
15.4.1 Potom, čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od zmluvy zo
strany objednávateľa) nadobudlo účinnosť, môže objednávateľ:
a) postupovať v zmysle podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa),
b) odmietnuť ďalšie platby zhotoviteľovi, pokiaľ nie sú stanovené ceny vykonaných

prác, ich dokončenie a odstránenie všetkých vád, škody spôsobené oneskorením pri
dokončení (ak k nemu došlo) a všetky ďalšie náklady spôsobené objednávateľovi,
a/alebo
1. obdržať od zhotoviteľa náhradu za všetky straty, ktoré znáša objednávateľ a

všetky mimoriadne náklady na dokončenie prác po započítaní všetkých čiastok
splatných zhotoviteľovi podľa podčlánku 15.3 (Ocenenie k dátumu odstúpenia).
Po obdržaní náhrady za všetky tieto straty a mimoriadne výdavky vyplatí
objednávateľ zostatok zhotoviteľovi.

16.1
16.1.1

16.1.2

16.1.3

16.1.4

16.1.5

16.2
16.2.1

16. PRERUŠENIE PRÁc A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY ZO STRANY
ZHOTOVITEĽA

Oprávnenie zhotoviteľa prerušiť práce
Ak stavebný dozor nevydá potvrdenie v súlade spodčlánkom 14.8 (Vydanie potvrdenia
konečnej faktúry) alebo objednávateľ neplní podčlánok 3.4 (Finančné opatrenia
objednávateľa) alebo podčlánok 14.3 (Platba), môže zhotoviteľ potom, čo to najmenej
21 dní predtým oznámil objednávateľovi, prerušiť práce (alebo spomaliť tempo prác),
do tej doby pokiaľ zhotoviteľ neobdrží potvrdenie o platbe, dostatočný dôkaz alebo
platbu, podľa okolnosti a podľa toho, čo stojí v oznámení.
Tento krok neobmedzuje nárok zhotoviteľa na pokutu podľa podčlánku 14.4
(Oneskorená platba) a na odstúpenie podľa podčlánku 16.2 (Odstúpenie od zmluvy zo
strany zhotoviteľa).
Ak zhotoviteľ následne obdrží toto potvrdenie o platbe, dôkaz alebo platbu (ako je to
popísané vo vyššie uvedenom oznámení) predtým ako dá oznámenie o odstúpení, vráti
sa k normálnej práci tak skoro, akje to prakticky možné.
Ak zhotoviteľovi vznikne preukázateľne oneskorenie a/alebo náklady dôsledkom
prerušenia prác (alebo spomalením tempa prác) v súlade s týmto článkom, oznámi
zhotoviteľ túto skutočnosť stavebnému dozorovi a vznikne mu nárok podľa podčlánku
21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) na predlženie lehoty výstavby za každé takéto
oneskorenie, pokiaľ je alebo bude dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4
(Predlženie lehoty výstavby), a na zaplatenie všetkých preukázateľných nákladov z toho
vzniknutých.
Po obdržaní tohto oznámenia bude stavebný dozor postupovať v súlade spodčlánkom
4.8 (Rozhodnutia), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotovitel'a
Zhotoviteľ bude oprávnený na odstúpenie od Zmluvy o dielo, ak:
a) neobdrží do 42 dní po podaní oznámenia podľa podčlánku 16.1 (Oprávnenie

zhotoviteľa prerušiť práce) dôkaz týkajúci sa povinnosti objednávateľa splniť
podčlánok 3.4 (Finančné opatrenia objednávateľa),
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b) stavebný dozor nevydá príslušné potvrdenie faktúry do 56 dní potom, čo obdržal
prehlásenie a podporné dokumenty,

c) zhotoviteľ neobdrží splatnú čiastku podľa faktúry do 42 dní od uplynutia doby
uvedenej v podčlánku 14.3 (Platba), do ktorej má byť platba vykonaná (s výnimkou
zrážok podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa),

d) objednávateľ zásadným spôsobom neplní svoje povinnosti podľa Zmluvy,
e) predlžené prerušenie prác má vplyv na celú stavbu tak, ako to je popísané

v podčlánku 8.10 (Predlženie prerušenia), alebo
f) dôjde u neho k bankrotu alebo k platobnej neschopnosti, ide do likvidácie, bolo proti

nemu vydané rozhodnutie o zahájení konkurzného alebo právneho konania, jedná
s veriteľmi o podmienkach vyrovnania dlhov, alebo v jeho obchodnej činnosti
pokračuje správca konkurznej podstaty, poverenec alebo správca menovaný v
prospech veriteľov, alebo pokiaľ dôjde k akémukoľvek kroku alebo udalosti, ktoré by
mali podobný efekt ako ktorýkoľvek z uvedených krokov alebo udalostí.

