
ZMLUVA 0 DIELO
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991  Zb. Obchodný zákonnik v platnom znení

Objednávatel':
Sídlo:
Zastúpený:
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zm]uvných:
vo veciach .echnických:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD a3IC):
IČo:
DIČ:
Telefón:
(ďalej len „objednávateľ`)

Zhotovitel'
Obchodné meno:
Sídlo:
Štatutá rny zástupca :
Osoby oprávnené rokovat'
vo veciach zmluvných:
vo veciach technických:
Bankové spojenie:
IBAN:
SWIFT KÓD O}IC):
IČo:
DIČ:
IČO DPH:
Zapísaný
(ďalej len „zhotoviter`)

Obec Nedožery - Brezmy
Družstevná 367/1, 97212 Nedožery -Brezany
JUDr. Martin Mokrý, starosta obce

JUDr. Martin Mokrý
JUDr. Martin Mokrý
VÚB, a.s. pobočka Prievidza
SK42 0200 0002 00001842 9382
SUBASKBX
318302
2021162737
046 548 5100

FEMO, spol. s r.o.
Sama Chalupku 6, 972 51 Handlová
lng. Kriváň Slavomír, riaditel' spoločnosti

lng. Kriváň Slavomír

%.sTo°BT:jz.erR°mm9Vedúcimontáže
SK52 7500 0000 00031169 5903
CEKOSA
31592538
2020467779
SK2020467779
0bch. reg. Okr.súdu v Trenčíne, oddiel: Sro, vložka č. 2416fli

Preambula
Objednávatel'  na  obstaranie  predmetu   tejto   zmluvy  použil   podlimitný  postup  verejného
obstarávania   podľa   §    117   zákona   č.   343/2015   Z.z.   overejnom   obstarávaní   aozmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Č].1
Premet zm]uvy

1.1      Predmetom   tejto   zmluvy   je   vykonanie   diela   -   uskutočnenie   stavby   „Oplotenie
kultúmeho  strediska  „  Vrbičky",  za podmienok uvedených v súťažných podkladoch a
ustanovených touto zmluvou.

1.2     Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo na svoje náklady, vo vlastnom

ľ,ee::;nĹ:::u;:Bea?:,?pseačezsvtžoujvedáj:tťv=noémdiče::eoad:;zdá':ťp:bqiä*ted|9.hvoidnri:ťnce:
včas, bez vád a nedorobkov brániacich užívaniu, v zodpovedajúcej kvalite.

1.3     0bjednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a zaplatiť
za dielo dohodnutú cenu podľa platných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.



1.4     Za riadne zhotovené dielo sa pre účely tejto Zmluvy považuje dielo, ktoré je vykonané

:::d:'sa|#ýg.iän#;,.:?;`eáýž:jí:sl:v:š.e:iž:p%k:eeŤ:#igžpe;:.e:á;:#oyí;g#;ää;
životného prostredia a boli na ňom odstránené všetky vady a nedorobky.

1.5     Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, sú
mu  známe  technické,   kvalitatívne   a   iné  podmienky   potrebné   k  realizácii   diela  a
disponuje takými kapacitami a odbomými znalosťami, ktoré sú na kvalitné zhotovenie
diela potrebné.

Čl.2
Čas plnenia

2.1      Termín začatia : v deň prevzatia staveniska.
Prevzatie  staveniska  sa uskutoční  najneskôr do  10  dní  od  účinnosti  tejto  zmluvy.  Ak
nezaháji  zhotoviteľ  práce  na  realizáciu  diela  ani  do  siedmich  dní  po  dohodnutom
temíne záhájenia, a to z dôvodov, ktoré sú na jeho strane, je objednávatel' oprávnený od
zmluvy odstúpiť.

2.2     Zhotoviteľ  dokončí  dielo  bez  zjavných  nedostatkov  a  pripraví  dielo  na  odovzdanie
objednávateľovi najneskôr do  20. 9. 2018

2.3     Ak  zhotoviteľ  pripraví  dielo  na  odovzdanie  pred  dohodnutým  temínom,  zaväzuje  sa
objednávateľ toto dielo prevziať v skoršom ponúknutom termíne.

