
18.2
18.2.1

18.2.2

18.2.3

18.2.4

18.2.5

pre dôležité krytie a platbu splatného poistného. Zmluvná cena bude podľa toho
upravená o výšku týchto čiastok uhradeného poistného.

Poistenie predmetu zmluvy
Zhotoviteľ poistí predmet tejto Zmluvy, ako aj jestvujúcu stavbu, na ktorej sa má stavba
podľa tejto zmluvy realizovať, technologické zariadenia, materiály a dokumentáciu
minimálne na pokrytie nákladov na uvedenie do pôvodného stavu, vrátane nákladov na
demoláciu, odstránenie sutiny a odborné honoráre a ušlý zisk. Toto poistenie bude
v platnosti odo dňa, v ktorom budú predložené dôkazy podľa ods.18.1.5 podčlánku 18.1
(Všeobecné požiadavky na poistenie), až do doby vydania preberacieho protokolu.
Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby bolo zabezpečené krytie až do doby,
kedy bude vydaný Protokol o vyhotovení diela, pre straty alebo poškodenie, za ktoré je
zodpovedný zhotoviteľ a ktoré vzniknú z príčin, ktoré sa vyskytnú pred vydaním
Preberacieho protokolu a pre straty a poškodenia zapríčinené zhotoviteľom počas iných
činností (vrátane činností podľa článku ll. (Zodpovednosť za vady).
Zhotoviteľ poistí svoje zariadenia minimálne na sumu preplatenia plnej hodnoty
zariadení, vrátane dodávky na stavenisko. Pre každú časť zariadení zhotoviteľa musí byt'
poistenie účinné, a to v priebehu doby, keď sú dopravované na stavenisko až do doby,
keď už nie je viac potrebné ako zariadenie zhotoviteľa.
Pokiaľ nie je vo Zmluve stanovené inak, poistenie podľa tohto článku:
a) bude uzatvorené a udržiavané zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,
b) bude uzatvorené v mene obidvoch strán, ktoré budú spoločne oprávnené na prijatie

platieb od poisťovateľov, pričom platby budú prideľované stranám za účelom
náhrady straty alebo poškodenia,

c) bude kryť všetky straty a škody z akýchkoľvek príčin neuvedených v podčlánku 17.3
(Riziká objednávateľa),

d) bude tiež kryt' stratu alebo poškodenie spôsobené na časti stavby, ktoré možno
pripísať tomu, že objednávateľ používa alebo obsadil inú časť stavby a straty alebo
škody od rizík uvedených v pododstavcoch (c) a (h) podčlánku 17.3 (Riziká
objednávateľa), mimo rizík, ktoré sú nepoistiteľné za obchodne prijateľných
podmienok, s odpočítateľnými položkami za vznik poistných udalostí, ktorých s týka
výluka poistenia,

e) môže však vyňať stratu, poškodenie a opravu:
i. časti stavby, ktorá je v chybnom stave z dôvodu vady v projektovej

dokumentácii, materiáloch alebo spracovaní (ale krytie bude zahŕňať všetky
ostatné časti, ktoré boli zničené alebo poškodené ako priamy dôsledok tohto
chybného stavu a nie je popísané v nižšie uvedenom pododstavci (ii),

ll. časti stavby, ktorá je zničená alebo poškodená kvôli tomu, aby bola iná časť prác
uvedená do pôvodného stavu, ak je táto iná časť v chybnom stave kvôli vade v
projektovej dokumentácii, v materiáloch alebo spracovaní,

lll. časti stavby, ktorá bola prevzatá objednávateľom, s výnimkou a v rozsahu, keď
je za stratu alebo poškodenie zodpovedný zhotoviteľ, a

Ak uplynie viac ako jeden rok od základného dátumu, prestane byt' poistenie popísané
vyššie v ods. 4 písm. d) k dispozícii za prijateľných obchodných podmienok, oznámi to
zhotoviteľ (ako poisťujúca strana) objednávateľovi, spolu s podrobnými údajmi.
Objednávateľ potom bude mať podľa podčlánku 3.5 (Nároky objednávateľa) nárok na
zaplatenie sumy, ktorá je ekvivalentná k týmto komerčne primeraným podmienkam, a
akú by mal zhotoviteľ očakávať, že bude zaplatená za poistenie, a pokiaľ nezaistí toto
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18.3
18.3.1

18.3.2

18.3.3

18.4
18.4.1

18.4.2

18.4.3

19.1
19.1.1

19.1.2

poistenie za prijateľných obchodných podmienok, že súhlasí s vypustením podľa
podčlánku 18.1 (Všeobecné požiadavky na poistenie).

