21.1.6

21.1.7

21.1.8

21.1.9

c) zhotoviteľ zašle konečný nárok do 14 dní po skončení dôvodov, vyplývajúcich zo
skutočnosti a okolnosti, alebo v inej lehote, ktorá môže byť navrhnutá zhotoviteľom a
schválená stavebným dozorom.
Do 21 dni po obdržaní nároku alebo ďalších podrobností,
ktoré podporujú
predchádzajúci nárok, alebo v inej lehote, ktorá bola navrhnutá stavebným dozorom a
schválená zhotoviteľom, zašle stavebnému dozorovi svoj súhlas alebo nesúhlas s
podrobným komentárom. Môže si tiež vyžiadať ďalšie nutné podrobnosti, avšak musí
dať svoje stanovisko k zásadám nároku v danom čase.
Každé potvrdenie faktúry bude obsahovať čiastky za všetky nároky, ktoré boli
opodstatnené podľa príslušných ustanovení Zmluvy. Pokiaľ a pokým dodané poskytnuté
doklady nie sú postačujúce k tomu, aby zdôvodnili celý nárok, má zhotoviteľ nárok iba
na zaplatenie takej časti požiadavky, ktorú by bol schodný preukázať.
Stavebný dozor je povinný postupovať v súlade spodčlánkom 4.8 (Rozhodnutia), aby
odsúhlasil alebo určil (i) predlženie lehoty výstavby (pred jej vypršaním alebo po ňom)
v súlade spodčlánkom 8.4 (Predlženie lehoty výstavby) a/alebo (ii) dodatočnú platbu
(ak vôbec), na ktorú má zhotoviteľ nárok podľa Zmluvy.
Požiadavky tohto
podčlánku sa pridajú k požiadavkám uvedených v iných
podčlánkoch, ktoré je možné použiť pre nárok. Pokiaľ zhotoviteľ nesplní tento alebo iný
podčlánok v súvislosti s nárokom, predlženie lehoty výstavby a/alebo dodatočná platba
vezmú do úvahy rozsah (pokiaľ existuje), a kým nesplnenie bránilo v riadnom vyšetrení
nároku, ak ale nárok nie je vyňatý na základe druhého odstavca tohto článku.

21.2 Spory
21.2.1 Všetky spory, ktoré prípadne vzniknú medzi zmluvnými stranami z právneho vzťahu
založeného
touto zmluvou, ako aj zo súvisiacich právnych vzťahov (vrátane
zodpovednostných
právnych vzťahov), sa
budú zmluvné strany snažiť vyriešiť
predovšetkým mimo- súdnou dohodu, akceptovateľnou oboma zmluvnými stranami.
21.2.2 Akékoľvek spory, ktoré vzniknú pri plnení záväzkov tejto zmluvy, alebo v súvislosti s
ňou, sa zaväzujú zmluvné strany riešiť podľa Zák. č. 420/2004 Z.z. mediáciou za účasti
mediátora, na ktorom sa dohodnú a odmenu ktorého uhradia rovnakou mierou. Pokiaľ
sa spor nepodarí vyriešiť mimosúdne, je oprávnená ktorákoľvek strana požiadať
príslušný slovenský súd o rozhodnutie.

22. DORUČOVANIE
22.1

22.2
22.3

PÍSOMNOSTÍ

Dorozumievanie
a vysvetľovanie
medzi odberateľom
a zhotoviteľom
sa bude
uskutočňovať v štátnom jazyku spôsobom, ktorý zaručí trvalé zachytenie obsahu
písomnosti a bude sa uskutočňovať formou doporučených poštových zásielok, zápisníc
a záznamov.
Pri zistení rozdielov medzi obsahom informácie alebo žiadosti doručenej elektronickou
formou bude rozhodujúci obsah písomnosti doručenej poštovou zásielkou.
Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa budú zasielať na adresu sídla adresáta, uvedenú
v tejto zmluve alebo na inú adresu, ktorú zmluvná strana následne preukázateľne oznámi
druhej zmluvnej strane. Ak sa takto odoslaná písomnosť vráti odosielateľovi ako
nedoručiteľná, bude sa považovať za doručenú dňom, keď adresát odoprel jej prijatie,
resp. posledným dňom odbernej lehoty, počas ktorej si ju adresát nevyzdvihol.
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22.4