16.2.2 Keď nastane ktorákoľvek z týchto udalostí alebo okolností, môže zhotoviteľ so 14-
dňovou výpovednou lehotou odstúpiť od Zmluvy o dielo. Okrem prípadov uvedených
v ods. 1 písm. e) alebo f) môže zhotoviteľ vypovedať Zmluvu s okamžitou platnosťou.

16.2.3 Odstúpenie od zmluvy alebo jej vypovedanie musí byť písomné a nadobudne účinnosť
uplynutím lehoty od jeho doručenia objednávateľovi alebo doručením výpovede
objednávateľovi.

16.2.4 Rozhodnutie zhotoviteľa odstúpiť od Zmluvy o dielo neruší žiadne iné právo
zhotoviteľa podľa Zmluvy o dielo alebo iné.

16.3 Ukončenie prác a odstránenie zariadení zhotovitel'a
Potom čo oznámenie o odstúpení podľa podčlánku 15.2 (Odstúpenie od zmluvy zo
strany objednávateľa), podčlánku 16.2 (Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa)
alebo podčlánku 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie)
nadobudlo účinnosť, zhotoviteľ urýchlene:

a) zastaví všetky ďalšie práce s výnimkou takých prác, ku ktorým dal stavebný dozor
pokyn na ochranu života alebo majetku, alebo pre bezpečnosť na stavbe,

b) odovzdá dokumentáciu zhotoviteľa, technologické zariadenia, materiály a ďalšie
práce, za ktoré obdržal platbu a

c) odstráni zo staveniska celé vybavenie a materiály, okrem tých, ktoré sú potrebné
k zaisteniu bezpečnosti a opustí stavenisko.

16.4
16.4.1

Platba pri odstúpení
Potom čo oznámenie o odstúpeni podľa podčlánku 16.2 (Odstúpenie od zmluvy zo
strany zhotoviteľa) vstúpi do platnosti, objednávateľ urýchlene:
a) vráti zhotoviteľovi zábezpeku na splnenie zmluvných záväzkov,
b) zaplatí zhotoviteľovi v súlade spodčlánkom 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od

zmluvy, platba a uvoľnenie).

17. RIZIKO A ZODPOVEDNOSŤ

17.1 Náhrada škody
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17.1.1

17.2
17.2.1

17.2.2

17.2.3

17.2.4

17.3
17.3.1

Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a jeho personál a zaistí, aby im nevznikla škoda, v
prípade akýchkoľvek nárokov, škôd, strát a výdavkov (vrátane právnych poplatkov a
výdavkov) pokiaľ
a) súvisia s telesným úrazom, ochorením, chorobou alebo smrťou, ktoré preukázateľne

vznikli v príčinnej súvislosti alebo z dôvodu vykonávania prác zhotoviteľa podľa
tejto zmluvy, vykonaním a dokončením prác alebo odstránením akýchkoľvek závad,
pokiaľ nevznikli nedbanlivosťou, úmyselne alebo porušením Zmluvy
objednávateľom, jeho zamestnancami alebo sprostredkovateľmi

b) sa týkajú poškodenia alebo straty akéhokoľvek majetku, nehnuteľného alebo
osobného (iného než je dielo) do tej miery, že také poškodenie alebo strata:
i. vzniklo, alebo prebieha, alebo je dôsledkom) realizácie a ukončenia diela

a odstránenia závad, a
11. môže byť pripísané akémukoľvek zanedbaniu, úmyselnému skutku alebo

porušenie Zmluvy zhotoviteľom, jeho zamestnancami, prípadne
sprostredkovateľmi, alebo inou osobou, priamo alebo nepriamo zamestnávanou
kýmkoľvek z nich a jedná sa o záležitosti, ktoré môžu byť vylúčené
z poisťovacieho krytia.

