Obchodné podmienky CN-23
I. Všeobecné ustanovenia
1. Ustanovenia týchto obchodných podmienok CN-23 (ďalej tiež ako „OP") sú ďalej súčasťou zmlúv o dielo alebo
rámcových zmlúv o dielo uzavretých medzi Objednávateľom a Zhotoviteľom (ďalej len "zmluva" alebo "zmluvy"). Zmluva
je uzavretá aj prijatím objednávky zo strany Objednávateľa v akejkoľvek forme, vrátane začatia vykonávania diela. V
prípade, ak je daná povinnosť na zverejnenie v Centrálnom registri zmlúv, musí byť objednávka ako aj jej akceptácia
urobené výlučne v písomnej forme. Ustanovenia samotnej zmluvy majú prednosť pred ustanoveniami OP.
2. Ustanovenia týchto obchodných podmienok sa vzťahujú na jednotlivé zmluvné vzťahy tam, kde sú uplatniteľné s
ohľadom na predmet záväzku založený zmluvou.
3. V prípade ustanovení týchto obchodných podmienok týkajúcich sa bezpečnosti práce, sa zamestnancom Zhotoviteľa
rozumie aj sám Zhotoviteľ, pokiaľ je fyzickou osobou a sám tiež pracuje.
4. Osobami, ktoré Zhotoviteľ použije na realizáciu alebo vykonávanie diela alebo na vykonávanie svojich činností, sa
rozumejú fyzické i právnické osoby vrátane ich zamestnancov, ak nejakých majú.
5. Všetky odkazy na zákony a iné právne predpisy sa vzťahujú na ich aktuálne účinné znenie.
II. Spôsob realizácie diela, dodacie podmienky
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje upozorniť Objednávateľa na možné úspory pri vykonávaní diela a odporučiť alebo navrhnúť
príslušné zmeny.
2. Projekt alebo technickú dokumentáciu, potrebné stavebné alebo iné povolenie na vykonanie diela (ďalej len
"dokumentácia") zabezpečuje Objednávateľ, ak sa nedohodnú zmluvné strany inak.
3. Zhotoviteľ prehlasuje, že má všetky potrebné povolenia a povolenie na vykonávanie uvedených činností a že činnosti
pri vykonávaní diela vykoná iba prostredníctvom kvalifikovaných osôb, ktoré majú príslušnú zdravotnú spôsobilosť,
rovnako ako všetky potrebné kvalifikácie, prípadne potrebné povolenia a sú držiteľmi potrebných povolení, ktoré sa
Zhotoviteľ zaväzuje Objednávateľovi kedykoľvek na jeho žiadosť doložiť. V prípade nepravdivosti tohto vyhlásenia je
Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi ujmu, ktorá mu v dôsledku toho vznikla, vrátane nemajetkovej ujmy, za
ujmu sa považujú aj akékoľvek sankcie uložené správnymi alebo súdnymi orgánmi.
4. Súčasťou záväzku Zhotoviteľa je povinnosť dodať všetky revízie a protokoly, predpísané skúšky, dokumentáciu
skutočného stavu, sprievodnú dokumentáciu obsahujúcu návod výrobcu na montáž, manipuláciu, obsluhu, opravy,
údržbu a ďalšie dokumenty potrebné na uvedenie diela do prevádzky a jeho riadne používanie.
5. Zhotoviteľ bude viesť montážny alebo stavebný denník, prípadne inou dohodnutou formou písomného dokladu (ďalej
len "montážny denník"), ako doklad o priebehu realizácie diela, a to v rozsahu stanovenom platnými a účinnými právnymi
predpismi a dohodou s Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný zaznamenať do montážneho denníka informácie o
priebehu realizácie diela a akékoľvek ďalšie skutočnosti požadované oprávnenými osobami Objednávateľa, ktorými sú
osoby oprávnené vykonať zápis do montážneho denníka, ako aj ďalší vedúci zamestnanci Objednávateľa. Zhotoviteľ je
povinný viesť montážny denník od dátumu prevzatia pracoviska. Do montážneho denníka sa zaznamenávajú všetky
skutočnosti rozhodné pre plnenie predmetu zmluvy, najmä údaje o časovom priebehu prác a ich kvalite, odôvodnenie
odchýlok realizovaných prác od dokumentácie. Záznamy sa vykonávajú v deň, kedy bola vykonaná práca alebo keď
nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu, výnimočne nasledujúci deň. Na stanoviská uvedené v montážnom denníku
sú povinné obidve strany reagovať do 48 hodín od dátumu vykonania zápisu. Počas pracovného času musí byť montážny
denník na pracovisku trvalo prístupný. Povinnosť vedenia montážneho denníka trvá až do odovzdania diela
Objednávateľovi. Záznamy do montážneho denníka čitateľne zapisujú a podpisujú oprávnené osoby podľa čl. III. ods. 20
týchto obchodných podmienok. Ak nie je dohodnuté inak, nie sú považované zápisy v montážnom denníku za zmenu
zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien.
6. Zhotoviteľ postupuje pri vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou podľa vlastného technologického postupu prác,
ktorý musí byť v súlade s platnými právnymi predpismi a zodpovedajúcimi technologickými predpismi a predloženou
technickou dokumentáciou Objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, podmienky stanovené zmluvou o dielo vrátane jej dodatkov a týchto obchodných podmienok. Zhotoviteľ je
povinný riadiť sa pri vykonávaní diela východiskovými podkladmi Objednávateľa, odovzdanou technickou
dokumentáciou a je povinný vykonať dielo v súlade so záujmami Objednávateľa, ktoré sú alebo musia byť Zhotoviteľovi
známe. Zhotoviteľ je prípadne povinný upozorniť Objednávateľa na nevhodnosť jeho pokynov, ako aj prípadné chyby
dokumentácie alebo stanovených postupov vykonávania diela.
7. Objednávateľ je oprávnený priebežne kontrolovať vykonávanie diela. Na prípadné nedostatky alebo chyby upozorní
okamžite zápisom do montážneho denníka.
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8. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo, prípadne jeho časť, nie je zaťažené právami tretích osôb (napr. patentami, priemyselnými
vzormi, autorskými právami a pod.), nie je predmetom zabezpečenia dlhu a že realizácia tejto zmluvy nezasahuje do práv
tretích osôb. Zhotoviteľ tiež prehlasuje, že všetky veci, ktoré sa použijú na vykonanie diela, nie sú zaťažené právami tretích
osôb, a ak sú, sú Zhotoviteľom oprávnene použité a nie sú predmetom zabezpečenia dlhu ani iných práv tretích osôb.
Zhotoviteľ sa zaväzuje pravidelne informovať Objednávateľa v prípade, že dielo je predmetom práv tretích osôb, najmä
priemyselných alebo autorských práv, alebo že je predmetom zabezpečenia dlhu alebo že realizáciou zmluvy došlo k
zásahu do práv tretích osôb. V prípade, že Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto informácie neposkytne, alebo ak mu poskytne
nepravdivé informácie alebo sa vyhlásenie podľa tohto článku ukáže ako nepravdivé alebo zavádzajúce, je Zhotoviteľ
povinný nahradiť Objednávateľovi ujmu (vrátane nemajetkovej), ktorá Objednávateľovi v dôsledku toho vznikla.
Za ujmu sa považujú aj prípadné sankcie uložené správnymi alebo súdnymi orgánmi v dôsledku porušenia povinnosti
Zhotoviteľa. Ak poruší Zhotoviteľ svoju povinnosť nezasahovať pri vykonávaní diela do práv tretích osôb, tak ako je to
špecifikované v tomto odseku, alebo použije na vykonanie diela neoprávnene vec, ktorá je predmetom práva tretej osoby
alebo je predmetom zabezpečenia dlhu, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi za každé jednotlivé porušenie
zmluvnú pokutu vo výške 25% z celkovej ceny diela. Tým nie je dotknutý nárok na náhradu škody. V tomto prípade má
Objednávateľ právo od tejto zmluvy odstúpiť.
9. Zhotoviteľ sa zaväzuje po celú dobu trvania zmluvného vzťahu vždy vykonávať všetky práce iba prostredníctvom osôb,
s ktorými má riadne uzavreté zmluvy, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi, a mať kópie týchto zmlúv vždy na
pracovisku k dispozícii pre účely prípadnej kontroly. Zhotoviteľ je ďalej povinný v prípade kontroly zo strany inšpektorátu
práce, štátnej banskej správy či iných správnych orgánov či na žiadosť Objednávateľa ihneď na mieste kópie týchto zmlúv
predložiť. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že povinnosti stanovené v tomto odseku splnia aj všetci jeho prípadní dodávatelia. Ak
poruší Zhotoviteľ akúkoľvek svoju povinnosť ustanovenú v tomto odseku, je povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 2.000,- Eur za každé jednotlivé porušenie.
10. Ak bude činnosť Zhotoviteľa vykonávaná prostredníctvom subdodávateľa, je Zhotoviteľ povinný túto skutočnosť včas
oznámiť Objednávateľovi. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť Objednávateľovi potrebné informácie o všetkých
subdodávateľoch a osobách, ktoré si prizve na vykonávanie diela v areáli Objednávateľa. Zároveň sa Zhotoviteľ zaväzuje,
že tento subdodávateľ splní všetky povinnosti, vrátane plnenia povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri
práci, a to v rovnakom rozsahu, v akom je tieto povinnosti povinný plniť Zhotoviteľ. Objednávateľ je oprávnený, ak má k
tomu rozumný dôvod, požadovať od Zhotoviteľa, aby dielo nevykonával prostredníctvom konkrétneho subdodávateľa.