22.5

Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sa vždy budú považovať za doručené aj okamihom
ich osobného odovzdávania fyzickej osobe, ktorá je v danom čase štatutárnym orgánom
adresáta alebo členom jeho štatutárneho orgánu, alebo fyzickej osobe nachádzajúcej sa
v prevádzkových alebo iných priestoroch adresáta, ktorá o sebe vyhlási, že je oprávnená
prijímať zásielky za adresáta, ak druhá strana nemá dôvod pochybovať o takom
vyhlásení.
Dorozumievanie a vysvetľovanie medzi odberateľom a poskytovateľom
sa môže
uskutočniť aj elektronickou poštou, alebo faxom (elektronické prostriedky) , a to na emailové adresy, ktoré si zmluvné strany na daný účel oznámia. Takéto písomnosti ale
musí zmluvná strana odoslať aj doporučenou poštovou zásielkou, najneskôr do dvoch
kalendárnych
dní odo dňa odoslania informácie elektronickými
prostriedkami.
Ustanovenia právnych predpisov, ktoré upravujú písomnú formu právnych úkonov
urobených elektronickými prostriedkami, tým nie sú dotknuté.
23. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

23.1.
23.2.

23.3.

23.4.
23.5.

23.6.

Táto zmluva nadobudne platnosť po jej podpise oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia
Práva a povinnosti výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými
ustanoveniami
platných
právnych
predpisov
v oblasti
nakladania
s odpadmi
a príslušnými ustanoveniami Obch. zákonníka v platnom znení.
Ak sa stane niektoré ustanovenie tejto Zmluvy celkom alebo sčasti neplatným alebo
nevymáhateľným,
nemá táto skutočnosť vplyv na platnosť a vymáhateľnosť
zostávajúcej časti tejto Zmluvy. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú nahradiť
neplatné alebo nevymáhateľné ustanovenia tejto Zmluvy novými ustanoveniami,
platnými a vymáhateľnými, ktoré budú mať čo najbližší právny význam a účinok ako
ustanovenie, ktoré má byť nahradené.
V prípade sporu platí znenie platnej a účinnej Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné spory, ktoré by vnikli na základe tejto zmluvy
sa budú snažiť riešiť hľadaním možnosti dohody akceptovateľnej oboma zmluvnými
stranami a až následne prípadným postupom podľa článku 21. podčlánku 21.2 tejto
Zmluvy.
Objednávateľ v súvislosti s povinnosťou zverejnenia zmluvy podľa § 47 a Občianskeho
zákonníka a § 5a zákona Č. 211/2000Z.z. o slobodnom prístupe k informáciam a o
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších
predpisov zabezpečí ochranu práv zhotoviteľa vyplývajúcich z § 17 Obchodného
zákonníka týkajúcich sa obchodného tajomstva a § 11 Občianskeho zákonníka,
týkajúceho sa práva na ochranu osobností. Objednávateľ konkrétne zabezpečí ochranu
(anonymizovanie) tých ustanovení zmluvy o dielo (vrátane jej príloh), ktoré
a) zhotoviteľ oddelí od zmluvy, prípadne ostaných záznamov súvisiacich so zmluvou,
krycím listom pevne zviazaným so záznamami obsahujúcimi údaje merajúce charakter
obchodného tajomstva, alebo
b) zhotoviteľ označí odtlačkom pečiatky umietnenom v texte, prípadne pred a za
uceleným textom, ktorý obsahuje informácie chránené v podmienkach zhotoviteľa ako
obchodné tajomstvo,
c) obsahujú údaje o bankovom spojení a čísle účtu zhotoviteľa,
d) obsahujú údaje spojené s osobou (titul, meno, priezvisko číslo kontaktu, pracovná
pozícia zamestnanca uvedeného v zmluve) a to v prípade, ak táto osoba
so
sprístupnením týchto informácií nesúhlasí s § 11 ods. 1 písm. a) zák. Č. 211/2000 Z. z.
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Anonymizovaním údajov tejto zmluvy podľa predtým uvedeného nie je v súlade s
ustanovením § 47a ods. 3 Občianského zákonníka dotknutá účinnosť dotknutých
ustanovení zmluvy.
23.7.
Dodávateľ Projektu je povinný strpieť výkon kontroly/auditu
súvisiaceho s
dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti
Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnené osoby sú:
a) Ministerstvo životného prostredia SR a ním poverené osoby,
b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby,
c) Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán
a nimi poverené osoby,
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby,
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,
f) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi
predpismi SR a EÚ."
23.8. Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma
zmluvnými stranami.
23.9. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch rovnakej právnej sily, z ktorých po jej
podpise dostane každá zmluvná strana po dve jej vyhotovenia.
23.10. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili slobodne a vážne, neuzatvorili ju
v tiesni a za nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na
znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali.
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Objednávatel':

Obec Orechová Potôň

Zastúpený:

Ing. Szilárd Gálffy, starosta obce

Podpis:
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V Orechovej Potôni, dňa

Miesto a dátum:

---

Zhotoviteľ:

~stav~.s.
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Zastúpený:

Podpis:

Miesto a dátum:
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V Prahe, dňa 15.11.2013
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