná skúšky v deň alebo v dňoch v tejto lehote, ako to
zhotoviteľ stanoví a oznámi stavebnému dozoru.

9.2.3 Ak zhotoviteľ nevykoná skúšky do 21 dní, môže k skúškam pristúpiť personál
objednávateľa na riziko a náklady zhotoviteľa. Potom sa bude mať za to, že preberacie
skúšky boli vykonané za prítomnosti zhotoviteľa a výsledky skúšok budú akceptované
ako správne.

9.3 Opakovanie skúšok
9.3.1 Ak stavba, alebo časť stavby neprejde preberacími skúškami, bude platiť podčlánok 7.5

(Odmietnutie) a stavebný dozor alebo zhotoviteľ môžu požadovať,aby sa skúšky a tiež
preberacie skúšky ktorejkoľvek súvisiacej práce za rovnakých podmienok opakovali.

9.4 Neúspešné preberacie skúšky
9.4.1 Keď stavba, neprejde opakovanými preberacími skúškami podľa podčlánku 9.3

(Opakovanie skúšok), bude stavebný dozor oprávnený:
9.4.2 nariadiť ďalšie opakovanie preberacích skúšok podľa článku 9.3;
9.4.3 keď neúspech skúšok zbavuje objednávateľa v podstate celého úžitku zo stavby, alebo

časti stavby, odmietnuť stavbu, alebo časť stavby (podľa okolností), a v tomto prípade
bude mať objednávateľ rovnaké opravné prostriedky, aké poskytuje odsek (c) podčlánku
11.5 (Neodstránenie vád);

9.4.4 vydať preberací protokol, ak to vyžaduje objednávateľ.
9.4.5 V prípade, že nastane skutočnosť uvedená v odseku (c), bude zhotoviteľ pokračovať

podľa všetkých ostatných povinností podľa Zmluvy o dielo a zmluvná cena bude
znížená o takú čiastku, ktorá bude pokrývať zníženú hodnotu pre objednávateľa
v dôsledku tohto neúspechu. Pokiaľ nie je zodpovedajúce zníženie uvedené v Zmluve
o dielo (alebo definovaná metóda jeho výpočtu), môže objednávateľ požadovať, aby
zníženie bolo schválené oboma stranami (tak, aby plne uhradilo len tento neúspech)
a zaplatené pred vydaním tohto preberacieho protokolu, alebo stanovené a zaplatené
podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa) apodčlánku 4.8 (Rozhodovanie).

10. PREBERANIE STAVBY OBJEDNÁVATELoM

10.1
10.1.1

Preberacie konanie
S výnimkou stanovenou podčlánkom 9.4 (Neúspešné preberacie skúšky), bude stavba
prebratá objednávateľom, keď bola stavba dokončená v súlade so Zmluvou o dielo,
vrátane záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby).
Zhotoviteľ prostredníctvom oznámenia stavebnému dozoru požiada o vydanie
preberacieho protokolu, nie skôr ako 14 dní predtým, než bude stavba podľa názoru
zhotoviteľa dokončená a pripravená k prebratiu.
Stavebný dozor do 28 dní potom, čo obdržal žiadosť zhotoviteľa o vydanie preberacieho
protokolu:

10.1.2

10.1.3
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10.2
10.2.1

10.2.2

10.2.3

10.3
10.3.1

10.4
10.4.1

11.1
11.1.1

a) vydá zhotoviteľovi preberací protokol s uvedením dátumu, kedy bola stavba alebo
časť stavby dokončená v súlade so Zmluvou o dielo, alebo

b) odmietne vydanie, s udaním dôvodu a uvedením prác, ktoré má zhotoviteľ vykonať,
aby bolo možné vydať preberací protokol. Zhotoviteľ potom túto prácu dokončí, než
vydá ďalšie oznámenie podľa tohto článku.

Prekážky vykonania preberacích skúšok
Keď je zhotoviteľovi po viac ako 14 dní bránené vo vykonaní preberacích skúšok
z dôvodov, za ktoré nesie zodpovednosť objednávateľ, bude sa mať za to, že
objednávateľ prevzal stavbu, alebo časť stavby (podľa okolností) v deň, kedy by
preberacie skúšky inak skončili.
Stavebný dozor potom v súlade s tým vydá preberací protokol a zhotoviteľ vykoná
preberacie skúšky čo najskôr pred skončením lehoty na oznámenie vád. Stavebný dozor
bude požadovať, aby boli preberacie skúšky vykonané tak, že to oznámi 14 dní vopred
a v súlade so zodpovedajúcimi ustanoveniami Zmluvy o dielo.
Keď zhotoviteľovi vznikne oneskorenie a/alebo náklady v dôsledku tohto oneskorenia
v realizácii preberacích skúšok, oznámi to stavebnému dozoru a vznikne mu nárok
podl'a podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotovitel'a) na predlženie lehoty v dôsledku tohto
oneskorenia podľa podčlánku 8.4 (Predlženie lehoty výstavby), pokiaľ je alebo bude
dokončenie oneskorené preukázatel'ne z tohto dôvodu.

