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Zmluvaodieloč..,./2015
uzatvorené podfa príslušnych ustanovení § 536 - 565 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

v znení neskorsích zmien a doplnkov na realizäciu stavby:
"Stavebné úpravy priestorov Kultúmeho domu na prípwu]edál, Poproč"

I.Zmluvnéstranv

1.1 ObiednávateF: Obec Poproč
v

Sídlo: Obecnýúrad, Školská 632/2.044 24 Poproč

Zastúpený a oprávnený
jednaťvoveciachzmluvy: Ing. štefan Jaktovský
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
v

Císlo účtu:
IČO: 00324639
DIČ:
Tel: 055/4668170
e-mail: starosta@poproc.sk
v

Dalej len "objednávateľ"

1.2Zhotoviteľ //^^ĽÍt ^e^^o.^ > ^// J-.jL ° -So sídlom: ^f^ťo ^t $\/. ^9^ ^'^ T/c
Zastúpený: H^T7A/ A- >^wT///
Osoby oprávnené rokovať:
- vo veciach zmluvných: ŕiAS^r^ AÍ>^/ 7//v/
-_vo veciach technických: /y/^ 77 ^ ^ ^^ j^
Bankové spojenie:
číslo účtu: 74r^/} b^^,q. //
v

ICO: ^^ ^^^DIČ:
^^^^iľf-s-^10 DPH:

6n^'wl1^/>Tel:
^^^/^3SFax:

e-mail: ^^i^ ^^;S^ (^ Q^ J ^yŕ

Dalej len "zhotoviteF í^_

2. Predmet plnenia

Zhotoviíer sa zaväzuje vyhotoviť dieio za podmienok stanovených v tejto zmluve o dielo (ďaiej
zmluve) pre stavbu:

"Stavebné úpravy priestorov Kultúrneho domu na prípravu jedál, Poproč"

podľa projektovej dokumentácie spracovanej: Ing. arch. Milošom Adamom.



Predmet zákazky - zmluvy: Stavebné úpravy priestorov Kultúmeho domu na prípravu jedál, Poproč.
Časť vnútomých priestorov existujúcej nehnuteľnosti Kultúmeho domu v Poproči, bude na základe
spracovanej prcjektovej dokumentácie prestavaná a dispozične prispôsobená na prípravu jedál.
Obsahom stavebných prác bude aj ústredné kúrenie, zdravotechnika, vnútomé vodovodné
a kanalizačné potrubie.
Rozsah predmetu tejto zákazky - zmluvy, reatizovaného vrámci subdodávky, neprevýši 30%
z ponukovej ceny úspešného uchádzača - zhotoviteľa.
Časf plnenia predmetu zmluvy bude realizovaná v subdodávke. so špecifikáciou predmetu subdodávky,
ako je to uvedené v prilohe č.3 tejto zmluvy. Špecifikácia predmetu každej subdodávky obsahuje:
- celkový predpokladaný rozsah subdodávky,

špecifikácia časti predmetu zmluvy, ktorá bude zabezpečovaná subdodávatersky,
identifíkácia subdodávky zabezpečovanej fyzickou osobou (obchodné meno, ICO, meno a priezvisko,

adresa pobytu a dátum narodenia),
v

- identifíkácia subdodávky zabezpečovanej právnickou osobou (obchodné meno, adresa sidla, ICO),
- uvedenie predpokladaného rozsahu präc realizovaného subdodávatefsky vo finančnom vyjadreni,
- predpokladaný termín výkonu subdodávateFských prác.
Povinnosťou zhotoviteFa je spraoovať harmonogram prác, ktorých realizácia, vrätane časovej
postupnosti, podlieha predchádzajúcemu súhlasu stavebného dozora. Súčasťou harmonogramu prác
budú aj plánované práce a činnosti, ktoré budú realizované subdodávatefmi. Nedodržanie podmienky
percentuálneho podielu subdodávok a nedodržanie schváleného harmonogramu prác, ktoré budú
spôsobené zmluvným dodávatetom, môžu podliehaf tinančným sankciám.
Zhotoviteť do tabuFky finančného plánu realizácie diela uvedie finančné čiastky zodpovedajúce
plánovaným prácam v jednottivých mesiacoch počas trvania zmluvy. Uvedená tabufka je súéasfou
prílohy č.2 zmluvy.
Miesto dodania predmetu zákazky - miesto realizácie predmetu zmluvy: Obec Poproč, Kultúmy dom.

v

3. čas plnenia
- odovzdanie staveniska: do 3 pracovných dni od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo

- ukonĎenie prác: do 4 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy o dielo
uvofnenie staveniska do 3 pracovných dni po odovzdaní stavby objednávatefovi.