Ak vykonáva Zhotoviteľ dielo aj naďalej prostredníctvom daného subdodávateľa, jedná sa o podstatné porušenie tejto
zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny
diela za každý začatý týždeň porušenia tejto povinnosti. Za rozumný dôvod podľa tohto ustanovenia sa považuje najmä
opakované porušenie povinností na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci alebo ak je možné podľa názoru
Objednávateľa považovať subdodávateľa za nespoľahlivého.
11. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť Objednávateľovi a tretím osobám všetky straty, ujmu (vrátane nemajetkovej), ktorá
Objednávateľovi vznikne v dôsledku nedodržania právnych predpisov alebo zmluvných povinností Zhotoviteľom či
osobami, ktoré Zhotoviteľ k realizácii diela použije. Ujmu je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi bez zbytočného
odkladu po jej vyčíslení Objednávateľom a doručení výzvy k úhrade. Za ujmu sa považujú aj sankcie uložené správnymi
či súdnymi orgánmi.
12. Ak plní Zhotoviteľ povinnosti podľa tejto zmluvy pomocou iných osôb, zodpovedá za splnenie týchto povinností, ako
by plnil sám.
13. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetku škodu, spôsobenú vecou/vecami (aj vadnou), ktorú použil pri
plnení tejto zmluvy.
14. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo s ohľadom na prevádzku Objednávateľa v mieste plnenia, a to tak, aby táto prevádzka
nebola ohrozená alebo obmedzená.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje splniť dohodnutý termín dokončenia a vykonania diela v obvyklej pracovnej dobe
Objednávateľa.
16. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že osoba ním poverená k rokovaniu bude najmenej 1x týždenne prerokúvať so zástupcom
Objednávateľa, ktorý je poverený k takému konaniu, organizačné otázky postupu prác na diele.

III. Spolupôsobenie Objednávateľa a Zhotoviteľa
1. Ustanovenia tohto čl. III., ods. 2 - 19, sa uplatňujú v prípade, ak je miesto vykonávania diela („pracovisko") v areáli
prevádzkarne Objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v dohodnutom termíne stavebnú a technologickú pripravenosť pracoviska.
3. Objednávateľ vymedzí a odovzdá Zhotoviteľovi pred začatím prác pracovisko na vykonanie diela v súlade s
podmienkami projektovej dokumentácie alebo podľa dohody so Zhotoviteľom. O odovzdaní pracoviska bude medzi
zmluvnými stranami pred začatím prác spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí pracoviska alebo vykonaný zápis do
montážneho denníka.
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4. Objednávateľ stanoví a zaistí príjazdové a prístupové cesty a zabezpečí ich údržbu a kvalitný stabilný stav po celú dobu
vykonávania diela. Tieto príjazdové a prístupové cesty budú spevnené tak, aby mohla byť vykonávaná preprava
dopravnými prostriedkami aj najväčších a najhmotnejších dielov potrebných na vykonanie diela.
5. Objednávateľ po dohode so Zhotoviteľom upraví pracovisko pred jeho odovzdaním tak, aby zodpovedalo všetkým
bezpečnostným predpisom účinným v čase vykonávania diela a aby nebolo ohrozené okolitým prostredím.
6. Objednávateľ umožní alebo zabezpečí Zhotoviteľovi užívanie vymedzených plôch pre skladovanie materiálu a
vybudovanie zariadenia potrebného na vykonanie diela.
7. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi základné tzn. „napojiteľné/prípojné" výškové a smerové body. Výškové a smerové
zameranie vykoná Zhotoviteľ.
8. Objednávateľ zaistí podľa požiadavky Zhotoviteľa prívod elektrickej energie 230 V/400 V ukončené rozvádzačom
priamo na pracovisku. Podľa dohody zaistí tiež možnosť odberu pitnej vody.
9. Zhotoviteľ je povinný uhradiť faktúry za spotrebovanú elektrickú energiu.
10. Po dobu vykonávania diela zabezpečí Zhotoviteľ pre svojich zamestnancov či iné osoby, ktoré použije na vykonanie
diela, mobilné WC, ktoré umiestni v priestore určenom Objednávateľom.
11. Objednávateľ sa zaväzuje, že okrem zamestnancov Zhotoviteľa, ktorí sa priamo podieľajú na vykonávaní diela, umožní
prístup na pracovisko aj ďalším zamestnancom Zhotoviteľa, ktorí sú poverení dohľadom a kontrolou, ako aj ďalším
osobám, ktoré Zhotoviteľ použije k vykonaniu diela.
12. Zhotoviteľ sa zaväzuje rešpektovať pravidlá a nariadenia Objednávateľa týkajúce sa výkonu dozoru a strážnej služby
v areáli Objednávateľa.
13. Zhotoviteľ pri dovoze materiálu, náradia a zariadení potrebných na vykonanie diela (ďalej len "vecí") do objektu
Objednávateľa, o ktorých predpokladá aj ich odvoz, predloží na vrátnici ku kontrole trojmo spracovaný zoznam
dovážaných vecí. Jedno vyhotovenie zoznamu odovzdá strážnej službe, jedno technickému dozoru Objednávateľa, tretí si
ponechá pre svoju potrebu pre preukázanie oprávnenosti odvozu uvedených vecí z objektu Objednávateľa. Táto povinnosť
nemusí byť splnená, pokiaľ Objednávateľ výslovne vopred vyhlási, že na splnení tejto povinnosti netrvá.
14. Zamestnanci Zhotoviteľa sa budú pohybovať len vo vymedzených priestoroch v rámci odovzdaného pracoviska a na
určených plochách a komunikáciách. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že túto povinnosť splnia aj osoby, ktoré Zhotoviteľ použije
na vykonávanie diela.
15. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že po dobu vykonávania diela bude nepretržite prítomný na pracovisku poverený zástupca
Zhotoviteľa (tj. menovaný vedúci montér alebo jeho zástupca tak, ako je uvedené v montážnom denníku alebo zmluve o
dielo).
16. Zhotoviteľ nesie po celú dobu vykonávania práce nebezpečenstvo škody na svojich prostriedkoch a veciach, a je
povinný zabezpečiť ich ochranu.
17. Pred začatím činnosti v areáli Objednávateľa bude Zhotoviteľ informovať príslušných pracovníkov Objednávateľa o
vplyve svojich činností na životné prostredie a dohodne s nimi postupy na ich riadenie a obmedzenie ich dopadov na
životné prostredie.
18. Odstraňovanie odpadov vzniknutých pri vykonávaní diela zabezpečuje Zhotoviteľ na vlastné náklady v súlade s
platnými a účinnými právnymi predpismi.
19. Zhotoviteľ zodpovedá za zápisom alebo protokolom prevzaté pracovisko.
20. Objednávateľ aj Zhotoviteľ vymenujú svojho zástupcu, ktorý bude oprávnený na podpis montážneho denníka a
protokolov o odovzdaní a prevzatí pracoviska alebo o odovzdaní a prevzatí ukončených prác. Objednávateľ aj Zhotoviteľ
sú oprávnení kedykoľvek vymenovať nového zástupcu. Menovanie je voči druhej zmluvnej strane účinné doručením
oznámenia.
21. Pokiaľ z protokolu o odovzdaní a prevzatí pracoviska alebo zo zápisu v montážnom denníku vyplynú povinnosti, ktoré
nie sú obsiahnuté v zmluve o dielo, splní ich povinná strana ako ostatné povinnosti vyplývajúce zo zmluvy .
22. Ak je na vykonanie diela potrebná súčinnosť Objednávateľa, predovšetkým, ak je Objednávateľ podľa zmluvy povinný
vykonať určité činnosti či odovzdať Zhotoviteľovi veci na vykonanie diela, a ak tak neurobí včas, je Zhotoviteľ povinný
Objednávateľa vyzvať na splnenie povinnosti a poskytnúť mu k tomu primeranú lehotu. Ak nesplní Objednávateľ svoju
povinnosť bezdôvodne ani v tejto dodatočnej lehote, je Zhotoviteľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Zhotoviteľ nemá
právo zabezpečiť si náhradné plnenie na účet Objednávateľa, ak nebolo medzi stranami výslovne písomne dohodnuté
inak.
23. Skúšky, ustanovené právnymi predpismi, technickými normami či dohodnuté Objednávateľom a Zhotoviteľom, alebo
skúšky požadované Objednávateľom (aj zápisom v montážnom denníku) a akékoľvek iné skúšky, potrebné pre
zabezpečenie riadneho vykonávania diela (ďalej len "skúšky") vykoná Zhotoviteľ ako súčasť vykonania diela v potrebnom,
predpísanom či dohodnutom rozsahu.
24. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k účasti na skúškach zápisom do montážneho denníka najmenej 24 hodín pred ich
začatím. V prípade, že sa Objednávateľ na výzvu Zhotoviteľa nedostaví, je Zhotoviteľ oprávnený vykonať skúšky bez jeho
účasti. Ak však neúčasť Objednávateľa na skúške bola spôsobená prekážkou, ktorú nemohol odvrátiť, môže Objednávateľ
bez zbytočného odkladu požadovať vykonanie novej skúšky, ak je z technických dôvodov možná. Objednávateľ je však v
tomto prípade povinný znášať náklady tejto skúšky.