Starostlivosť zhotoviteľa o stavbu
Zhotoviteľ je plne zodpovedný za starostlivosť o stavbu a vybavenie od dátumu
zahájenia prác až do doby, kedy je vydaný (alebo sa považuje, že bol vydaný) preberací
protokol podľa podčlánku 10.1 (Prebracie konanie), keď zodpovednosť za starostlivosť
o stavbu prejde na objednávateľa. Ak je preberací protokol vydaný (alebo sa považuje,
že bol vydaný) k etape alebo niektorej časti stavby, zodpovednosť za starostlivosť o
etapu; alebo časť stavby potom prejde na objednávateľa.
Potom, čo zodpovednosť podľa uvedeného prešla na objednávateľa, bude zhotoviteľ
zodpovedať za dozor o všetky práce, ktoré treba vykonať ku dňu uvedenému
v preberacom protokole, pokiaľ stavebný dozor nestanoví, že chýbajúce práce boli
dokončené.
Ak stavba, vybavenie, materiály alebo dokumentácia zhotoviteľa utrpí akúkoľvek stratu
alebo poškodenie behom obdobia, kedy za starostlivosť zodpovedá zhotoviteľ
z akýchkoľvek dôvodov, ktoré nie sú uvedené v podčlánku 17.3 (Riziká objednávateľa),
zhotoviteľ na vlastné riziko a náklady stratu alebo poškodenie napraví, tak aby stavba,
vybavenie, materiály a dokumentácia zhotoviteľa zodpovedali Zmluve.
Zhotoviteľ bude rovnako zodpovedný za všetky straty alebo poškodenia spôsobené
akýmkoľvek krokom zhotoviteľa potom, čo bol vydaný preberací protokol. Tiež bude
zodpovedať za všetky straty alebo poškodenia, ktoré sa objavia po vydaní preberacieho
protokolu a ktoré vznikli v dôsledku predchádzajúcich činností, za ktoré bol zhotoviteľ
zodpovedný.

Riziká objednávateľa
Riziká, ku ktorým sa vzťahuje ďalej uvedený podčlánok 17.4 sú:
a) vojna (či bola vojna vyhlásená alebo nie), konflikty invázia, činnosť nepriateľov zo

zahraničia,
b) vzbura, terorizmus, revolúcia, povstanie, vojenský prevrat alebo násilné prevzatie

moci, alebo občianska vojna v krajine objednávateľa alebo zhotoviteľa,
c) výtržnosti, vzbura alebo nepokoje vyvolané inými osobami než je personál

zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa apodzhotoviteľov,
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17.4
17.4.1

17.4.2

17.4.3

17.5
17.5.1

17.5.2

17.5.3

17.5.4

d) vojnové strelivo, výbušný materiál, vyžarujúce žiarenie alebo kontamináciu
rádio aktivitou v krajine stavby, pokiaľ nebola spôsobená tým, že tlakovú muníciu,
výbušniny, žiarenie alebo rádio aktivitu použil zhotoviteľ,

e) tlakové vlny zapríčinené lietadlom alebo inými vzdušnými objektmi pohybujúcimi sa
rýchlosťou zvuku alebo nadzvukovou rýchlosťou,

f) použitie alebo zabratie časti trvalého diela objednávateľom, okrem prípadov
popísaných v Zmluve,

g) projektová dokumentácia ktorejkoľvek časti stavby vypracovaná zamestnancami
h) objednávateľa alebo inými osobami, za ktoré je zodpovedný objednávateľ a
i) všetky účinky prírodných síl, ktoré sa nedali predvídať a preto ani skúsený

zhotoviteľ nemohol proti ním podniknúť náležité opatrenia.

Dôsledky rizík objednávatel'a
Ak riziká uvedené v podčlánku 17.3 vedú ku stratám alebo poškodeniu stavby,
vybavenia alebo dokumentácie zhotoviteľa, oznámi to zhotoviteľ bezodkladne
stavebnému dozorovi a napraví túto stratu alebo poškodenie v rozsahu požadovanom
stavebným dozorom.
Ak zhotoviteľovi vznikne oneskorenie alalebo náklady v dôsledku odstraňovania tejto
straty alebo poškodenia, podá zhotoviteľ stavebnému dozorovi ďalšie oznámenie a
vznikne mu nárok podľa podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) na:
a) predlženie času v dôsledku tohto oneskorenia, pokiaľ je alebo bude preukázateľne

dokončenie oneskorené, podľa podčlánku 8.4 (Predlženie lehoty výstavby) a
b) zaplatenie všetkých preukázateľných nákladov, ktoré zhotoviteľovi v tejto súvislosti

vznikli.
Po obdržaní tohto ďalšieho upozornenia bude stavebný dozor postupovať v súlade
spodčlánkom 4.8 (Rozhodnutia) tak, aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich
rozhodol.