Poistenie proti zraneniu osôb a škodám na majetku
Zhotoviteľ je povinný uzavrieť pred nástupom na stavenisko poistnú zmluvu na
poistenie proti jeho zodpovednosti každej strany za stratu, poškodenie, smrť alebo
telesnú ujmu, ktoré by mohlo postihnúť fyzický majetok (s výnimkou veci poistených
podľa podčlánku 18.2 (Poistenie predmetu zmluvy), alebo niektorú osobu (s výnimkou
osôb poistených podľa podčlánku 18.4 (Poistenie zamestnancov zhotoviteľa), ktoré
môže vzniknúť z plnenia Zmluvy zhotoviteľom, ku ktorému došlo pred vydaním
Protokolu o vyhotovení diela.
Toto poistenie bude uzatvorené pre maximálne poistné plnenie na jednu udalosť, so
žiadnym obmedzením na počet poistných udalostí.
Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak; poistenia špecifikované v tomto článku:
a) budú účinné a udržiavané zhotoviteľom ako poisťujúcou stranou,
b) budú v spoločnom mene obidvoch strán,
c) budú rozšírené na krytie zodpovednosti za všetky straty a poškodenia na majetku

objednávateľa (s výnimkou veci poistených podľa podčlánku 18.2), ktoré vznikli pri
realizácii stavby, a

d) môžu však vyňať zodpovednosť v rozsahu, ktorý vznikne z:
i. práva objednávateľa mať vykonané trvalé dielo na, pod, nad pozemkom a

vlastniť tento pozemok pre trvalé dielo,
ll. príčiny uvedenej v článku 17.3 (Riziká objednávateľa), s výnimkou prípadov

kedy je krytie dostupné za rozumných obchodných podmienok.

Poistenie zamestnancov zhotoviteľa
Zhotoviteľ uzavrie a bude udržiavať poistenie zodpovednosti za poškodenia, straty a
výdavky (vrátane správnych poplatkov a výdavkov), ktoré vzniknú zo zranenia,
ochorenia, choroby alebo smrti ktorejkoľvek osoby zamestnanej u zhotoviteľa alebo
kohokoľvek iného, zo zamestnancov zhotoviteľa.
Objednávateľ a stavebný dozor budú tiež odškodnení na základe poistnej zmluvy,
s výnimkou prípadu, že toto poistenie môže vylučovať straty a nároky v rozsahu, ktorý
vznikne z činnosti alebo nedbalosti objednávateľa alebo personálu objednávateľa.
Poistenie bude udržiavané v platnosti a s účinnosťou počas celej doby, kedy sa tento
personál zúčastní realizácie stavby. Poistenie zamestnancov podzhotoviteľa môže
uzavrieť podzhotoviteľ, ale zhotoviteľ bude zodpovedný za dodržanie tohto článku.

19. VYŠŠIA MOC

Definícia vyššej moci
V tejto kapitole "vyššia moc" znamená výnimočnú udalosť alebo okolnosť:
a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
b) proti vzniku ktorej sa strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím Zmluvy,
c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať a
d) ktorú nie je možné v Zásade pripísať druhej strane.
Vyššia moc môže zahŕňať, avšak neobmedzuje sa iba na výnimočné udalosti alebo
okolnosti, uvedené nižšie ak sú splnené vyššie uvedené podmienky (a) až (d):
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a) vojna, vojnový stav (či bola alebo nebola vojna vyhlásená), invázia, činnosť cudzích
nepriateľov,

b) vzbury, teroristické akcie, revolúcia, povstanie, ozbrojená alebo uchvatiteľská sila,
alebo občianska vojna v krajine, .