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25. O priebehu a výsledkoch skúšok je Zhotoviteľ povinný vyhotoviť protokoly. Výsledky zaznamenané v protokoloch
budú odovzdané bezodkladne Objednávateľovi.
26. Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa zápisom do montážneho denníka najmenej 24 hodín pred začatím prác smerujúcich k
zakrytiu diela alebo jeho časti k účasti na kontrole diela alebo jeho častí, ktoré majú byť zakryté. Ak sa nedostaví
Objednávateľ na kontrolu, môže Zhotoviteľ pokračovať vo vykonávaní prác.
27. Pokiaľ dôjde k zakrytiu diela alebo jeho časti bez predchádzajúceho upozornenia Objednávateľa, je Zhotoviteľ povinný
na vlastné náklady umožniť Objednávateľovi kontrolu (odkrytím), ako aj vykonať na vlastné náklady opätovné zakrytie.
Ak Zhotoviteľ riadne Objednávateľa vyzval a potom dielo či jeho časť riadne zakryl, je povinný ho na požiadanie
Objednávateľa odkryť. Pokiaľ bude dielo (alebo jeho príslušná zakrývaná časť) vykonané riadne, hradí náklady na odkrytie
Objednávateľ. Pokiaľ riadne vykonané nebude, hradí náklady na odkrytie a nové zakrytie Zhotoviteľ. Ak účasť
Objednávateľa na kontrole znemožnila prekážka, ktorú nemohol odvrátiť, budú náklady na odkrytie a opätovné zakrytie
hradené oboma zmluvnými stranami rovným dielom. Ak dôjde na základe odkrývania k zdržaniu diela a ak sa preukáže,
že práce boli riadne vykonané, predlžuje sa termín dodania o dobu oneskorenia vzniknutú odkrytím a opätovným
zakrytím diela alebo jeho časti.

IV. Zhotovenie a prevzatie diela
1. Dielo je dokončené, ak zodpovedá zmluve a právnym predpisom. Konečným odovzdaním diela sa rozumie odovzdanie
diela bez vád a nedorobkov či konečné odstránenie všetkých zistených vád a nedorobkov v súlade s ods. 2 tohto článku.
2. Strany sa dohodli, že Zhotoviteľ odovzdá a Objednávateľ prevezme dielo ako celok, alebo ak sa vopred písomne
dohodnú, po jednotlivých čiastkových plneniach (napr. technologických alebo montážnych celkoch), vždy bez vád a
nedorobkov. Odovzdanie a prevzatie diela alebo čiastkového plnenia bude vykonané po jeho dokončení. K prevzatiu diela
alebo čiastkového plnenia vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa zápisom do montážneho denníka v dostatočnej lehote vopred.
O priebehu a výsledku odovzdania a prevzatia diela alebo čiastkového plnenia spíšu zmluvné strany preberací protokol.
Ak vykazuje dielo akékoľvek vady, nie je Objednávateľ povinný dielo prevziať a zmluvné strany spíšu zápis s uvedením
zistených vád a nedorobkov a termínov na ich odstránenie. Objednávateľ je však oprávnený podľa svojho vlastného
uváženia dielo, ktorý vykazuje vady, ktoré nebránia riadnemu užívaniu diela, prevziať s výhradami, o čom sa spíše zápis
s uvedením výhrad Objednávateľa; zjavné vady je Objednávateľ oprávnený oznámiť tiež do 10 pracovných dní odo dňa
prevzatia diela; týmto vznikajú Objednávateľovi práva z takto uplatnených vád. Ak Objednávateľ neuplatní iné práva z
vád, je Zhotoviteľ povinný odstrániť bezodkladne všetky vady a nedorobky; po ich odstránení bude spísaný preberací
protokol podpísaný zástupcami oboch zmluvných strán. V protokole bude zvyčajne uvádzaný alebo bude prílohou napr.
počet odpracovaných hodín, dátum podpisu, čísla materiálových listov, použité náhradné diely a pod.
3. K odovzdaniu diela pripraví Zhotoviteľ montážny denník, dokladovú časť podľa STN, EN alebo platných a účinných
predpisov v súlade s podmienkami projektu a dojednaniami v zmluve o dielo alebo v jej dodatkoch.
4. Po dokončení a odovzdaní diela Zhotoviteľ do 2 pracovných dní vyprace a protokolárne odovzdá pracovisko a jemu
poskytnuté plochy Objednávateľovi. Ak na odstránenie vád a nedorobkov bude nevyhnutné použiť niektoré zariadenia,
vyprace ich do jedného dňa po odstránení vád a nedorobkov.
5. Pri nesplnení konečného termínu zhotovenia diela (či zmluvou stanoveného čiastkového plnenia) či vypratania a
odovzdania pracoviska, uhradí Zhotoviteľ Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela (resp.
príslušného, zmluvou stanoveného čiastkového plnenia v prípade omeškania s jeho odovzdaním) za každý, aj začatý deň
omeškania. Ak vykazuje dielo (či zmluvou stanovené čiastkové plnenie) vady a Objednávateľ ho napriek tomu prevezme,
je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela (resp. príslušného,
zmluvou stanoveného čiastkového plnenia v prípade omeškania s jeho odovzdaním ) za každý, aj začatý deň od prevzatia
diela (resp. čiastkového plnenia) do odstránenia vád a nedorobkov.
6. Zhotoviteľ nesie nebezpečenstvo škody na vykonávanom diele do dňa odovzdania a prevzatia diela Objednávateľom.
V. Bezpečnosť práce, ochrana pred požiarmi, životné prostredie, banská činnosť a činnosť vykonávaná banským
spôsobom.
1. Zmluvné strany sú viazané ustanoveniami tohto článku, ak sú tieto vzhľadom na predmet zmluvy aplikovateľné.
2. Zamestnancom Zhotoviteľa sa pro účely tohoto článku rozumie tiež každá ďalšia osoba, ktorú Zhotoviteľ použije pri
vykonávaní diela. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že povinnosti, ktoré tento článok stanoví, splnia nielen jeho vlastní zamestnanci,
ale aj všetky osoby, ktoré Zhotoviteľ použije k vykonávaniu diela (tj. napr. subdodávateľ a jeho zamestnanci).
3. Zmluvné strany sú povinné sa pred začatím vykonávania diela vzájomne písomne informovať o rizikách a prijatých
opatreniach na ochranu pred ich pôsobením, ktoré sa týkajú výkonu práce a pracoviska, a spolupracovať pri zabezpečovaní
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci pre všetkých zamestnancov na pracovisku. Objednávateľ v prípadoch, kde nebolo
pridelené Zhotoviteľovi pracovisko podľa článku III. odsek 2 a v prípade zmluvných vzťahov, ktoré spadajú pod dozor
štátnej banskej správy, koordinuje podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) a zákona NR SR č. 124/2006 Z. z. o
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bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení v spolupráci so
Zhotoviteľom vykonáva opatrenia na ochranu bezpečnosti a zdravia zamestnancov a postupy na ich zabezpečenie,
rovnako ako opatrenia, ktoré povedú k odstráneniu rizík alebo na ich minimalizáciu. V ostatných prípadoch, keď
Zhotoviteľovi bolo pridelené pracovisko podľa článku III ods. 3, koordinuje vykonávanie opatrení na ochranu bezpečnosti
a zdravia zamestnancov a postupy na ich zabezpečenie Zhotoviteľ, ak nie je v zmluve alebo protokole či zápise podľa
článku IV. ods. 1 dohodnuté inak. Zmluvné strany sú povinné vzájomne spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a
ochrany zdravia pri práci. Objednávateľ vykoná bezplatne zaškolenie Zhotoviteľa z požiarnej ochrany, zásad politiky
Objednávateľa, príkazov uplatňovaných v spoločnosti na ochranu vody, životného prostredia, vrátane požiadaviek
nakladania s chemickými látkami a prípravkami, nakladania s odpadom, organizácie poskytnutia prvej pomoci,
zabezpečenia privolania najmä lekárskej pomoci, hasičov a polície, organizácie evakuácií zamestnancov týkajúcej sa
pracovísk, na ktorých budú pracovať, havarijného plánu, prevádzkových dokumentácii vzťahujúcich sa k danému výkonu
na pracovisku, dopravného poriadku prevádzkarne a pri vykonávaní banskej činnosti najmä z príslušných ustanovení
vyhlášok SBÚ č. 50/1989 Z. z. a č. 29/1989 Z. z. v platnom znení. Zhotoviteľ spolu s Objednávateľom zabezpečí, aby činnosti
a práce ich zamestnancov a ďalších osôb boli organizované a vykonávané tak, aby boli chránení nielen zamestnanci
Objednávateľa, Zhotoviteľa alebo osoby, ktoré na realizáciu svojich aktivít používajú, ale aj všetky ďalšie osoby. Zhotoviteľ
bude spolupracovať pri zaistení bezpečného, nezávadného a zdraviu neohrozujúceho pracovného prostredia pre všetkých
zamestnancov a pracovníkov na pracovisku.