Plochy vyžadujúce uvedenie do pôvodného stavu
Ak nie je v preberacom protokole uvedené inak, neplatí, že protokol na časť stavby
alebo časť prác potvrdzuje dokončenie terénnych úprav alebo úpravu iných plôch,
vyžadujúcich uvedenie do pôvodného stavu.

Osobitné podmienky pre prebratie stavby a jej častí
Po dokončení diela, najneskôr však do 21 dní odo dňa oznámenia podl'a bodu 10.1.2 je
zhotovitel' povinný odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty podľa § 13 a § 14 zák.
č. 254/1998 Z. z. o verejných prácach (v platnom znení), ako aj potvrdenie správcu
skládky odpadov o prijatí stavebných odpadov vo fakturovanom množstve, geometrický
plán v 3 vyhotoveniach pre zápis do katastra nehnuteľností a porealizačné zameranie
stavby. Porealizačné zamerania stavby je zhotoviteľ povinný zabezpečiť pomocou
osoby oprávnenej realizovať geodetické práce, pričom zhotovitel' zabezpečí pre
digitálne porealizačné zameranie stavby aby toto digitálne zamerania stavby bolo
odovzdané ako súbor (výkres) dgn (Micro-Station). V prípade prevodov z iných
súborov je vecou zhotovitel'a aby zabezpečil korektný prevod.

11. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY

Zodpovednosť za vady
Zhotoviteľ je povinný riadne vykonať a riadne dokončiť dielo. Dielo je riadne
vykonané, ak je vykonané v súlade s podmienkami dohodnutými medzi zmluvnými
stranami, podkladmi pre vykonanie diela a ich záväznými zmenami, príslušnými
právnymi predpismi a technickými normami, ktoré sa vzťahujú na dielo a v ich
medziach aj v súlade s pokynmi, potrebami a oprávnenými záujmami objednávatel'a,
ktoré sú zhotoviteľovi známe. Dielo je riadne dokončené, ak sú vykonané všetky práce
a dodávky určené v podkladoch pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách.
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11.1.2 Dielo trpí vadami, najmä ak dielo nie je riadne vykonané alebo dokončené alebo ak
dielo nemá vlastnosti alebo nesplňa požiadavky vyžadované objednávatel'om, alebo ak
nie je spôsobilé na použitie na účel, ktorému má slúžiť.

11.1.3 Zhotovitel' zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho prevzatia objednávatel'om, a
to aj v prípade, ak sa taká vada stane zjavnou až po tomto čase, pokial' zhotovitel'
nepreukáže, že k vade došlo zavinením objednávatel'a. Zhotovi tel' zodpovedá za vady
diela vzniknuté po jeho prevzatí objednávatel'om, ak sú spôsobené porušením
povinností zhotovitel'a.

11.1.4 Zhotovitel' ďalej poskytuje objednávatel'ovi záruku, že dielo bude spôsobilé na použitie
na účel, ktorému má slúžiť, a že si zachová vlastnosti určené v podkladoch
pre vykonanie diela a ich záväzných zmenách, v príslušných právnych predpisoch a v
technických normách, ktoré sa vzťahujú na dielo, a to v trvaní 60 mesiacov odo dňa
prevzatia diela objednávatel'om. Záruka sa rovnako vzťahuje na všetky vykonané práce
a dodávky pri vykonávaní diela.

11.1.5 Záručná doba na celé dielo sa bez ďalšieho predlžuje o dobu od vytknutia vady diela do
jej úplného odstránenia, a to aj v prípade, ak sa vada týka iba časti diela, okrem prípadu
ak ide o vadu, ktorá nebráni riadnemu užívaniu diela. V takom prípade sa o túto lehotu
predlžuje záručná doba len tej časti diela, ktorej sa vytknutá vada týka.

11.1.6 Nároky objednávatel'a z vád diela a zo záruky sa spravujú ustanoveniami zákona
č. 513/1991 Zb. Obch. zákonník (v znení neskorších predpisov) najmä §§ 563 až 565.
Nároky z vád je objednávatel' povinný uplatniť u zhotovitel'a v písomnej forme. Ak
objednávatel' požaduje odstránenie vád diela, je zároveň oprávnený určiť primeranú
lehotu na ich odstránenie, s prihliadnutím na povahu vady a svoje oprávnené záujmy,
ktorú je zhotovitel' povinný dodržať; pri závažných vadách diela je zhotoviteľ povinný
začať s ich odstraňovaním okamžite po doručení žiadosti objednávatel'a.