c) nepokoje, zmätok, neporiadok, štrajk alebo blokovanie vyvolané osobami inými ako
je personál zhotoviteľa a iní zamestnanci zhotoviteľa a subdodávateľov,

d) vojnové strelivo, výbušný materiál, materiál vyžarujúci rádioaktivitu alebo
kontaminovaný rádioaktivitou, s výnimkou, keď je používanie streliva, výbušného
materiálu, rádioaktívnych látok možné pripísať zhotoviteľovi,

e) prírodné katastrofy, akými sú napr. zemetrasenie, hurikán, tajfún alebo vulkanická
činnosť.

19.2 Oznámenie o vyššej moci
19.2.1 Ak sa niektorej zo strán bráni alebo sa bude brániť vo vykonávaní jej povinností podľa

Zmluvy z dôvodu vyššej moci, potom podá oznámenie druhej strane o takej udalosti
v alebo okolnostiach, ktoré vytvárajú vyššiu moc a bude špecifikovať povinnosti, ktoré

nemôže vykonávať z dôvodu vyššej moci. Oznámenie musí byť podané do 5
pracovných dní potom, čo získala vedomosť o dôležitých udalostiach alebo
okolnostiach vytvárajúcich vyššiu moc. Potom, čo strana podala toto oznámenie bude
ospravedlnená z plnenia týchto povinností na tak dlhú dobu, pokiaľ vyššia moc
preukázateľne bráni v ich vykonávaní.

19.2.2 Bez ohľadu na ďalšie ustanovenia tohto článku, vyššia moc sa nevzťahuje na povinnosti
jednej strany vykonať platby druhej strane na základe Zmluvy.

19.3
19.3.1

19.3.2

19.4
<.. 19.4.1

Povinnosť minimalizovať oneskorenie
Každá strana po celý čas vyvinie patričné úsilie na minimalizovanie oneskorenia pri
výkone svojich povinností podľa Zmluvy, ktoré vzniklo následkom vyššej moci.
Strana podá oznámenie druhej strane, keď prestane byť ovplyvnená vyššou mocou.

19.4.2

Dôsledky vyššej moci
Ak sa zhotoviteľovi bráni vo vykonávaní niektorých jeho povinností podľa Zmluvy
z dôvodu vyššej moci, čo oznámil podľa podčlánku 19.2 (Oznámenie o vyššej moci) a
vznikne mu oneskorenie a/alebo náklady následkom toho, že nemohol tieto povinnosti
plniť, zhotoviteľ má nárok podľa podčlánku 21.1 (Požiadavky zhotoviteľa) na
predlženie lehoty výstavby za takéto oneskorenie, pokiaľ dokončenie je alebo bude
oneskorené preukázateľne z tohto dôvodu, podľa podčlánku 8.4 (Predlženie lehoty
výstavby).
Po obdržaní tohto oznámenia bude stavebný dozor postupovať v súlade spodčlánkom
4.8 (Rozhodnutia), tak aby tieto záležitosti odsúhlasil alebo o nich rozhodol.

19.5
19.5.1

Vyššia moc ovplyvňujúca podzhotoviteľa
Ak ktorýkoľvek z podzhotoviteľov je oprávnený podľa akejkoľvek zmluvy alebo
dohody, vzťahujúcej sa na dielo na úľavu v dôsledku vyššej moci za podmienok
dodatočných alebo obsiahlejších ako je uvedené v tomto článku, takéto dodatočné alebo
rozsiahlejšie prípady alebo okolnosti vyššej moci nezbavia zhotoviteľa jeho povinností,
alebo ho neoprávňujú na úľavu, podľa tohto článku.
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19.6
19.6.1

Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba a uvoľnenie
Ak bráni vyššia moc, ktorá bola oznámená podľa podčlánku 19.2 (Oznámenie o vyššej
moci) realizácii v zásade celej rozostavenej stavby po nepretržitú dobu 84 dní, alebo pri
viacerých opakujúcich sa obdobiach, ktorých celková dlžka činí viac ako 140 dní,
z rovnakého dôvodu oznámenej vyššej moci, potom môže jedna strana dať druhej
oznámenie o odstúpení od Zmluvy. V tom prípade bude ukončenie platné po 7 dňoch po
podaní oznámenia, a zhotoviteľ bude postupovať v súlade spodčlánkom 16.3
(Ukončenie prác a odstránenie zariadení zhotoviteľa).
Pri takom ukončení určí stavebný dozor hodnotu vykonaných prác a vydá potvrdenie
faktúry, ktorá bude obsahovať:
a) sumy splatné za akékoľvek vykonané práce, ktorých cena je uvedená v Zmluve;
b) náklady na technologické zariadenia a materiály objednané pre stavbu, ktoré boli

dodané zhotoviteľovi, alebo ich dodávku je zhotoviteľ povinný prijať: Tieto
technologické zariadenia a materiály sa stávajú majetkom (a rizikom) objednávateľa,
až za ne objednávateľ zaplatí, a zhotoviteľ ho dá k dispozícii objednávateľovi;

c) všetky ďalšie náklady alebo záväzky, ktoré za daných okolností vznikli zhotoviteľovi
v snahe dokončiť práce;

19.6.2

19.7
19.7.1

Uvol'nenie z plnenia podľa právnych predpisov
Bez ohľadu na iné ustanovenia tohto článku, ak vznikne akákoľvek udalosť alebo
okolnosť vymykajúca sa kontrole strán (vrátane vyššej moci, ale neobmedzujúc sa len
na ňu), ktorá znemožňuje jednej alebo obidvom stranám plnenie jej alebo ich
zmluvných povinností, alebo ich robí nezákonnými, alebo ktorá na základe právnych
predpisov, ktorými sa riadi Zmluva, oprávňuje strany na uvoľnenie z ďalšieho plnenia
Zmluvy, potom po oznámení takejto udalosti alebo okolnosti jednou stranou druhej
strane:
a) strany budú zbavené ďalšieho plnenia bez poškodenia práv niektorej strany s

ohľadom na predchádzajúce nedodržanie Zmluvy, a
b) suma splatná objednávateľom zhotoviteľovi bude v rovnakej výške, aká by bola

bývala splatná podľa podčlánku 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od zmluvy, platba
a uvoľnenie), ak by bola Zmluva ukončená podľa podčlánku 19.6.

20. ZMLUVNÉ SANKCIE

20.1 Ak sa zhotoviteľ dostane bez zavinenia objednávateľa do omeškania s dodaním
predmetu zmluvy alebo jeho vybratých častí oproti schválenému harmonogramu podľa
článku 8. podčlánku 8.3 alebo lehoty výstavby podľa článku 8. podčlánku 8.2 tejto
zmluvy je objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny
diela (bez DPH) za deň oneskorenia, ktorý uplynie medzi stanovenou lehotou pre
dokončenie a odovzdanie diela a dátumom uvedeným v protokole o prebratí prác pokiaľ
neprekročí 10 dní, 0,05 % pri prekročení 10 dní do 20 dní nad 20 dní 0,2 %, až do
splnenia, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. Tým nie dotknutý prípadný nárok
objednávateľa na odškodnenie podľa článku 8. podčlánku 8.7 tejto zmluvy alebo na
náhradu škody.

20.2 Ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou oprávnene vystavenej faktúry so
všetkými požadovanými prílohami oproti lehote jej splatnosti podľa článku 14.
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podčlánku 14.3 tejto zmluvy je oprávnený účtovať objednávateľovi úrok z omeškania
vo výške 0,01 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do zaplatenia.

20.3 Ak zhotoviteľ nepredloží objednávateľovi v lehotách stanovených v tejto zmluve doklad
o poistení jeho zodpovednosti v rozsahu predpokladanom v článku 18. tejto Zmluvy, je
objednávateľ oprávnený účtovať mu zmluvnú pokutu až do výšky 5 % ponúkanej ceny
diela, alebo jeho časti, k poisteniu ktorej si zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú
povinnosť. Tým nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu škody.