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že si po celú dobu vykonávania diela zabezpečí vlastný dohľad nad bezpečnosťou práce v zmysle
platných a účinných predpisov a systematickú kontrolu nad bezpečnosťou práce pri činnosti na pracoviskách
Objednávateľa v zmysle Zákonníka práce. Zhotoviteľ je povinný písomne informovať o rizikách a o opatreniach, ktoré
povedú k odstráneniu rizika alebo na jeho minimalizáciu, aj všetkých svojich subdodávateľov a osoby, ktoré si na realizáciu
diela pozve. Dodávateľ zabezpečí preškolenie zamestnancov subdodávateľov a osôb, pomocou ktorých bude dielo
vykonávať, v rovnakom rozsahu, v akom bolo vykonané zo strany Objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že nepripustí
na výkon práce svojich zamestnancov alebo iných pracovníkov subdodávateľov, ktorí budú vykonávať pre Zhotoviteľa
pracovnú činnosť, najmä banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským spôsobom, ktorí neboli preškolení v zmysle
predchádzajúceho a tohto bodu a z príslušných ustanovení zákona č. 51/1988 Z. z., zákona č. 44/1988 Z. z, vyhláška SBÚ č.
29/1989 Z. z., č.50/1989 Z. z., č.124/2006 Z. z., nariadenie vlády SR č. 117/2002 Z. z., vyhlášky č. 508/2009 Z. z. Zhotoviteľ
zodpovedá za potrebnú kvalifikáciu, odborné a bezpečné riadenie prác svojich zamestnancov alebo zamestnancov iných
firiem, ktorí vykonávajú pracovnú činnosť pre Zhotoviteľa. (napr. strojnícke preukazy, profesné preukazy vodičov atď.).
Zhotoviteľ je povinný kedykoľvek na žiadosť Objednávateľa tieto skutočnosti doložiť, rovnako ako aj zaistiť, aby jeho
zamestnanci na výzvu Objednávateľa či nimi poverené osoby hneď preukázali, že disponujú potrebnou kvalifikáciou, resp.
potrebným preukazom.
5. Pri vykonávaní banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským spôsobom spíšu Objednávateľ a Zhotoviteľ pri
odovzdaní a prevzatí pracoviska protokol (ďalej protokol). Za spísanie protokolu a protokolom odovzdané a prevzaté
pracovisko zodpovedá vedúci lomu Objednávateľa a vedúci lomu alebo vedúca osoba Zhotoviteľa. Zmenové a týždenné
prehliadky pracoviska budú vykonávať osoby uvedené v protokole. Zhotoviteľ je povinný riadne viesť prevádzkovú
dokumentáciu predpísanú v súlade s ustanovením vyhlášky č. 508/2009 Z.z. a vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Z. z., v platnom
znení a zabezpečiť ich dodržiavanie. Zhotoviteľ je povinný predložiť túto dokumentáciu pred začatím prác na diele a na
výzvu Objednávateľa kedykoľvek počas vykonávania prác. Zhotoviteľ si je vedomý svojej povinnosti mať ustanoveného
vedúceho alebo vedúceho lomu a jeho prostredníctvom zabezpečiť požadovanú odbornú kvalifikáciu a odbornú
spôsobilosť technického dozoru Zhotoviteľa.
6. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zásady požiarnej ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, ochrany životného
prostredia, zásady politiky Objednávateľa a iné požiadavky s týmto súvisiace. Zhotoviteľ je ďalej povinný rešpektovať
bezpečnostné značky a signály. Zhotoviteľ je ďalej povinný zabezpečiť, aby činnosti, ktoré predstavujú zvýšenú mieru
ohrozenia života a zdravia zamestnancov, vykonávali len zdravotne a osobitne odborne spôsobilí zamestnanci (napr.
zvárači, žeriavnici, viazači, lešenári, strojníci, obsluha strojového zariadenia) a aby všetci zamestnanci Zhotoviteľa boli
preškolení z predpisov bezpečnosti práce a požiarnej ochrany a boli odborne a zdravotne spôsobilí.
7. Zhotoviteľ je povinný pri realizácii diela v prevádzke Objednávateľa zreteľne vymedziť a výrazne označiť pracovisko
a zaistiť ho pred vstupom iných osôb. V tejto súvislosti je Zhotoviteľ tiež povinný, pokiaľ má vykonávať práce vo výškach
alebo nad voľnou hĺbkou, na svoje náklady vymedziť a zaistiť po celú dobu prác ohrozený priestor pod miestami výkonu
prác vo výškach a používať kolektívnu alebo osobnú ochranu proti pádu, a to všetko v zmysle zákona NR SR č. 124/2006
Z. z., zákona č. 51/1988 Z.z., vyhlášky č. 147/2013 Z.z., nariadenia vlády č. 387/2006 Z. z., nariadenia vlády č. 392/2006 Z.z.,
nariadenia vlády č. 395/2006 Z.z., nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.. Ohrozený priestor pod miestami výkonu prác vo
výškach je tiež považovaný za Objednávateľom odovzdané a Zhotoviteľom prevzaté pracovisko. Zároveň musia byť
v tomto prípade zaistené Zhotoviteľom všetky potrebné opatrenia v zmysle citovaných predpisov, aby nedošlo ku škodám
na zdraví a majetku padajúcimi predmetmi. O opatreniach bude vyhotovený zápis do montážneho denníku.
8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci, prípadne zamestnanci jeho subdodávateľov a ďalšie osoby,
ktoré sa k realizácii diela uplatňujú, používali na svojom pracovisku a na pracoviskách Objednávateľa vždy predpísané
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ochranné pracovné prostriedky podľa profesií, činností, hodnotenia rizika na pracoviskách Objednávateľa a konkrétnych
podmienok prác. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby stroje, technické zariadenia, dopravné prostriedky, prístroje a
náradie, ktoré Zhotoviteľ použije alebo bude používať, boli z hľadiska bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vhodné pre
prácu, pri ktorej ich bude používať. V rámci odovzdania a prevzatia pracoviska (staveniska) Zhotoviteľ predloží zoznam
všetkých strojov a zariadení, najmä vyhradených technických zariadení podľa vyhlášky č. 508/2009 Z. z., resp. pracovných
nástrojov, ktoré budú použité pri vykonávaní diela. Zhotoviteľ zabezpečí, aby jeho zamestnanci a osoby, ktoré na
vykonanie diela uplatňuje, dodržiavali pri práci stanovené pracovné postupy, používali stanovené pracovné prostriedky,
dopravné prostriedky, osobné ochranné pracovné prostriedky a ochranné zariadenia a tieto svojvoľne nemenili a
nevyraďovali z prevádzky.
9. Zamestnanci Zhotoviteľa budú po celý čas prítomnosti na pracovisku Objednávateľa viditeľne označení na odeve tak,
aby boli ľahko rozlíšiteľní od zamestnancov Objednávateľa aj zamestnancov iných firiem. Zhotoviteľ je povinný za toto
označenie.
10. Všetky prostriedky (veci, materiály, zariadenie, vozidlá atď.), ktoré Zhotoviteľ bude v areáli Objednávateľa používať,
musia byť zreteľne označené tak, aby bolo zrejmé, že nie sú majetkom Objednávateľa.
11. Zhotoviteľ súhlasí s tým, aby zástupcovia Objednávateľa vykonávali kontrolu zamestnancov Zhotoviteľa, či sa
dodržiavajú predpisy o bezpečnosti práce. Týmto však nie je dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za zabezpečenie
systematickej kontroly a dozoru nad bezpečnosťou práce. V prípade, že bude zistené závažné porušenie predpisov o
bezpečnosti práce, a toto bude zapísané kontrolným orgánom do montážneho denníka, má Objednávateľ právo od zmluvy
okamžite odstúpiť, a to bez nároku Zhotoviteľa na akékoľvek odškodnenie.
12. Zhotoviteľ písomne upozorní Objednávateľa na všetky okolnosti, ktoré by pri jeho činnosti na pracoviskách
Objednávateľa mohli viesť k ohrozeniu života alebo zdravia zamestnancov Objednávateľa alebo iných osôb alebo k
poškodeniu majetku. Zhotoviteľ sa ďalej zaväzuje poskytnúť Objednávateľovi informácie o všetkých subdodávateľoch a
zodpovedných osobách, ktoré si pozve na realizáciu diela v areáli Objednávateľa.
13. Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, odstraňovať na vlastné náklady odpady a
nečistoty vzniknuté jeho činnosťou. Možné zdroje ohrozenia života a zdravia osôb (napr. otvory, jamy, nestabilné
konštrukcie a stavebné diely, stroje) je povinný Zhotoviteľ zabezpečiť tak, aby nebezpečenstvo bolo vylúčené.
14. Zamestnanci Zhotoviteľa nesmú používať stroje alebo zariadenia Objednávateľa a ani na nich čokoľvek meniť bez
predchádzajúcej dohody s Objednávateľom. Táto dohoda musí byť predložená písomne.
15. V prípade, keď budú zamestnanci Zhotoviteľa alebo iného podnikateľa pracovať nad zamestnancami Objednávateľa
alebo iného podnikateľa alebo v ich bezprostrednej blízkosti alebo nad prejazdom dopravnými prostriedkami, vykoná
Zhotoviteľ všetky potrebné opatrenia v zmysle NV SR č. 396/2006 Z. z., aby nedošlo ku škodám na zdraví a majetku
padajúcimi predmetmi. O opatreniach bude vykonaný zápis do montážneho denníka.