2.4     Zhotoviteľ je povinný bez meškania infomovat' objednávatel'a o vzniku udalosti, ktorá
bráni alebo st'ažuje realizáciu diela, s dôsledkom omeškania doby výstavby dohodnutej
touto  zmluvou.   V  prípade,   Že  zhotovitel'  bude  v  omeškanĺ   s  plnením  z  dôvodov
spočívajúcich  na  jeho   strane  viac   ako   14  dní,  považuje   sa  toto   omeškanie  alebo
nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

Čl.3
Cena predmetu zm]uvy

3.1     Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl.1 tejto zmluvyje stanovená dohodou
zmluvných  strán  vzmysle   §   3   zák.   č.18/1996   Z.   z.   ocenách  vznení  neskoršĺch
predpisov ako cena maximálna.

3.2     Cenadielaje:
Cenabez DPH :              6 830  EUR
DPH20% :                         1366  EUR
Cena vrátane DPH :        8196  EUR
Celková cena diela je  8 196 EUR
Slovom: osem tisíc sto devät'desiat šesť EUR

3.3     Cenová ponuka je súčasťou verejného  obstarávania na dané dielo  aje pre vymedzenie
predmetu záväzná.

3.4     V kalkulácii ceny diela sú zahmuté podl'a potreby aj náklady na odvoz odpadov vrátane
poplatku   za   skládku,   telefón,   dočasné   užívanie   verejných  komunikácií,   poplatky,
zriadenie,  prevádzku  a vypratanie  zariadenia  staveniska,    dielenskej   alebo  výrobnej
dokumentácie, náklady na stráženie staveniska,  náklady na spotrebu elektrickej energie
a vody,  poistné stavby počas realizácie, kompletačná čimost', skúšky, revízie a merania

3.5

kontroly kvality prác.
Cena  uvedená  v bode  3.2  pokrýva  celý  zmluvný  záväzok  a  všetky  náležitosti  a  veci
nevyhnutné   na  riadne   vykonanie   a odovzdanie   predmetu   zmluvy,   ktoré   umožnia
objednávatel'ovi riadne nakladanie s odovzdaným predmetom zmluvy.



3.6    Cenu  diela  dohodnutú  v zmluve  bude  možné  po  dohode  s objednávateľom  menit'  v
prĺpadoch,   ako  je   zmena   sadzby   DPH,   resp.   inou   zmenou   upravenou   všeobecne
právnym  predpisom  alebo  v pn'pade  zmeny  rozsahu  realizovaných  prác.  V prípade
navýšenia ceny diela je potrebný písomný dodatok k zmluve.

Čl.4
Platobné podmienky

4.1     Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu na vykonanie diela.
4.2    Zhotovitel'   vystaví  jednu   fáktúm   až   po   podpise   protokolu   o odovzdaní   aprevzatí

predmetu zmluvy. Práce nebudú priebežne fákturované.
4.3.    Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch. Mimo povinných údajov

uvedených v  §  74  ods.  1  zákona č.  222/2004 Z.  z.  o dani  z pridanej  hodnoty v znení

a)  on=kčoerííshopbrjeedáiä=e?':dá ozbhsoťo:ĺtaet;'aTi;imega:e stíiá::,ú|dčjó', D|Č  (a  údaje  podľa  §3a
Obchodného zákomíka),

b) miesto a názov diela,
c) číslo zmluvy,
d) číslo fáktúry resp. daňového dokladu,
e) deň odoslania a deň splatnosti fáktúry, zdanitel'né obdobie,
f) fáktuovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fákturovanú sumu,
g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa,
h) prilohou fáktúry bude povereným pracovnĺkom objednávatel'a odsúhlasený súpis prác a

dodávok,
i) označenie peňažného ústavu a čĺslo účtu, na ktorý sa má platiť.

4.4     Splatnost' fáktúryje do 30 dní odjej doručenia objednávateľovi.
4.5    V prĺpade, že fáktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, je objednávateľ oprávnený

ju  vrátiť  zhotoviteľovi  na  doplnenie.  Nová  lehota  splatnosti  začne  plynúť  odo  dňa
doručenia opravenej fáktúry obj ednávateľovi.

Čl.5
Záručná doba -zodpovednost' za vady

5.1     Dielo  špecifikované v čl.1  ods.1.1  zmluvy  sa považuje  za ukončené jeho odovzdaním
a prevzatĺm, o čom sa spíše pĺsomný protokol o odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy,
ktorý musí byť podpĺsaný oboma zmluvnými stranami.

5.2     Zhotovitel' vyhlasuje, Že predmet zmluvy Špecifikovaný v čl.1  ods.1.1  má požadovanú
akosť,   množstvo   a  vyhotovenie  v  zmysle   dohodnutých  podmienok  v tejto  zmluve,
platných právnych predpisov, STN a ostatných predpisov.