3.1. Tenmin ukončenia stavebných prác je najneskoršie prípustný. Zmluvný termín ukončenia
stavebných präc je neprekročiteľný s výnimkou:
3.1.1. vyššej moci (neočakávané prírodné a iné javy, nepriaznivé počasie),
3.1.2. v pripade zmien a rozsahu präc podfa pokynov objednávateľa,
3.1.3. vydania príkazov azákazov vládnych alebo miestnych sprävnych orgánov, ak neboii
vyvolané situáciou u zhotovitei'a,
3,1.4. oneskoreného odovzdania staveniska.
Vplyvom niektorého z časových zdržaní uvedených v bodoch 3.1.1. až 3.1.4., sa po vzájomnej
dohode zmluvných strän, môže o čas zdržania predlžiť termín ukonéenia stavebných prác.

3.2. Zhotoviter sa zaväzuje. že v prípade požiadavky objednávateía upraviť tenmín pinenia predmetu
zákazky - zmluvy, spracuje aktuaiizáciu harmonogramu prác bezodktadne.

4. Zmluvná cena
Cena vrozsahu predmetu zmiuvy je dohodnuíá vzmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z.

o cenách v znení neskoréích predpisov, vyhlášky č.87/1996 Z. z" ktorou sa vykonáva zákon o cenách
v znení jeho neskorších predpisov a Je doiožená položkovitým rozpočtom zhotoviteFa, ktorý tvorí príiohu
č.1 k tejto zmluve.
Cena diela Je stanovená na základe oceneného výkazu výmer, ktorý je súčasťou zmluvy.
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5. Platobné podmienkv a fakturácia
5.1, Zhotoviteľ, bude vysíavovať faktúry na základe skutočne vykonaných astavebným dozorom

prevzatých prác, v príiohe s príslušnou dokumentáciou - zameraniami, fotodokumentáciou
zhotovitera, atestami, certifikátmi, skúškami azápismi kpredmetnej časti zrealizovaného a
fakturcvaného diela.

5.2. Lehota splatnosti faktúr bude do 30 dní od äch doručenia objednávatetovi.
5.3. Faktura za vykonané práce môže byf vystavená najskôr prvý pracovný deň po termEne

odsuhlaseniasúpisovvykonanychpracstavebnýmdozo^
yykonaných präc do 5 pracovných dní od ich obdržanía, pokiaľ budú splňaf všetky náležitosťi.

5.4. Faktúry budú predkladané v šiestich vyhotoveniach.
Zmtuvné strany sa dohodli. že faktúry budú mať náležitosti daňového dokladu:
a/ označenie"faktúra'(ajejčíslo
b/ názov a adresu objednávatera a názov a adresu zhotovitera
c/ éísto zmluvy a oznaôenie stavebného diela a jeho ôasti Oednotlivých objektov podľa
projektovej dokumentácie)
d/ označenie banky a číslo účtu zhotovitefa
e/ deň vystavenia alehotujejspiatnosti
f/ výšku fakturovanej čiastky v členení celkom s DPH, z toho DPH, bez DPH
g/ náležitosti pre ú6ely DPH, najmä dátum zdanitefného plnenia
h/ objednávatefom a stavebným dozorom potvrdený súpis vykonaných prác a dodávok
i/ podpis oprávnenej osoby a pečiatka zhotovitera

5.5. Zhotoviterovi nebude na plnenie predmetu zákazky poskytovaná záloha.

6. Podmienkv uskutočnenia prác
6.1. Odovzdanie staveniska:

6.1.1. zhotovitef sa zaväzuje, že najneskôr ku dňu odovzdania staveniska nahlási
obj'ednávaterovi stavbyvedúceho.