16. Pohyblivé časti zariadenia v priestore realizácie diela, ktoré budú v prevádzke, Objednávateľ opatrí ochrannými
prostriedkami alebo vykoná potrebné organizačné opatrenia na zabránenie vzniku úrazu. Zhotoviteľ je povinný
zabezpečiť, aby všetky technické zariadenia zodpovedali normovým hodnotám a platným predpisom.
17. Objednávateľ je povinný obstarať (zabezpečiť) vypínanie všetkých energií, vypínanie elektrického vedenia alebo
zariadenia na pracovisku a prerušenie výrobného procesu, vrátane zabezpečenia agregátov proti samovoľnému spusteniu,
ak to bude potrebné na vykonanie práce. Tieto opatrenia budú vopred vzájomne dohodnuté a zapísané do montážneho
denníka.
18. V prípade, že Objednávateľ nezabezpečí požiadavky Zhotoviteľa na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, je
Zhotoviteľ oprávnený nezačať alebo prerušiť plnenie vyplývajúce zo zmluvy až do odstránenia zistených nedostatkov o
túto dobu sa predlžuje lehota na plnenie. O tomto opatrení musí byť vykonaný zápis do montážneho denníka.
19. Ak utrpí pracovný úraz zamestnanec Zhotoviteľa je Objednávateľ povinný bez zbytočného odkladu úraz ohlásiť
Zhotoviteľovi. Ak vznikne u Zhotoviteľa mimoriadna udalosť v zmysle § 19 vyhl. č. 29/1989 Z. z v platnom znení alebo v
zmysle ust. § 17 zák.č.124/2006 Z.z., je povinný zástupca Zhotoviteľa bez zbytočného odkladu túto udalosť nahlásiť
Objednávateľovi. Zhotoviteľ eviduje a ohlasuje pracovné úrazy, ktoré sa prihodili jeho zamestnancom na pracovisku
Objednávateľa v zmysle zák. č. 124/2006 Z. z a o vzniku pracovného úrazu bezodkladne informovať Objednávateľa.
20. Zváranie, rezanie kyslíkom a iné práce s otvoreným ohňom sú na vybraných pracoviskách Objednávateľa požiarne
nebezpečnou činnosťou a Zhotoviteľ je povinný vykonávať tieto práce len na základe vypracovaného písomného príkazu
k tejto činnosti a v súlade so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi a vyhláškou č. 121/2002 Z.z. o požiarnej
prevencii. Na požiadanie Objednávateľ oznámi Zhotoviteľovi zoznam pracovísk s požiarnym nebezpečenstvom. Písomný
príkaz vystavuje spoločne zástupca Zhotoviteľa a Objednávateľa.
21. Pri vzniku požiaru sa Zhotoviteľ riadi požiarnymi poplachovými smernicami Objednávateľa.
22. V prípade udalosti, ktorá spôsobí znečistenie alebo ohrozenie životného prostredia v areáli Objednávateľa a ktorej
príčinou bude činnosť Zhotoviteľa, je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi náklady spojené s odstránením tohto
znečistenia alebo ohrozenia, a to bez zbytočného odkladu po ich vyčíslení a doručenia výzvy na ich úhradu.
23. Ak by v dôsledku udalosti podľa tohto článku boli Objednávateľovi uložené akékoľvek finančné sankcie (pokuty), je
Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi uhradené sankcie v plnej výške uhradiť z titulu náhrady škody.
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24. Pri vykonávaní obzvlášť nebezpečných prác predloží Zhotoviteľ Objednávateľovi technologický postup 48 hodín pred
začatím prác. Objednávateľ určí, na ktoré práce vyžaduje predloženie technologického postupu a Zhotoviteľ je povinný
tento technologický postup predložiť.
25. Zhotoviteľ predloží osobe splnomocnenej Objednávateľom konať vo veciach zmluvných špecifikácii a spotrebu
prchavých organických látok, ak budú pri plnení diela použité v priestoroch Objednávateľa.
26. V súlade s § 6 zákona č. 51/1988 Z. z. o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej správe, je Objednávateľ
povinný zaistiť a kontrolovať dodržiavanie tohoto zákona, banského zákona a predpisov vydaných na ich základe, ako aj
zvláštnych právnych predpisov upravujúcich bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, bezpečnosť prevádzky a pracovné
podmienky pri banskej činnosti a pri činnosti vykonávanej banským spôsobom a vykonať včas potrebné preventívne a
zaisťovacie opatrenia a bezodkladne odstraňovať nebezpečné stavy, ktoré by mohli ohroziť prevádzku organizácie, alebo
zákonom chránený obecný záujem, hlavne bezpečnosť života a zdravie ľudí. V súlade s ustanovením § 4 a § 5 odst. 3
zákona č. 219/1996 Z.z., o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov v platnom znení, nesmie osoba, ktorá
vykonáva činnosť, pri ktorej by mohla ohroziť život nebo zdravie svoje alebo ďalších osôb alebo poškodiť majetok, požívať
alkoholické nápoje alebo užívať iné návykové látky pri výkonu tejto činnosti alebo pred ich vykonávaním. Osoba, u ktorej
sa možno dôvodne domnievať, že vykonáva činnosti podľa zmluvy pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, a
ďalej osoba, u ktorej je dôvodné podozrenie, že privodila inému ujmu na zdraví v súvislosti s použitím alkoholického
nápoja alebo inej návykovej látky je povinná podrobiť sa orientačnému vyšetreniu a odbornému lekárskemu vyšetreniu
za účelom zistenia obsahu alkoholu. Vzhľadom k povinnostiam stanoveným v zákone č. 51/1988 Z.z., zákone č.124/2006
Z.z. a jeho vykonávacích predpisoch a v súlade s zákonom č. 219/1996 Z.z. je Objednávateľ (respektíve osoba ním poverená)
oprávnený vyzvať takúto osobu k splneniu povinnosti podrobiť sa vyššie uvádzanému orientačnému vyšetreniu a
vykonať orientačné vyšetrenie. Pre tieto účely Objednávateľ udelí poverenie osobe, ktorá je oprávnená vykonať kontrolu
osôb, ktoré vykonávajú činnosti, pri ktorých by mohli ohroziť život alebo zdravie svoje alebo ďalších osôb alebo poškodiť
majetok. Za takto poverenú osobu sa považuje aj odborne spôsobilý pracovník Objednávateľa, ustanovený v súlade s
zákonom č. 51/1988 Z. z. k plneniu úloh na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti prevádzky či
príslušný vedúci pracovník, a § 4 ods. 6 vyhlášky SBÚ č. 29/1989 Z.z., o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a
bezpečnosti prevádzky pri banskej činnosti a pri činnosti vykonávanej banským spôsobom na povrchu. V prípade zistenia
pozitívneho výsledku orientačného vyšetrenia na alkohol či inú návykovou látku, bude o tom Objednávateľ okamžite
informovať Zhotoviteľa a zakáže osobe pod vplyvom alkoholu či inej návykovej látky pokračovať vo vykonávaní činnosti
a musí opustiť pracovisko Objednávateľa.
27. Zhotoviteľ a jeho zamestnanci sú povinní sa na vyzvanie zamestnanca strážnej služby Objednávateľa podrobiť pri
vjazdu a výjazdu z areálu Objednávateľa kontrole priestorov vozidla. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že ustanovenie
predchádzajúcej vety bude splnené aj v prípade osôb, ktoré ku realizácii diela použije.
28. V zmysle § 7b odsek 6 zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa povinný bezodkladne
poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a osobné údaje fyzických osôb, ktoré sú potrebné na to, aby objednávateľ
mohol skontrolovať, či zhotoviteľ neporušuje zákaz nelegálneho zamestnávania.
29. V prípade, že Zhotoviteľ pripustí na výkon prác na diele osobu, o ktorej schopnosti ovládať a rozumieť českému alebo
slovenskému jazyku môžu existovať akékoľvek pochybnosti, je povinný doložiť splnenie povinnosti preškolenie takejto
osoby v rozsahu požadovanom právnymi predpismi, týmito OP a zmluvou (napr. východiskovými podklady
objednávateľa, odovzdanú technickú a prevádzkovou dokumentáciou, štandardy skupiny HeidelbergCement), a to v
jazyku, ktorý táto osoba dostatočne ovláda a rozumie mu.
30. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby bola po celý čas výkonu prác vykonávaných pre Objednávateľa Zhotoviteľom
prítomná osoba, ktorá je spôsobilá riadiť výkon prác aj v jazykoch zrozumiteľných pre osoby podľa ods. 29. tohto článku
OP.
31. Zhotoviteľ sa zaväzuje na základe požiadavky Objednávateľa umožniť mu vykonať tzv. dodávateľský audit pre účely
overenia výkonnosti Zhotoviteľa v oblasti BOZP a plnenie ďalších zákonom či zmluvou požadovaných povinností.
32. Objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 200 EUR v prípade porušenia akýchkoľvek
povinností ustanovených v tomto článku V. alebo ustanovených protokolom podľa tohto článku a Zhotoviteľ je povinný
ju zaplatiť, ak nie je výslovne uvedené inak.