5.3     Záničná doba na predmet zmluvy špecifikovaný v čl.1  ods.1.1 je 60 mesiacov a začína

plynút' dňom j eho odovzdania zhotovitel'om.
5.4     Ak   Zhotoviteľ poruší   povinnosti ustanovené v ods.  5.2,  má predmet zmluvy vady.   Za

vady predmetu zmluvy   sa považuje aj  vyhotovenie   iného diela, než  učuje   zmluva,   a
vady  v dokladoch  potrebných  na užĺvanie diela ako aj právne vady.

5.5     0známenie vád predmetu zmluvy špecifikovanom v čl.1  ods.1.1  (reklamácia) musĺ byť
vykonané len pĺsomne, inak je neplatné. Musí obsáhovať označenie vady, miesto, kde sa
vada nachádza a popis, ako sa vada prejavuje.  Objednávatel' je povinný ich reklamovať
u zhotoviteľa bez zbytočného odkladu po ich zistení. Zhotovitel' je povinný reklamáciu
odstrániť do 3 pracovných dní po jej obdržaní.

5.6     Zhotovitel'  je  povinný   vyhotoviť  písomný  doklad  o náprave,  alebo  odstránení  vady
opatrený podpismi oboch zmluvných strán a dátumom, spolu s popisom odstránenej vady.

5.7     Počas  doby  od  nahlásenia  oprávnenej   reklamácie  až  po  odstránenie  vady  neplynie



záručná doba.
5.8     \-ärok} objednávateľa z riadne reklamovanej  vady sa riadia ustanovením  §  564 a nasl.

zákom  č.  513/1991  Zb.  Obchodného  zákonníka  v platnom  znení,  v takomto  prĺpade
obiedná\-ateľ  môže:

a}   piižado`-ať  odstránenie   vád  dodaním  náhradnej   časti  diela  za  vadnú  časť  diela,
dodanie ch}''bajúcej časti diela a požadovať  odstráneníe právnych vád,

b)   požado`-at`.   odstránenie  vád   opravou  diela,   ak  sú  vady opraviteľné,
c)   požado`-at. primeranú zl'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d)   odstúpir. od zmluw.

Čl.6
Podmienky vykonania diela

6.1     Dielo zrealizuje zhotoviteľ v súlade so  súťažnými podmienkami objednávateľa danými
v súťaži na výber zhotovitel'a diela, ponuky zhotoviteľa, podľa podmienok tejto zmluvy,
v súlade  s platnýmí  technickými  nomami,  platnými  právnymi  všeobecne  závämými
predpisri ako i s požiamymi a bezpečnostnými predpismi

6.2     Zhotoviteľ    zodpovedá    za    čistotu    komunikácií,    po    ktorých    dováža    materiál
amechanizmy   aodváža   zo   staveniska   zeminu   ainý   odpad,   ako   aj za   poriadok
a bezpečnost' na stavbe. V prípade porušenia tejto povinnosti je objednávatel' oprávnený
zabezpečiť  náhradné  plnenie  týchto  povinností  prostredníctvom  tretĺch  osôb,  pričom
objednávatel' je oprávnený požadovať od zhotovitel'a náhradu nákladov na uspokojenie
nárokov  tretĺch  osôb;  takáto  náhrada je  splatná  v lehote  päť  (5)  pracovných  dní  od
doručenia výzvy obj ednávateľa.

6.3     Zhotoviteľ   sa  zaväzuje   pri   plnení   predmetu  tejto   zmluvy   dodržiavat'   ustanovenia
vyhlášky  č.147/2013   Z.z.   o zaistení  bezpečnosti  a ochrany  zdravia  pri   stavebných

prácach  a  nariadenie  vlády  SR  č.  396/2006  Z.z.  o  minimálnych  bezpečnostných  a
zdravotných požiadavkách na staveni sko.

6.4    Zhotovitel' zodpovedá za ochranu životného prostredia v okolitých priestoroch a na svoj
náklad je povinný odstraňovat' odpad,  ktorý  bude vznikať pri jeho  činnosti na stavbe,
a to  priebežne,  pričom je  povinný  uviest'  stavenisko  do  pôvodného  stavu  do  termínu
preberacieho  konania,  resp.   najneskôr  v  lehote  dohodnutej   pri  preberacom  konaní.
V rámci preberacieho  konania je zhotovitel' povinný predložit' objednávateľovi  doklad
o naložení  s odpadom  v súlade  s právnymi  predpismi.  Porušenie  tejto  povinnosti  sa
považuje za vadu diela, pre ktorú je objednávatel' oprávnený odmietnut' prevziať dielo
alebo jeho časť.