6.1.2. objednávater najneskôr ku dňu odovzdania staveniska odovzdá zhotoviterovi 2
vyhotovenia projektovej dokumentácie v tlačenej podobe,

6.1.3. zhotoviteF sa zaväzuje, že pre zriadenie staveniska využije priestor uréený
objednávatefom,

6.1.4, zhotoviter si zabezpečí prevádzkové, sociáine, výrobné zariadenia staveniska.
Náklady na prevádzku, údržbu a likvidáciu zariadenia staveniska sú súčasfou zmtuvnej
ceny.

6.2. Realizácia:

6.2.1. zhotovlteľ sa ^lz^' ,^^fliJ^d?sl^hnutl,a,zodpovedaJúceJ _kv?IltydielTVZ,my^le
zákona č. 50/1976 Zb. vznenÍ neskoreich predpisov použije na realizáciu stavebneho
diela len iaké stavebné výrobky, ktoré spíňajú podmienky zákona é. 90/1998 2. z.

o stavebných výrobkoch, v znení neskorších predpisov, resp. Vyhláéky č.246/1995 Z. z.
o certifikácii výrobkov. Prislušné doklady bude predkladaf objednávateľovi ku kontrole
(nahliadnutiu) pred ich zahmutím do fakturácie asúhmne, pri odovzdávacom
a preberacom protokole,

6.2.2. zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor, tri pracovné dni vopred, ku prevzatiu
stavebných prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými, pričom spôsob
vyrozumenia bude stanovený vzápise zodovzdania staveniska. Ak tak zhotoviteľ



neurobí, bude povinný, na požiadanie objednávateľa afebo stavebného dozora, tieto
práce odkryť na vlastné náklady,

6.2.3. zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať
zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a zásady požiamej ochrany,

6.2.4. zhotoviteľ sa zaväzuje, že stavebnú suť uloži na organizovanú skládku odpadu
a materiály vhodné na recykláciu (druhotné suroviny) odovzdá do prislušných zberných
surovín. Doklady o splnení tohto záväzku bude predkladať objednávateFovi pri každej
fakturácii a následne pri preberacom konaní.

6.2.5. objednávateľ bude organizovaf kontrolné dni na stavbe podľa potreby (minimálne
jedenkrát za 60 dní) za účasti zainteresovaných.

6.3. Stavebný dennik:
6.3.1. zhotoviter je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesf stavený dennik. Do dennika sa

zapisujú všetky skutočnosti rozhodujúce pre pinenie zmluvy, najmä údaje o počasí
a teplote, počte pracovníkov, používanej mechanizácii, časovom postupe prác a ich
kvaiity, zdôvodnenie odchýllek vykonávaných präc od projektovej dokumentácie, údaje
dôiežité pre posúdenie hospodámosti prác, údaje pre posúdenie präc orgánmi štátnej
správy apod.. Počas pracovnej doby musí byf denník na stavbe trvalo prístupný.
Povinnosf viesť stavebný denník končí dňom odovzdania aprevzatia prác
objednávatefom.

6,3.2. záznamy v stavebnom denníku je oprávnený robif majster, stavbyvedúci, prípadne jeho
zástupca a ich predstavení. Okrem nich sú oprávnení robit záznam stavebný dozor
objednávateFa jeho predstaveni, objednávateľ, orgány štátneho stavebného dohFadu,
prípadne iné príslušné orgány étátnej správy.

6.3.3. denné záznamy sa píšu do knihy - stavebného denntka s očislovanými listami, jednak
pevnými, jednak perforovanými pre dva oddelitefné predpisy, ktoré sa Číslujú zhodne
s pevnými listami. Denné záznamy sa zapisujú zásadne v ten deň, keď sa práce
vykonali alebo nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Len výnimočne sa tak
môže urobiť v nasledujúci deň. Pri denných záznamoch sa nesmú vynechať voFné
miesta.

6.3,4. stavený dozorje oprávnený dať pokyny. ktoré sú potrebné na vykonanie práce podfa
zmluvy zhotoviterovi v stavebnom denniku a zhotoviteľ je povinný sa týmito pokynmi
riadiť, Pritom musí rešpektovať technologický postup präc.