33. Objednávateľ je oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 2.000 EUR za porušenie akejkoľvek povinnosti
stanovenej odsekom 3. vety prvej tohto článku (najmä písomne informovať o rizikách a prijatých opatreniach v súvislosti
s výkonom práce a spolupracovať pri zabezpečovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci), odsekom 4. vety
predposlednej tohto článku (najmä preškolení všetkých zamestnancov alebo iných pracovníkov subdodaváteľov, ktorí
budú vykonávať pre Zhotoviteľa pracovnú činnosť), odsekom 6. tohto článku (najmä dodržiavať všetky zásady požiarnej
ochrany, bezpečnosti a hygieny práce, ochrany živ. prostredia, zásady politiky Objednávateľa a iné požiadavky s výkonom
práce súvisiace a povinnosti zabezpečiť, aby činnosti, ktoré predstavujú zvýšenú mieru ohrozenia života a zdravia
vykonávali len zdravotne a osobitne odborne spôsobilí zamestnanci), odsekom 8. vety poslednej tohto článku (najmä
zabezpečiť, aby zamestnanci Zhotoviteľa a osoby, ktoré na vykonanie diela použije, dodržovali pri práci stanovené
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pracovné postupy, používali stanovené pracovné prostriedky, tieto svojvoľne nemenili a nevyraďovali z prevádzky),
odsekom 16. tohto článku (najmä zabezpečiť, že všetky technické zariadenia budú zodpovedať normovým hodnotám a
platným predpisom), odsekom 22. , odsekom 24. tohto článku (najmä predložiť technologický postup), odsekom 26. tohto
článku (najmä povinnosť Zhotoviteľa zabezpečiť, že osoby pracujúce na diele nebudú pred a pri vykonávanie diela požívať
alkohol alebo inej návykovej látky) a odsekom 28. tohto článku (najmä poskytnúť v nevyhnutnom rozsahu doklady a
osobné údaje fyzických osôb) za každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. Zmluvná pokuta nemá vplyv na náhradu
škody vzniknutej nesplnením vyššie uvedených povinností, a náhradu škody je možné vymáhať samostatne v plnom
rozsahu popri zmluvnej pokute.

VI. Práva z vád diela a záruka za akosť
1. Práva z vád diela sa riadia zmluvou, týmito OP a právnymi predpismi, ktorými sa riadi zmluva.
2. Zhotoviteľ prehlasuje, že dielo neobsahuje azbest, a to v žiadnej forme. V prípade, že sa toto vyhlásenie ukáže
nepravdivým, je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady odškodniť Objednávateľa a tretie osoby a uspokojiť a vyriešiť všetky
prípadné nároky na náhradu ujmy (vrátane skutočnej škody, ušlého zisku alebo nákladov), ktorá Objednávateľovi vznikla
alebo za ktorú by mohol byť zodpovedný , a to aj v dôsledku nárokov tretími osobami.
3. Zhotoviteľ zodpovedá počas záručnej doby za akosť vykonaného diela, zariadení a náhradných dielov, ktoré dodal, a
zvlášť za kvalitu materiálu, ktorý bol na ich výrobu použitý, ak nešlo o materiál dodaný Objednávateľom, a zodpovedá aj
za odborné vykonanie a správnu technickú koncepciu a funkciu diela. Zhotoviteľ tiež výslovne poskytuje záruku za
správnu montáž a celkovú bezchybnú funkčnosť vykonaného diela.
4. Ak Objednávateľ zistí na diele vady, je povinný ich oznámiť Zhotoviteľovi, a to akoukoľvek formou, najlepšie však
písomne či elektronicky (zaručený podpis sa nevyžaduje) („reklamácia"), a to najneskôr do dvoch rokov, resp. piatich
rokov, ak ide o stavby, od odovzdania diela alebo do uplynutia záručnej doby, podľa toho, čo trvá dlhšie; ak ustanovuje
zákon lehotu dlhšiu, uplatní sa táto dlhšia lehota. To všetko neplatí v prípade vád, o ktorých Zhotoviteľ v čase odovzdania
diela vedel alebo musel vedieť - takéto vady je Objednávateľ oprávnený reklamovať kedykoľvek. V oznámení zistené chyby
či ich prejav popíše; zvolený spôsob riešenia vád oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi do 10-tich pracovných dní od
oznámenia vád. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi bezodkladne potvrdiť doručenia oznámenia vád.
5. Ak majú byť vady odstránené, je Zhotoviteľ povinný dostaviť sa najneskôr do 24 hodín na zistenie vady a začať
odstraňovanie vád, ak nie je medzi stranami dohodnutý iný termín začatia odstraňovania vád. Zhotoviteľ je povinný
odstrániť vadu bezodkladne. Tieto práce vykonáva Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak sa nedostaví Zhotoviteľ či nezačne
vady odstraňovať v uvedenej lehote, alebo v prípade, že vady bezodkladne neodstráni, je povinný Objednávateľovi
nahradiť škodu, ktorá mu tým vznikne. Objednávateľ je v tomto prípade tiež oprávnený zabezpečiť odstránenie vád diela
buď sám alebo prostredníctvom inej osoby. Zhotoviteľ je potom povinný uhradiť Objednávateľovi všetky náklady spojené
s odstránením vád, vrátane vlastných nákladov Objednávateľa (napr. na zamestnanca Objednávateľa, náklady vynaložené
tretej osobe v súvislosti s odstránením vád); tieto náklady sú škodou, ktorá vznikla Objednávateľovi.
6. Na zabezpečenie nevyhnutne nutnej prevádzky alebo v prípade, že hrozí zastavenie výroby Objednávateľa alebo je
výroba ohrozená, platí namiesto lehoty uvedenej v predchádzajúcom odseku lehota do 2 hodín. V prípade, že Zhotoviteľ
nie je schopný v uvedenom termíne vadu odstrániť, je Objednávateľ oprávnený po predchádzajúcom vyrozumení
Zhotoviteľa (faxom, emailom, telefonicky) vadu sám odstrániť alebo ju nechať odstrániť aj tretej osobe, a to na náklady
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný nahradiť Objednávateľovi všetky náklady, ktoré boli s odstránením vady spojené.
Zhotoviteľ je takisto povinný na náhradu škody, ktorá tým Objednávateľovi vznikne; tieto náklady sú škodou, vzniknutou
Objednávateľovi.
7. Ak sa vyskytne na diele akákoľvek vada či jej prejav opakovane (trikrát) či ak sa prejavia postupne viac vád, je
Objednávateľ tiež oprávnený od zmluvy o dielo odstúpiť alebo žiadať nové zhotovenie a dodanie diela.
8. Ak sa nedohodnú zmluvné strany na výške zľavy, je Objednávateľ oprávnený požadovať opravu vady.
9. V prípade opravy zariadení alebo výmeny dielov sa záručná doba predlžuje o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo či
jeho časť v dôsledku zistené nedostatky riadne užívané.
10. Zhotoviteľ týmto poskytuje Objednávateľovi záruku za akosť diela. Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa konečného
odovzdania diela, pri stavbách 60 mesiacov od konečného odovzdania diela.

VII. Prekážka splnenia zmluvnej povinnosti
1. Povinnosti k náhrade ujmy vzniknutej v dôsledku porušenia zmluvnej povinnosti sa zmluvná strana zbaví, ak preukáže,
že jej v splnení povinnosti zo zmluvy dočasne alebo trvalo zabránila mimoriadna nepredvídateľná a neprekonateľná
prekážka vzniknutá nezávisle na jej vôli. Prekážka vzniknutá z osobných pomerov zmluvnej strany, vrátane štrajku v
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prevádzke Zhotoviteľa, alebo vzniknutá až v čase, keď bola zmluvná strana s plnením dohodnutej povinnosti v omeškaní,
ani prekážka, ktorú bola zmluvná strana podľa zmluvy povinná prekonať, ju však povinnosti na náhradu ujmy nezbaví.
2. Zmluvná strana, u ktorej nastala prekážka podľa predchádzajúceho odseku, je povinná upovedomiť druhú zmluvnú
stranu bezodkladne, najneskôr do piatich kalendárnych dní písomnou či elektronickou formou, že sa takáto prekážka
objavila. Rovnakým spôsobom musí druhú zmluvnú stranu vyrozumieť, že prekážka odpadla. Pri porušení ktorejkoľvek
z týchto informačných povinností je strana, ktorá svoju povinnosť porušila, povinná druhej strane nahradiť škodu
spôsobenú týmto porušením.
3. V prípade, že na strane niektorej zmluvnej strany vznikne prekážka podľa odseku 1. tohto článku VII., je druhá zmluvná
strana oprávnená od zmluvy odstúpiť, a to najneskôr do doby, než jej je oznámené, že prekážka odpadla. O dobu trvania
prekážky sa predlžuje lehota na plnenie dotknutých povinností.
VIII. Cena a platobné podmienky
1. Ak nie je výslovne dohodnuté inak, je cena za dohodnuté dielo stanovená pevnou sumou uvedenou v zmluve. Ak je
stanovená na základe rozpočtu, ide o rozpočet úplný a záväzný, ktorého úplnosť Zhotoviteľ zaručuje.
2. Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť pohľadávku na úhradu ceny diela, ibaže na to má výslovný písomný súhlas
Objednávateľa.