6.5     Zhotovitel'  je oprávnený vykonať dielo ešte pred dojednaným časom.  Objednávateľ je
oprávnený  kontrolovať  vykonávanie  diela  a  zhotovitel'  je  povinný  takúto  kontrolu
objednávateľovi umožniť, a to vždy najneskôr do troch dní odo dňa, kedy objednávateľ
o umožnenie kontroly požiada.

6.6    Vlastníkom  zhotovovaného  diela  je  objednávateľ.  Vlastníkom  stavebného  materiálu
a zariadení sa objednávateľ stáva ich zabudovaním do diela. Zodpovednost' za Škody na
predmete    zmluvy  špecifikovanom  v čl.  1  ods.  1.1  prechádza  na  objednávateľa  dňom
podpísania   protokolu   o odovzdaní   a prevzatí   predmetu   zmluvy   oboma   zmluvnými
stranami.

6.7    Dielo   zhotoviteľ   odovzdá   objednávateľovi   naraz,   po   jeho   dokončení   ako   celku,
s predchádzajúcimi kvalitatívno-technickými kontrolami zo strany objednávatel'a, podľa
dohodnutého vecného rozsahu.

6.8     Zhotovitel' k temínu odovzdania diela pripraví a objednávateľovi odovzdá:
a)     doklady o výsledkoch predpísaných skúšok a revízne správy,



b)    doklady  o  overení  požadovaných  vlastností  výrobkov,  vyplývajúcich  z  platných
právnych predpisov.

6.9     Zhotoviteľ  je  povinný   5   pracovných  dní  pred  temĺnom  dokončenia  diela  vyzvať
objednávateľa  na  prebratie  diela  a  predložiť  mu  preberací  protokol.  Ak  zhotovitel'
objednávatel'a nevyzve, je oprávnený učiť čas odovzdania diela objednávatel', ktorý o
tom zhotoviteľa   písomne   upovedomí.   Ak   sa   zhotoviteľ   bez   objektívneho   dôvodu
odmietne  zúčastniť  preberacieho  konania,  alebo  sa  nedostaví  na  preberacie  konanie
alebo  z neho  odĺde  bez  toho,  aby  preberacĺ  protokol  podpísal,  považuje  sa  tvrdenie
objednávatel'a   uvedené   vpreberacom   protokole      za   pravdivé,   pokial'   zhotoviteľ
nepreukáže do jedného mesiaca od obdŕžania preberacieho protokolu opak.

6.10   Pokial' sa pri odovzdaní a prevzatí diela zistia vady a nedorobky, zhotoviteľ je povimý
všetky zistené vady a nedorobky odstránit' v lehote 5 pracovných dní. V prípade, ak by
ich   zhotoviteľ   neodstránil   v stanovenej   lehote,  je   objednávatel'   oprávnený   nechať
vykonať   odstránenie   tretĺm   subjektom   a od   zhotovitel'a  požadovať   úhradu   týchto
nákladov, ku ktorým je objednávateľ oprávnený uplatniť svoje režijné náklady vo výške
15% z ceny prác tretieho subjektu.

6.11   Prevzatie  diela na základe preberacieho  protokolu nie je potvrdenĺm zhotovenia diela
bez vád.

6.12   Stavebný  denník  bude  zhotovitel'  viesť  odo  dňa  začatia  prác  až  do  odovzdania  a
prevzatia diela.

6.13   Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečit' počas celej  doby plnenia predmetu tejto zmluvy až
do   momentu   odovzdania   diela   objednávatel'ovi   všeobecné   komerčné   poistenie   a
poistenie  diela  v prípade  škody  spôsobenej  živelnou  udalosťou/pohromou  v poistnej
sume zodpovedajúcej cene diela.

Čl.7
Zm]uvné pokuty a odstúpenie od zmluvy

7.1         V  pn'pade omeškania  zhotovitel'a s vykonaním  diela   špecifikovaného  v čl.1  ods.1.1
vtemíne   učenom   včl.   2   ods.   2.2   je   objednávateľ   oprávnený   požadovat'   od
zhotovitel'a zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50 € za každý deň omeškania z ceny
diela  špecifikovanej v čl. 3  ods. 3.2.

7.2        V  pn'pade  omeškania  objednávateľa  s úhradou ceny  diela  špecifikovanej  v čl.  3  ods.
3.2 v temíne Špecifikovanom v čl.  4 ods. 4.4 je   zhotoviteľ oprávnený požadovať od
objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,05 °/o za každý deň omeškania
z nezaplatenej časti ceny diela.