Duševné a priemyselné vlastnícke práva
V tomto podčlánku "porušenie" znamená porušenie (alebo údajné porušenie)
akéhokoľvek patentového práva, registrovanej projektovej dokumentácie, autorského
práva, ochrannej známky, obchodného názvu, obchodného tajomstva alebo iných
duševných alebo vlastníckych práv súvisiacich so stavbou; a "nárok" znamená nárok
(alebo postup pri uplatňovaní nároku) pri obvinení z porušenia.
Kedykoľvek niektorá zo strán neoznámi druhej strane nárok do 28 dní po jeho vzniku,
bude to považované, že sa jedna strana vzdala všetkých práv na odškodnenie podľa
tohto článku.
Zhotoviteľ odškodní objednávateľa a zaistí, aby mu nevznikla ujma, v prípade
akýchkoľvek nárokov, ktoré vzniknú v súvislosti s (používaním, predajom akéhokoľvek
vybavenia, alebo projektovou dokumentáciou, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ.
Ak má strana právo na odškodnenie podľa tohto článku, povedie odškodňujúca strana
(na svoje náklady) jednanie vedúce k vyriešeniu nároku a všetkých súdnych sporov
alebo arbitrážneho konania, ktoré z tohto môžu vzniknúť. Druhá strana sa bude, na
požiadanie a náklady odškodňujúcej strany, zúčastňovať rokovaní ohľadne nároku. Táto
druhá strana (a jej personál) neurobí žiadne prehlásenie, ktoré by mohlo poškodiť
odškodňujúcu stranu, pokiaľ odškodňujúca strana nezanedbala vedenie nejakého



rokovania, súdneho sporu alebo arbitrážneho konania, keď k tomu bola druhou stranou
vyzvaná.

17.6
17.6.1

Obmedzenie zodpovednosti
Žiadna zo strán nebude zodpovedná druhej strane za škody z používania akéhokol'vek
diela, stratu zisku, stratu inej zákazky alebo za inú nepriamu alebo následnú stratu alebo
škodu, ktorá druhej strane vznikne v súvislosti so Zmluvou, inak než v súlade s
podčlánkom 16.4 (Platba pri odstúpení) apodčlánku 17.1 (Náhrada škody).
Celková zodpovednosť zhotovitel'a voči objednávatel'ovi podl'a Zmluvy, alebo
v súvislosti s ňou, iná než podl'a podčlánku 5.19 (Elektrina, voda a plyn), podčlánku
17.1 (Náhrada škody) apodčlánku 17.5 (Duševné a priemyselné vlastnícke práva),
nepresiahne zmluvnú cenu.
Tento článok neobmedzuje zodpovednosť v prípade podvodu, úmyselného nesprávneho
jednania, alebo bezohl'adného počínania vinnou stranou.

17.6.2

17.6.3

18. POISTENIE

18.1 Všeobecné požiadavky na poistenie
18.1.1 V tomto článku "Poisťujúca strana" znamená, že u každého druhu poistenia je strana

zodpovedná za účinnosť a udržiavanie poistenia, ktoré je špecifikované v príslušnom
podčlánku. Podl'a tejto zmluvy sa poisťujúcou stranou rozumie výhradne zhotovitel'.

18.1.2 Kedykol'vek je poisťujúcou stranou zhotovitel', bude každé poistenie uzatvorené
s poisťovatel'mi za podmienok schválených objednávatel'om.

18.1.3 Vyžaduje sa hromadné poistenie, podl'a ktorého bude zmluva platiť jednotlivo pre
všetky poistenia, ako by pre každého z hromadne poistených bola vydaná samostatná
poistná zmluva.

18.1.4 Platby podl'a každej poistnej zmluvy proti strate alebo poškodeniu budú poskytované
v mene euro, požadovanej pre náhradu straty alebo škody. Platby od poisťovatel'a budú
použité na nápravu strát alebo škôd.

18.1.5 Zhotovitel' bude kedykol'vek na požiadanie objednávatel'a predkladať objednávatel'ovi:
a) dôkazy, že poistenia popísané v tomto článku sú v platnosti, a
b) kópie poistných zmlúv pre poistenia popísané v podčlánku 18.2 (Poistenie predmetu

zmluvy) apodčlánku 18.3 (Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku),
c) dôkazy o uhradení splatného poistného,

18.1.6 Zhotovitel' je povinný objednávatel'ovi predložiť dôkaz o splnení jeho povinností podl'a
článku 18. tejto Zmluvy najneskôr 7 dní pred začatím prác na predmete zmluvy.

18.1.7 Každá zo strán splní podmienky uvedené v každej z poistných zmlúv. Poisťujúca strana
bude informovať poisťovateľa o všetkých dôležitých zmenách vo výkone prác a musí
zabezpečiť, aby poistenie bolo udržiavané v súlade s týmto článkom.

18.1.8 Zhotovitel' neuskutoční žiadnu zmenu v podmienkach niektorého poistenia bez
predchádzajúceho súhlasu objednávatel'a.

18.1.9 Ak zhotoviteľ neuzavrie a neudrží v platnosti niektoré poistenie, ktoré má podl'a
Zmluvy uzavrieť a udržiavať, alebo neposkytne uspokojivé dôkazy a kópie poistných
zmlúv v súlade s týmto článkom, môže objednávatel' podl'a svojho uváženia a bez toho
aby to ovplyvnilo jeho nárok z ktorékol'vek iných práv alebo náhrad uzavrieť poistenie
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