3. Právo na zaplatenie ceny diela vzniká Zhotoviteľovi po konečnom odovzdaní diela, teda po jeho odovzdaní bez vád a
nedorobkov či po odstránení všetkých vád a nedorobkov. Ak bolo výslovne dohodnuté čiastkové plnenie, vzniká
Zhotoviteľovi právo na zaplatenie ceny za každú vykonanú časť diela, ak bola táto časť vykonaná riadne a ak bola riadne
odovzdaná Objednávateľovi; to neplatí, ak je Zhotoviteľ v omeškaní s akoukoľvek ďalšou časťou diela. V iných prípadoch
nemá Zhotoviteľ právo požadovať od Objednávateľa akékoľvek zálohy ani primeranú časť odmeny či ceny pred
odovzdaním vykonaného diela.
4. Dňom dodania bude dátum uvedený na preberacom protokole, resp. na protokole o konečnom odovzdaní diela.
5. Faktúra bude mať náležitosti riadneho daňového dokladu, bude splatná podľa dohodnutej lehoty splatnosti a prílohou
faktúry bude podpísaný preberací protokol.
6. Na faktúre bude uvedené číslo objednávky.
7. Splatnosť faktúry je 60 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi. Ak nie je faktúra doručená, je Zhotoviteľ povinný
ju Objednávateľovi zaslať opätovne. Lehota splatnosti začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni skutočného doručenia
faktúry.
8. Za deň úhrady sa považuje deň odpísania platby z bankového účtu Objednávateľa.
9. V prípade, že faktúra nebude obsahovať potrebné náležitosti, Objednávateľ je oprávnený ju vrátiť Zhotoviteľovi na
doplnenie. V takom prípade začne plynúť nová lehota splatnosti doručením opravenej faktúry Objednávateľovi.
10. Zhotoviteľ týmto prehlasuje, že je platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH"). V prípade, že prestane byť
platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len "DPH"), je povinný túto skutočnosť bezodkladne oznámiť písomne
Objednávateľovi, najneskôr do piatich pracovných dní. Ak túto povinnosť poruší, je povinný zaplatiť Objednávateľovi
zmluvnú pokutu vo výške 3.500,- Eur. Zároveň zmluvné strany sa dohodli, že ak Zhotoviteľ prestane byť platiteľom DPH,
nebude naďalej vystavovať faktúry ako daňové doklady v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty, bude
oprávnený účtovať Objednávateľovi za vykonané dielo (práce / činnosti) iba dohodnutú cenu bez DPH a prípadnú
neoprávnene prijatú DPH vráti bezodkladne Objednávateľovi.
11. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je daňovým dlžníkom a ani nemá nedoplatky na DPH a nie sú u neho dôvody, pre ktoré
by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu, zákona č. 222/2004 Z.z. o
dani z pridanej hodnoty. Zhotoviteľ vyhlasuje, že nie je vedený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody na zrušenie
registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH, vedenom na portáli Finančnej
správy Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“).
12. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vzniku skutočnosti, písomne informovať o
vzniku dôvodov, pre ktoré by mohlo dôjsť k zrušeniu jeho registrácie pre DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu
zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH. Zhotoviteľ je povinný Objednávateľa bezodkladne, najneskôr do 3 dní od vzniku
skutočnosti, písomne informovať o tom, že bol zverejnený v zozname a uviesť dátum zverejnenia Zhotoviteľa v zozname.
Porušenie povinnosti Zhotoviteľa podľa tohto bodu sa považuje za závažné porušenie zmluvy. V prípade porušenia
ktorejkoľvek z týchto povinností je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3.333,- Eur za
každé jednotlivé porušenie. Zároveň je Zhotoviteľ povinný nahradiť Objednávateľovi v plnej výške vzniknutú ujmu,
pričom za ujmu sa považujú tiež všetky platby, ktoré Objednávateľ uhradil z titulu ručenia príjemcu zdaniteľného plnenia
podľa zákona o DPH.
13. Ak nastane prípad, že Zhotoviteľ DPH uvedenú na faktúre, ktorá bola vystavená na základe dodania diela (ďalej len
„plnenie“) správcovi dane nezaplatí alebo sa stane neschopným daň zaplatiť, a ak súčasne Objednávateľ v čase vzniku
daňovej povinnosti vedel alebo na základe dostatočných dôvodov vedieť mal alebo vedieť mohol, že celá DPH alebo jej
časť za dodanie plnenia nebude zaplatená, pričom za takýto dostatočný dôvod sa považuje vedomosť Objednávateľa o tom,
že:
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a) protihodnota za plnenie uvedená na faktúre je bez ekonomického opodstatnenia neprimerane vysoká alebo
neprimerane nízka,
b) v čase vzniku daňovej povinnosti bol jeho štatutárnym orgánom alebo členom štatutárneho orgánu alebo spoločníkom
štatutárny orgán, člen štatutárneho orgánu alebo spoločník Zhotoviteľa,
platí, že Objednávateľ je oprávnený zadržať časť faktúr vystavených Zhotoviteľom za plnenie v rozsahu vyčíslenej DPH.
Objednávateľ je oprávnený k zadržaniu sumy DPH z faktúr podľa predchádzajúcej vety vystavených po dni zverejnenia
Zhotoviteľa v zozname. Objednávateľ je oprávnený k zadržaniu sumy DPH počas obdobia, v ktorom je Zhotoviteľ
zverejnený v zozname.
14. Ak Objednávateľ zadrží sumu DPH podľa predchádzajúceho odseku, uhradí túto zadržanú sumu DPH na základe
dohody zmluvných strán buď :
a) na číslo osobného účtu Zhotoviteľa u správcu dane (ďalej len “OUD”), ktoré Zhotoviteľ oznámi Objednávateľovi a
zároveň dohodne s Objednávateľom ostatné identifikačné údaje k platbe, pričom Objednávateľ uhradí zadržanú časť DPH
do troch (3) pracovných dní od doručenia oznámenia o OUD zo strany Zhotoviteľa alebo
b) na účet Zhotoviteľa, ak Zhotoviteľ jednoznačne preukáže, že DPH z vystavenej faktúry bola správcovi dane zaplatená
(čestným prehlásením a kópiou bankového výpisu o úhrade daňovej povinnosti k DPH za mesiac, v ktorom bolo dodané
plnenie,
15. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou dohodnutej ceny v rozsahu zadržanej sumy
DPH, ak nastane prípad podľa odseku 13 a 14.
16. Faktúra musí byť doručená
spoločnosti TBG Slovensko, a.s. buď elektronicky na adresu: elektronicka.fakturacia@tbgslovensko.sk alebo písomne na
adresu: TBG Slovensko, a.s., Seberíniho 5705/2, Bratislava – mestská část Ružinov 821 03, SR,
Na faktúre budú uvedené identifikačné údaje Objednávateľa, vr. adresy jeho sídla.
17. Kupujúci súhlasí s elektronickou fakturáciou podľa § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z.z. dani z pridanej hodnoty, a to
pri splnení nasledovných podmienok:
a) faktúry budú zasielané iba v elektronickej podobe na e-mailovú adresu uvedenú vyše;
b) faktúry budú zasielané vo formáte PDF na adresu podľa písmena a), a to faktúra vrátane
príloh v jednom PDF súbore;
c) jeden PDF súbor môže obsahovať len jednu faktúru vrátane príloh;
d) PDF súbor nebude opatrený heslom, avšak predávajúci garantuje vierohodnosť pôvodu a neporušenosť obsahu
zasielanej faktúry;
e) e-mailová správa môže obsahovať iba jeden PDF súbor a jeho veľkosť nesmie presiahnuť 10 MB.
IX. Osobitné dohody
1. Odstránenie vád sa nedotýka práva na náhradu škody, ktorá bola v dôsledku vady Objednávateľovi spôsobená.
2. Zmluvné pokuty dohodnuté v zmluve alebo v týchto OP nemajú vplyv na právo oprávnenej zmluvnej strany na náhradu
škody, ujmy (aj nemajetkovej) v plnej výške. Za ujmu sa považujú aj akékoľvek sankcie, ktoré boli Objednávateľovi uložené
v dôsledku porušenia akejkoľvek povinnosti Zhotoviteľom.
3. Kdekoľvek sa v zmluve alebo v týchto OP hovorí o ujme, má sa tým na mysli tak ujma na majetku (škoda), ako aj ujma
nemajetková, aj keď to nie je v príslušnom ustanovení výslovne uvedené.
4. Ak dôjde v čase trvania záväzkového vzťahu založeného zmluvou o dielo k zmenám v údajoch zapisovaných do
obchodného registra podstatných pre tento zmluvný vzťah (tj. napr. zmena týkajúca sa identifikačných údajov zmluvných
strán) u ktorejkoľvek zo zmluvných strán, je táto strana povinná bezodkladne informovať o tejto skutočnosti druhú
zmluvnú stranu.
5. V prípade pochybností sa došlá zásielka považuje za doručenú tretí deň po jej podaní na poštovú prepravu. Zásielka sa
považuje za doručenú tiež dňom, kedy ju adresát odmietol prevziať.
6. Ak nastanú u niektorej zo zmluvných strán skutočnosti brániace riadnemu plneniu tejto zmluvy, je tá strana, ktorá
nemôže povinnosti dodržať, povinná túto skutočnosť bez zbytočného odkladu oznámiť (aj telefonicky, elektronickými
prostriedkami alebo faxom) druhej zmluvnej strane a iniciovať rokovania oprávnených zástupcov za účelom riešenia danej
situácie.