11.2
11.2.1

Dokončenie zostávajúcich prác a odstránenie vád
Aby bola stavba, dokumentácia zhotovitel'a a každá časť stavby, v stave požadovanom
v Zmluve o dielo (s výnimkou prirodzeného opotrebovania) do dátumu, kedy skončí
zodpovedajúca lehota pre oznámenie vád alebo odôvodnene čo najskôr potom,
zhotoviteľ:
a) dokončí všetky práce, ktoré zostávajú vykonať k dátumu uvedenom v preberacom

protokole v primeranej lehote, podľa pokynov stavebného dozoru a
b) vykoná všetky práce požadované k odstráneniu vád, ktoré boli oznámené

objednávateľom (alebo v jeho zastúpení) pred dátumom alebo k dátumu skončenia
lehoty pre oznámenie vád pre stavbu alebo časť stavby (podľa okolností).

11.3 Náklady na odstránenie vád
a) Všetky práce uvedené v podčlánku 11.2 písm. b) (Dokončenie zostávajúcich prác

a odstránenie vád), budú vykonané na riziko a náklady zhotoviteľa, keď a do tej
miery, v ktorej možno práce pričítať :

b) akejkoľvek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ,
c) technologickému zariadeniu, materiálom alebo prácam, ktoré nie sú v súlade so

Zmluvou o dielo, alebo
d) tomu, že zhotoviteľ nesplnil inú svoju povinnosť.
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11.2.1
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a odstránenie vád), budú vykonané na riziko a náklady zhotovitel'a, keď a do tej
miery, v ktorej možno práce pričítať :

b) akejkol'vek chybe v projektovej dokumentácii, za ktorú zodpovedá zhotovitel',
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11.3.1

11.4
11.4.1

11.5
11.5.1

11.5.2

11.6
11.6.1

11.7
11.7.1

Keď a do tej miery, v ktorej možno prácu pričítať inej príčine, bude to zhotoviteľovi
okamžite oznámené objednávateľom (alebo v jeho mene) a bude platiť podčlánok 13.3
(Postup pri zmenách).

PredÍženie záručnej doby
Objednávateľ bude mať podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa) nárok na
predlženie lehoty na oznámenie vád pre stavbu alebo časť stavby, ak a do tej miery
v ktorej stavba, časť stavby alebo niektorá hlavná súčasť technologického zariadenia
(podľa okolností a po prebratí) nemôžu byť používané k účelom pre ktoré boli určené,
z dôvodu vady alebo poškodenia.

Neodstránenie vád
Ak zhotoviteľ v primeranej dobe neodstráni vadu alebo poškodenie, moze byť
objednávateľom stanovený reálny dátum, kedy alebo dokedy má byť vada alebo
poškodenie odstránené.
Ak zhotoviteľ do tohto oznámeného dátumu vadu alebo poškodenie neodstráni a tieto
nápravné práce mali byť vykonané na náklady zhotoviteľa podľa podčlánku 11.3
(Náklady na odstránenie vád), objednávateľ môže (podľa vlastnej voľby):
a) vykonať prácu sám alebo prostredníctvom iných, zodpovedajúcim spôsobom a na

riziko a náklady zhotoviteľa, avšak zhotoviteľ za túto prácu nenesie žiadnu
zodpovednosť, a zhotoviteľ podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa) zaplatí
objednávateľovi účelne vynaložené náklady, ktoré vznikli objednávateľovi pri
odstraňovaní vady alebo poškodenia,

b) požiadať stavebný dozor, aby odsúhlasil alebo stanovil zodpovedajúce zníženie ceny
diela v súlade spodčlánkom 4.8 (Rozhodovanie), alebo

c) ak vada alebo poškodenie zbavuje objednávateľa v zásade akéhokoľvek prospechu zo
stavby alebo časti stavby, odstúpiť od Zmluvy o dielo ako celku, alebo vo vzťahu ku
ktorýmkoľvek častiam stavby, ktoré nemôžu byť uvedené do zamýšľaného užívania.
Bez toho, aby to ovplyvnilo ostatné práva podľa Zmluvy o dielo alebo iné, bude mať
potom objednávateľ nárok na vrátenie čiastok zaplatených za celú stavbu alebo jej
časti (podľa okolností), plus náklady na financovanie a náklady na demontáž stavby
alebo jej časti, upratanie staveniska a vrátenie technologického zariadenia
a materiálov zhotoviteľovi.

Odstránenie vadnej práce
Ak nemôže byť vada alebo poškodenie účinne odstránené na stavenisku a objednávateľ
s tým súhlasí, môže zhotoviteľ odviezť zo staveniska pre účely opravy tie súčasti stavby
a technologické zariadenia, ktoré sú vadné alebo poškodené. V tomto súhlase je možné
požadovať, aby zhotoviteľ zvýšil čiastku záruky za prevedenie diela o úplné náklady na
náhrady tých častí alebo aby poskytol iné vhodné záruky.

Ďalšie skúšky
Ak je možné, že odstraňovanie niektorej vady alebo poškodenia by mohlo ovplyvniť
realizáciu stavby, môže zástupca pre veci technické alebo stavebný dozor vyžadovať
opakovanie akejkoľvek skúšky popísanej v Zmluve o dielo. Táto požiadavka bude
oznámená do 28 dní potom, čo bola vada alebo poškodenie odstránené.