6,3.5. pokiai' stavebný dozor nariadi nevyhnutné zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie
zmluvy zo strany zhotoviteľa alebo jeho podzhotoviteľov. vykoná zhotoviter nariadené
práce na svoje vlastné náklady.

6.3.6. ak síavbyvedúci do troch pracovných dni nepripojí svoje nesúhlasné stanovisko
k vykonaným zápisom, pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom,

6.3.7. ak stavebný dozor do troch pracovných dní odo dňa zápisu zhotoviíefa -nepripojí svoje
nesúhlasné stanovisko k vykonaným zápisom pokladá sa to za jeho súhlas s obsahom.

6.4. Odovzdanie:
6.4.1. dielo sa považuje za úspešne skončené, ak je urobené úspešné protokoláme

odovzdanieaprevzatie,
6.4,2. prevzatie predmetu diela alebo jeho časti môže byf odmietnuté pre vady a to až do ich

odstránenia,
6.4.5. zhotoviteF je povinný najneskôr 10 dní vopred oznámif objednávaterovi, kedy bude

dodávka - dielo alebo jej uceiená časť pripravená na odovzdanie,
6.4.6. zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávatefovi min. vdvoch

vyhotoveniach:
projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia,

porealizačné zameranie stavebného diela v digitálnej a listinnej forme,



- doklady o vykonaných funkčných a Íných skúškach,
stavebnéamontážnedenníky,
správy, atesty, certifikáty a vyhlásenia o zhode,
všetky ostatné doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia.

Absencia niektorého ztýchto dokladov je dôvodom pre nezačaíie preberacieho
konania.

6.4,7. objednávateľ je povinný pripraviť na preberacie konanie všetky svoje doklady tak, aby
ich porovnaním sdokladmi zhotoviteľa bolo zabezpečené kvaiiíné, úplné arýchle
uskutočnenie tohto konania, a to v písomnej forme a prípadne aj v elektronickej forme.

6.4.8. objednávatef nie je povinný prevziať dokončenú časť stavby, ak nebola z dôvodov na
strane zhotoviteľa odovzdaná iná časť stavby, kíorá podľa dojednania mala byť už
dokončená.

6.4.9. zápisnicu odovzdani a prevzatí stavebných prác (predmetu zákazky - zmluvy) spisuje
zhotoviter, ak nebolo dohodnuté inak.

6.4.10. ak objednávateF odmieta dodávku prevziaf, je povinný uviesf dôvody. Po odstránení
nedostatkov sa opakuje konanie vnevyhnutnom rozsahu aspíše sa dodatok
k pôvodnej zápisnici aiebo sa vyhotovi nová zápisnica.

7. ZodDovednosť za spôsobené ékodv
7.1. Pokiar vzniknú škody na stavenisku alebo na vykonaných prácach alebo jej častiach počas

obdobia v ktorom je zhotoviter povinný one sa staraf, musi zhotoviter na vlastné náklady
odstrániť tieto Škody,

7.2, Ak vznikne škoda neoprävneným vstupom na pozemky tretích osôb aiebo ich poškodenim,
poprípade svojvoľným uzatvorením ciest, porušením inžinierskych sietí a pod. zodpovedá za
škodu zhotoviter,

8. ZodDovednosť za vadv a zárukv
8.1. Zhotoviteľ ruči za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlasínosti, že

zodpovedá technickým nomfiám apredpisom SR, aže nemá vady, ktoré by rušili, alebo
znižovali hodnotu alebo schopnosť jeho použivania kzvyčajným alebo vzmluve
predpokladaným úôelom, Zhotoviter zaručuje, že tieto vlastnosti bude maf dieto 36 mesiacov na
stavebnú časť odo dňa úspešného protokolámeho odovzdania a prevzatia. Záručná doba na
ostatné Časti diela (technológie, zariadenia, stroje a pod.) je 24 mesiacov odo dňa úspešného
odovzdávacieho a preberadeho konania.