7. Ak by Objednávateľovi boli v dôsledku činnosti (príp. opomenutí) Zhotoviteľa alebo osôb, ktoré Zhotoviteľ použil k
realizácii diela, uložené akékoľvek finančné sankcie (napr. pokuty), je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi sankcie v plnej
výške uhradiť ako súčasť náhrady škody.
8. Zhotoviteľ po dobu vykonávania diela je povinný hradiť ujmu vzniknutú pri jeho činnosti porušením jeho povinností aj
tretím osobám a vyhlasuje, že pre tieto prípady má uzavretú poistnú zmluvu.
9. Objednávateľ má právo odmietnuť spoluprácu s akýmkoľvek zamestnancom Zhotoviteľa či akoukoľvek osobou, ktorú
Zhotoviteľ použije na vykonávanie diela, ktorá hrubo porušila pracovnú či technologickú disciplínu či ustanovenia o
bezpečnosti práce. Zhotoviteľ je potom povinný nevykonávať dielo pomocou tohto zamestnanca alebo osoby. Ak
vykonáva Zhotoviteľ dielo aj naďalej prostredníctvom takejto osoby či zamestnanca, jedná sa o podstatné porušenie tejto
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zmluvy. V tomto prípade je Zhotoviteľ povinný uhradiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1% z celkovej ceny
diela za každý začatý týždeň porušenia.
10. Zhotoviteľ sa zaväzuje k spolupráci s ďalšími Zhotoviteľmi a dodávateľmi, ktoré Objednávateľ vyberie na vykonávanie
prác nadväzujúcich alebo súvisiacich s predmetom zmluvy o dielo a s ich začlenením do harmonogramu postupu prác.
11. Zhotoviteľ záväzne prehlasuje, že ním vykonávané dielo nie je vo vzťahu k tretím osobám predmetom akejkoľvek
ťarchy, zabezpečenia, dlhov alebo práv či nárokov akéhokoľvek druhu.
12. Ak uplatní tretia osoba proti Objednávateľovi akékoľvek práva v súvislosti s porušením ustanovení predchádzajúceho
odseku, poskytne Zhotoviteľ Objednávateľovi všetku potrebnú súčinnosť a v prípade, že Objednávateľovi vznikne v tejto
súvislosti povinnosť na náhradu ujmy (vrátane nemajetkovej) tretej osobe, prípadne vznikne ujma priamo
Objednávateľovi, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi túto ujmu nahradiť v plnej výške, vrátane prípadných sankcií
uložených správnymi či súdnymi orgánmi.
13. Ak Zhotoviteľ získa v priebehu vykonávania diela znalosti z vedecko-technických postupov, skutočností obchodnej
povahy, skutočností chránených právom v oblasti duševného vlastníctva, alebo o cenách, výrobných postupoch, patentoch
a iných údajoch Objednávateľa, ako aj prístup k takýmto údajom na akýchkoľvek nosičoch, je povinný zabezpečiť ich
dôvernosť. Zhotoviteľ nie je oprávnený si tieto dáta a informácie kopírovať, uchovávať ani ich nijako inak spracovávať s
výnimkou plnenia predmetu zmluvy.
14. Pri vykonávaní diela v objektoch Objednávateľa sa Zhotoviteľ, ktorý realizuje dielo za účasti osôb - cudzích štátnych
príslušníkov a štátnych príslušníkov iného členského štátu Európskej únie (ďalej len "osoby"), zaväzuje, že takéto osoby sú
pri výkone činnosti pre Objednávateľa úplne oboznámené s predpismi na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
a bezpečnosti prevádzky a rozumie im, že sú oboznámené s prevádzkovou dokumentáciou a celkom jej porozumeli, že sú
schopné plniť Zhotoviteľom stanovené povinnosti, povinnosti dané prevádzkovou dokumentáciou a povinnosti dané
platnými právnymi predpismi, najmä predpisy v oblasti výkonu banskej činnosti alebo činnosti vykonávanej banským
spôsobom, ak sa na vykonávanie diela vzťahujú. Zhotoviteľ za účasti Objednávateľa je povinný u týchto osôb overiť na
mieste vykonávania diela ich schopnosť spoľahlivého dorozumievania s ostatnými osobami. Zhotoviteľ preukázateľne
(napr. zápisom do montážneho denníka, protokolu o odovzdaní a prevzatí pracoviska) upovedomí Objednávateľa, že dielo
bude prebiehať za účasti takýchto osôb.
15. Objednávateľ je oprávnený postúpiť zmluvu o dielo / rámcovú zmluvu o dielo na tretiu osobu. K tomuto dáva
Zhotoviteľ svoj výslovný súhlas.
16. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená dať pohľadávku vzniknutú zo zmluvného vzťahu, ktorá sa riadi týmito
OP, alebo vznikne v súvislosti s týmto zmluvným vzťahom do zálohu, ibaže so založením pohľadávky druhá zmluvná
strana výslovne a písomne súhlasila.
17. Ak nastal dôvod odstúpenia spočívajúci v omeškaní jednej zo zmluvných strán, musí byť odstúpenie urobené výslovne
a písomne.
18. V prípade, že dôjde na strane Objednávateľa k zastaveniu, prerušeniu alebo obmedzeniu prevádzky, ku ktorému sa
vzťahuje (rámcová) zmluva o dielo, je Objednávateľ oprávnený požadovať posunutie dohodnutého termínu plnenia,
prípadne od zmluvy odstúpiť.
19. V prípade, kedy Objednávateľovi z akéhokoľvek dôvodu vznikne povinnosť Zhotoviteľovi vydať dielo (tým sa pre tieto
účely rozumie aj akákoľvek jeho časť a veci nutnej k vykonaniu diela nachádzajúce sa v areáli Objednávateľa) a zároveň
Zhotoviteľ má voči Objednávateľovi akýkoľvek dlh, či už splatný alebo nesplatný (ďalej len „dlh“), má Objednávateľ právo
dielo zadržať k zaisteniu dlhu, a to do doby splnenia dlhu. Zádržné právo Objednávateľa trvá aj po ukončení tejto zmluvy
z akejkoľvek dôvodu. Zadržanie a jeho dôvod oznámi Objednávateľ Zhotoviteľovi písomne nebo e-mailom.
Ak je nutné k zabezpečeniu riadneho výkonu podnikateľskej činnosti Objednávateľa (tj. hlavne k výrobe a činnostiam
súvisiacim), je Objednávateľ oprávnený zadržané dielo bežným spôsobom užívať, aj keď by Zhotoviteľovi vznikol nárok
na akúkoľvek úhradu za užívanie diela.
20. V prípade, ak je Zhotoviteľ povinnou osobou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám
v spojení s § 47a Občianskeho zákonníka, sa Zhotoviteľ zaväzuje k zverejneniu potvrdenej objednávky a zmluvy
v Centrálnom registri zmlúv, resp. webovom sídle Zhotoviteľa resp. v Obchodnom vestníku v zákonnej lehote. Zhotoviteľ
je povinný v uverejnenom znení vhodným spôsobom znečitateľniť údaje, ktoré sú s ohľadom na ochranu osobných údajov
vylúčené zo zverejnenia, najmä znečitateľniť podpisy konajúcich osôb a v zmluvách uvedené osobné údaje, ibaže ide o
údaje verejne dostupné. Ak zákon ustanovuje povinné zverejnenie zmluvy, zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni
jej zverejnenia, ak nebolo dohodnuté nadobudnutie účinnosti neskôr; k odlišným dojednaniam sa v takom prípade
neprihliada. O uverejnení zmluvy je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať.
21. Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, založené príslušnou zmluvou či vzniknuté na jej základe, sa riadia
hmotným právom Slovenskej republiky s tým, že sa nepoužije Viedenský dohovor o zmluvách o medzinárodnej kúpe
tovaru.
22. Zhotoviteľ týmto prehlasuje a zaručuje, že nie je zapísaný ani nespolupracuje s osobou zapísanou na niektorom zo
sankčných zoznamov, a že sa na neho, na osobu, s ktorou spolupracuje, alebo na osobu, ktorá sa priamo, či nepriamo
podieľa na plnení pre zhotoviteľa ako člen jeho dodávateľského reťazca nevzťahujú medzinárodné sankcie. Sankčnými
zoznamami sa rozumie Konsolidovaný zoznam sankcií Rady bezpečnosti OSN, konsolidovaný zoznam fyzických
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a právnických osôb podliehajúcich sankciám EÚ a Konsolidovaný zoznam Úradu pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC)
ministerstva financií USA. Medzinárodnými sankciami sa rozumejú jednak sankcie vyhlásené vládou Slovenskej republiky
v súlade so zákonom č. 289/2016 Z.z. o vykonávaní medzinárodných sankcií a o doplnení zákona č. 566/2001 Z.z. o cenných
papieroch a investičných službách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o cenných papieroch) v znení
neskorších predpisov, ďalej medzinárodné sankcie prijaté EÚ, alebo jej členskými štátmi, alebo členskými štátmi
Európskeho hospodárskeho priestoru, Radou bezpečnosti OSN, Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska
a tiež sankcie prijaté vládou USA, najmä Úradom pre kontrolu zahraničných aktív (OFAC) ministerstva financií USA,
ministerstvom zahraničia USA a ministerstvom obchodu USA. V prípade porušenia tohto ustanovenia je objednávateľ
oprávnený vypovedať zmluvný záväzok s okamžitou účinnosťou.
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