7.3        Zmluvné   strany   si   dohodli   v pripade   omeškania   zhotovitel'a   s   odstránením   vád
v temínoch  Špecifikovaných  v čl.  5  ods.  5.5 je  objednávateľ  oprávnený  požadovať
zaplatenie zmluvnej  pokuty vo výške 50 € za každý deň omeškania, a to osobitne za
každú j ednotlivú vadu.

7.4        V pripade omeškania zhotoviteľa s prevzatím alebo vyprataním staveniska sa zmluvné
strany  dohodli,  že  objednávatel' je  oprávnený  požadovat'  od  zhotovitel'a  zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 50,- € za každý deň omeškania zhotoviteľa.

7.5        Zhotoviteľje oprávnený odstúpit' od zmluvy v prípade, ak objednávatel' preukázatel'ne
odmietne poskytnút' potrebné spolupôsobenie a plnenie podmienok tejto zmluvy, ktoré
by  podstatným   spôsobom  znemožňovalo   zhotoviteľovi  plniť  podmienky  uvedené
v tejto zmluve.

7.6        0bjednávatel' okrem dôvodov na odstúpenie, ktoré uvádza obchodný zákonnĺk, môže
odstúpiť od tejto zmluvy z nasledovných dôvodov na strane zhotoviteľa
7.6.1  ak je zhotoviteľ v omeškaní s plnením povinností v temínoch stanovených touto
zmluvou o viac ako 14 dní,



7.6.2  ak zhotovitel' nezhotovuje predmet plnenia tejto  zmluvy v požadovanej  kvalite,
v súlade so zmluvou a pokynmi objednávateľa,
7.6.3 ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na
vyhlásenie konkuzu,
7.6.4 ak zhotovitel' poruší zmluvu podstatným spôsobom.
Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod,
pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje.
Zaplatenie      zmluvnej      pokuty      nevylučuje      povinnosť      zhotovitel'a      uhradiť
objednávateľovi  Škodu  v plnej  výške,  ktorá vznikla  nesplnením  záväzkov,  ktoré pre
neho   zo   zmluvného   vzťahu  vyplývajú.   Zhotoviteľ  je  povimý  plniť  ktorúkol'vek
povimost', ktorej  splnenie bolo zabezpečené zmluvnou pokutou,  a to aj  po zaplatení
zmluvnej pokuty obj ednávatel'ovi.

ČI.8
0kolnosti vylučujúce zodpovednost' /vyššia moc/

Pod  vyššou  mocou  sa  rozumejú  okolnosti,  ktoré   nastali  po  uzavretí  zmluvy  ako
výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvnitel'ných prekážok, napr.
živelné pohromy, vojna a pod.
Vprípade,   Že   takáto   okolnosť   bráni   vplnení   povimostí   podl'a   tejto   zmluvy
zhotoviteľovi  alebo  objednávatel'ovi,  bude povinná strana zbavená zodpovednosti  za
čiastočné   alebo   úplné   nesplnenie   záväzkov   podľa   zmluvy   zmluvnými   stranami
primerane o dobu, po ktorú pôsobili tieto okolnosti.

8.1

8.2

8.3        V pripade  prerušenia  alebo  zastavenia  prác  na  diele  z dôvodov  uvedených  vtomto
článku je  zhotovitel'  povinný  obratom  vykonat'  také  opatrenia  a zabezpečenia  diela,
aby   nedošlo   kjeho   zničeniu,   poškoderiu,   odcudzeniu  alebo   k inej   Škode.   Výška
nákladov s týmto spojená bude dohodnutá zmluvnými stranami.

9.1

Č].9
0statné ustanovenia

Zhotoviteľ   bude    pri   realizácii   predmetu   tejto    zmluvy   postupovať   s odbomou
starostlivosťou.      Zaväzuje   sa  dodržiavať  všeobecne   záväzné   predpisy,   technické
normy  apodmienky  tejto   zmluvy,   ako  aj   plniť  pokyny  objednávateľa  pri  učení
spôsobu vykonania diela. .

9.2        0meškanie  s dodaním  predmetu  zmluvy  špecifikovanom  v čl.1   ods.1.1   vtemĺne
Špecifikovanom v čl. 2 ods. 2.2 po dobu viac ako 14 dní sa považuje za porušenie tejto
zmluvy podstatným spôsobom.