8,2. Na žiadosf objednávateťa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady svojej dodávky
odstránif, i keď neuznáva, že za vady zodpovedá. Vspomých prípadoch nesie náklady až do
rozhodnutia o reklamácií zhotoviteľ.

8.3. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteFnosť dodávky zavinená zhotoviteľom, je
zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného
zákonníka.

9. Zmluvné pokutv
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatef si môže uplatnlť zmluvnú pokutu:

za včasné nedokončenie diela alebo jeho časti -15,00 EUR za každý deň omeškania;
- za včasné neodstránenie prípadných vád a nedorobkov - 15,00 EUR za každý deň

omeškania;
za prekručenie podielu na zákazke podľa bodu: 2. môže vyúčtovať objednávateľ
zhotoviterovi zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny zákazky - stavebného diela bez DPH.



9.2. Vprípade omeškania úhrady faktúr vtermine splatnosti zhotoviteF môže účtovať zmiuvnú
pokutu vsúlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka vo výške 0,05%, z fakturovanej
čiastky za každý deň omeškania.

lO.Rieéeniesporov
10.1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory, súvisiace splnenim ustanoveni tejto zmluvy

prednosíne rokovaniami štatutámych orgánov zmluvných strán. Ak sa rozpor neodstráni
dohodou, ktcrákoľvek zo zmluvných strán je oprávnený predložiť žalobu na súd SR.
Prípadné súdne spory budú riešené podľa príslušnosti súdu objednávateľa.

10.1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy majú prioritu
a/ zmluva o dielo,
b/ súťažný návrh (vrátane návrhu ceny),
c/ technické špecifikácie prác,
d/ véeobecné technické podmienky.

10.2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce.
10.2, Pri rôznosti názorov na vlastnosti hmôt a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné

skúšobné postupy a o pripustnosti a sporahiivosti pristnojov, ktoré sa použiii pri skúškach.
prípadne metód, môže si každá strana daf vykonať materiálno-technícké preskúšanie štátnym
alebo štátom uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok
sú záväzné. Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.

10.3. V prípade spomých vecí, ktoré nebude možné riešif dohodou zmluvných strän, požiada jedna
zo zmluvných strán o rozhodnutie súd.

10,4. Zmluvný vzfah sa bude riadif právnym poriadkom platným na území SR, Spory bude
rozhodovať príslušný súd SR ato vjazyku slovenskom. Záväzný je slovensRý výklad
dokumentov a zmluvy.

11. Osobitné doiednania
11.1. Za priame riadenie stavebných prác zhotoviteľom je zodpovedný stavbyvedúci.

1.2. Zhotoviteľ určuje, že stavbyvedúci je zodpovedný na vytvorenie podmienok bezpečnosti
a zdravia zamestnancov na spobčnom pracovisku s rozsahom jeho zodpovednosti:
- zabezpečuje dodržiavanie BOZP aPO na stavbe (vybavenie pracovnikov aseba OP
vsúlade s ustanoveniami zákona č. 330/1996 2, z. a prísl. súvisiacimi vykonávacimi právnymi
predpismi)
- pri nedodržaní ním vydaných pokynov, príkazov pre BOZP a PO, technologickej disciplíny,
platných vnútropodnikových noriem žiada okamžitú nápravu. Má právo vykázať dotyčného
pracovníka zo stavby, resp. okamžite zastaviť stavebné práce ak sa pri nich robia chyby
ohrozujúce život, zdravie, bezpečnosf konštrukcie alebo môžu zapríčiniť vznik rozsiahlych škôd.
O tomto rozhodnutí neodkfadne informuje hlavného koordinátora činnosíi.
- hlavnéhc koordinátora činnosti urcuje objednávateľ.

11.3. Všetky dokumenty sa musia vypracovať vslovenskom jazyku. Všetky hodnoty, výmery,
hmotnosti budú označované v slovenskom jazyku.

11.4. Zhotoviteľ vptnej miere ručí za to, že nedôjde kzneužitiu, resp. že neposkytne materiáiy
týkajúce sa plnenia predmetu zmluvy tretím osobám.