20.4 Ak zhotoviteľ nezabezpečí poistenie jeho zodpovednosti podľa článku 18. tejto Zmluvy
od prevzatia staveniska až do doby vydania preberacieho protokolu, alebo ak na
požiadanie objednávateľa o tom v stanovenom termíne nepredloží dôkaz má
objednávateľ právo účtovať mu zmluvnú pokutu vo výške 5 % ponúkanej ceny diela,
alebo jeho časti, k poisteniu ktorej si zhotoviteľ nesplnil svoju zmluvnú povinnosť. Tým
nie je dotknutý prípadný nárok objednávateľa na náhradu škody.

20.5 Ak zhotoviteľ neprevezme bez relevantného dôvodu stavenisko v lehote stanovenej
v článku 8 podčlánku 8.1 tejto zmluvy, je objednávateľoprávnený účtovať mu zmluvnú
pokutu vo výške 1.000,- € za každý deň omeškania až do prevzatia staveniska.

21. POŽIADAVKY A SPORY

21.1 Požiadavky zhotoviteľa
21.1.1 Ak sa zhotoviteľ domnieva, že má nárok na predlženie lehoty pre dokončenie stavby

a/alebo na dodatočnú platbu podľa ktoréhokoľvek článku týchto Podmienok, alebo inak
podľa Zmluvy, oznámi to zhotoviteľ stavebnému dozorovi s popisom skutočnosti alebo
okolnosti, za ktorých vznikol tento nárok. Oznámenie musí podať stavebnému dozorovi
najskôr ako je to možné, ale nie neskôr ako 14 dní po tom, čo sa zhotoviteľ dozvedel
(alebo mohol dozvedieť) o vzniku udalostí alebo okolností.

21.1.2 Ak zhotoviteľ nepredloží oznámenie o nároku v lehote 14 dní, čas dokončenia stavby sa
nesmie predlžiť, zhotoviteľ nesmie mat' nárok na dodatočnú platbu a objednávateľ bude
zbavený celkovej zodpovednosti v súvislosti s nárokom. Inak budú platiť nasledujúce
ustanovenia tohto podčlánku.

21.1.3 Zhotoviteľ predloží ďalšie dôkazy podporujúce dôvody pre nárok, všetko vzťahujúce sa
k danej skutočnosti či okolnosti.

21.1.4 Zhotoviteľ bude uchovávať všetky vedené záznamy, ktoré by mohli byť dôležité pre
zdôvodnenie nároku, a to buď na stavenisku alebo na iných miestach, prijateľných pre
stavebného dozora. Bez toho, aby sa tým objednávateľ zaväzoval, môže stavebný dozor
potom, čo obdržal oznámenie podľa tohto podčlánku skontrolovať vedenie záznamov
a/alebo uložiť zhotoviteľovi, aby viedol ďalšie záznamy. Zhotoviteľ umožní
stavebnému dozorovi, aby preveril všetky tieto záznamy, a keď je o to požiadaný
odovzdá stavebnému dozorovi ich kópie.

21.1.5 Do 21 dní potom, čo sa zhotoviteľ dozvedel (alebo mohol dozvedieť) o udalosti alebo
okolnosti, z ktorých vyplýva nárok, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá
zhotoviteľom a schválená stavebným dozorom, predloží zhotoviteľ stavebnému
dozorovi nárok so všetkými podrobnosťami, so všetkými podrobnými argumentmi, na
ktorých sa zakladá nárok na predlženie lehoty a/alebo dodatočnú platbu. Ak udalosť
alebo okolnosť, z ktorých vzniká nárok, pokračuje:
a) tento podrobný nárok bude považovaný za predbežný,
b) zhotoviteľ je povinný zasielať ďalšie predbežné nároky v mesačných intervaloch; udá

v nich nazhromaždené oneskorenie a/alebo požadovanú čiastku a ďalšie podrobnosti,
ktoré môžu byť stavebným dozorom požadované a