9.3        Dodanie  predmetu  zmluvy  špecifikovanom  v čl.1  ods.1.1  s vadami  sa považuje  za
porušenie tejto zmluvy podstatným spôsobom.

9.4        Podstatným porušením zmluvy na strane zhotovitel'a je vadné plnenie zhotoviteľa, na
ktoré bol  písomne upozomený a ktoré v primeranej lehote neodstránil.

9.5        Porušenie  zmluvy  podstatným  spôsobom  oprávňuje  objednávatel'a na  odstúpenie  od
tejto zmluvy.

9.6       Zhotovitel'   sa   bude   riadiť   východiskovými   podkladmi   objednávatel'a,   zápismi
a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami
dotknutých orgánov štátnej  správy.

9.7        Počas  realizácie  predmetu  zmluvy,  zhotovitel'  zodpovedá  v plnom  rozsahu  za  škody
vzniknuté   na  realizovanej   nehnuteľnosti   objednávateľa  ajej   vybavení.   Po   zistení
Škody je zhotoviteľ povimý uviest' predmet zmluvy alebo jeho vybavenia na vlastné
náklady   do   pôvodného   stavu.   Pri   úplnom   zničení   predmetu   zmluvy   alebo  jeho
vybavenia je Zhotoviteľ povinný nahradiť škodu dodaním novej veci toho istého typu,



resp.      zaplatením      peňažnej      náhrady     objednávatel'ovi;      právo     voľby     patri
objednávateľovi.  Pri  určovaní  výšky  spôsobenej  Škody bude  objednávatel'  vychádzat'
z ceny nehnuteľnosti v čase poškodenia.

9.8        0kamihom  odovzdania  a prevzatia predmetu  zmluvy  objednávatel'ovi  zodpovednost'
za škodu na diele prechádza na objednávateľa.

Čl. 1o
Záverečné ustanovenia

10.1      Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma   zmluvnými  stranami  a účinnosť
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.

10.2     Pokiaľ nebolo  v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povimosti zmluvných
strán,  ako  aj  právne  pomery  z nej  vyplývajúce,  vznikajúce  a súvisiace,  zákonom  č.
513/1991  Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

10.3      Zmeny a doplnky v tejto zmluve je možné previesť len písomnou dohodou zmluvných
strán formou písomných dodatkov k tejto zmluve.

10.4     Zmluvné  strany  súhlasia  s  tým,  že  akékoľvek  oznámenia,  požiadavky,   alebo  iné
pĺsomnosti  vzniknuté  na  základe   vzťahov  založených  touto   zmluvou  (ďalej   len
„dokumenty")  sa budú považovat' za doručené,  ak sú doručené osobne s potvrdením
prevzatia  druhou  zmluvnou  stranou.  V  prípade  odoslania  dokumentov  doporučenou
poštovou zásielkou na adresy zmluvných strán uvedené v tejto zmluve, sa dokumenty
budú považovať za doručené  dňom  ich prevzatia druhou zmluvnou  stranou,  alebo  v
pripade neprevzatia zásielky sa budú dokumenty považovať za doručené tretím dňom
po  ich  uložení  na  príslušnej   pošte,  a  to  aj  v  pripade  ak  sa  o  ich  uložení  adresát
nedozvedel.   Ak   niektorá   zmluvná   strana   odmietne   dokumenty   prevziať,   dňom
doručenia dokumentov je deň odmietnutia prevzatia dokumentov.

10.5      Všetky  spory  vyplývajúce  z  tejto  zmluvy,  alebo  vzniknuté  v  súvislosti  s  ňou,  budú
zmluvné strany riešiť predovšetk]h vzájomnou dohodou.

10.6     Zmluvaje záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.
10.7     Táto zmluvaje vyhotovená v Štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve vyhotovenia obdržĺ

obj ednávateľ a dve vyhotovenia obdrží zhotovitel'.
10.8     Zmluvné  strany  vyhlasujú,  že  si  zmluvu prečĺtali, jej  obsahu  porozumeli,  že  nebola

uzavretá  v  tiesni,  alebo  za  nápadne  nevýhodných  podmienok  a  na  základe  súhlasu
s ňou ju podpisujú.

V Nedožeroch -Brezanoch, dňa:  13.8.2018                      V Handlovej, dňa:  13.8.2018

Za obj ednávateľa:

JUDr. Mo
Staros

Za zhotovitel'a:

F?EM0

g±iš       972Sš?LHsaRn3iová
Ing. Kriváň Slavomír

riaditeľ REMO