11.5. Nebezpecenstvo škody na zhotovovanom diete znáéa zhotoviteľ.
11.6. Zmluvná strana, u ktorej nastal prípad vyššej moci, o tom najneskôr do 5 dni od dáta vzniku

takej udalosti a do 5 dní po jej skončení, pisomne upovedomí druhú zmluvnú síranu.
11.7. V prípade, že by vyššia moc spôsobiia odloženie zmluvných záväzkov o viac ako 1 mesiac,

dohodnú sa zmluvné strany na ďalšom postupe realizácie zmluvy o dielo.

12. Právne vzťahv a dôsledkv neplnenia zmluvv



12.1. Od zmluvy možno odstúpif v prípadoch, ktoré stanovuje zmluva a § 344 a násl. Obchodného
zákonnEka. Pri odstúpení od zmluvy zhotovitefovi prináleží náhrada iba za skutočne vykonané

f_

prace.

12.2. Zhotovitef sa zaväzuje akceptovať prävo objednávatefa od zmluvy odstúpiť v prípadoch, kedy
nastanú podstatné zmeny podmienok, za ktorých bo!a zmluva podpisaná. Za takúto podstatnú
zmenu budú zmluvné strany považovať napr. nepridelenie nenávratného fínančného príspevku
na realizáciu stavebného diela, resp. v nižšom rozsahu oproti predpokiadanému.

12,3, Odstúpenie od zmiuvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené pisomne.
12.4. ObjednávateF môže odstúpiť od zmluvy v prípadoch:

- ak zhotoviteľ mešká so splnením zmäuvného termínu, alebo dielčieho termínu dohodnutého
v zmluve a ak márne uplynie dodatočne stanovená lehota na plnenie.

12.5. Pre pokračovanie prác si môže zhotoviteF nárokovať primeranú úhradu za vybudované
zariadenia, lešenie a iné vybavenie, ktoré sa už nachádzajú na stavenisku, ako Í dodané hmoty
a síavebné dielce. Objednávatefôvi pritom zostávajú zachované nároky na náhradu prípadnej
škody.

12.6. Objednávateľ je povinný zhotoviterovi poslaf súpis akalkuláciu vzniknutých naviac nákladov
asvoje ďalšie nároky súvisiace sodstúpením od zmluvy najneskôr 14 dní po vyúčtovaní
s náhradným zhotoviteľom.

12.7. Zhotoviter môže odstúpif od zmluvy v prípade ak objednávateiľ neplni svoje zmiuvné povinnosti
a tým zhotovitefovi znemožní vykonávanie prác. Musi však vyzvať objednávatefa a urciť mu
dodatočne primeranú tehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy apísomne
prehlásiť, že v prípade neplnenia aj po stanovenom termíne od zmluvy odstúpi.

12.8, Zmluvné strany si dohodli náhradné doručenie odstúpenia od zmluvy spočívajúce vtom, že
písomnosf o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručenú dňom, kedy bola uložená na pošte.
Adresát bude vyzvaný, aby si pisomnosť vyzdvihol.

13. Záverečné ustanovenia

13.1. PokiaF vtejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

13.2. K návrtiom dodatkov k tejto zmluve sa zmiuvné strany zaväzujú vyjadriť písomne v lehote do 15
dní od domčenia návriiu dodatku druhej strane.

13.3. Zmeny adoplnky tejto zmluvy je možné robif len písomnými dodatkami podpísanými
oprävnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

13.4. Zmluva nadobúda platnosf obojstranným podpisom štatutámych zástupcov zmluvných strán
a účinnosť nasiedujúci deň po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovej stránke objednávateľa.

13,5. Zhotovitef bude povinný dodržiavaf mlčanlivosť vo vzfahu ku skutočnostiam, zisteným počas
plnenia zmluvy o dielo, Všetky dokumenty súvisiace z realizáciou predmetu zákazky budú
dôverné a nebude možné ich použiť bez predchádzajúceho súhtasu objednávatefa.

13.8. Neoddeiiternou prílohou tejto zmluvyje:
príloha č.1 - položkovitý rozpočet,
priloha č.2 - harmonogram postupu prác,
príloha č.3 - špecifikácia predmetu subdodávky.

13.10. Táto zmluvaje vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach, pojednom vyhoíovení pre každú zmluvnú
stranu.
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