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odstraňovať odpad a nečistotu spôsobenú jeho činnosťou. Pri realizácii prác musí 
zabezpečiť pracovisko tak, aby nedochádzalo k znečisteniu okolitých priestorov. V súlade s 
plánom likvidácie a zhodnotenia odpadu vznikajúceho pri výstavbe. 

8.3 Každá Zmluvná strana je povinná bezodkladne písomne informovať druhu Zmluvnú stranu o 
okolnostiach, resp. prekážkach, ktoré jej môžu brániť riadne plniť predmet Zmluvy. 

8.4 Každá Zmluvná strana je tiež povinná informovať druhú Zmluvnú stranu s dostatočným 
predstihom o technických a iných problémoch, ktoré bránia realizovať predmet Zmluvy v 
plánovanom termíne. 

8.5 Zmluvné strany nie sú v omeškaní v prípadoch vyššej moci, ak tieto skutočnosti bezodkladne 
písomne oznámia druhej strane, alebo sú okolnosti vyššej moci všeobecne známe. 

Článok IX. 
STAVEBNÝ DOZOR A STAVEBNÝ DENNÍK 

9.1 Objednávateľ poveril na Diele vykonávaním funkcie stavebného dozoru: Ing. Rudolf Ballasch 
,0905608979,  Golianova 4, Košice Krásna 040 18 , 

9.2 Stavebný dozor Objednávateľa bude osobne a systematicky sledovať postup prác, ich kvalitu a 
vykonávať zápisy v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný mu toto denne umožniť. Tým 
Objednávateľ nepreberá v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. Stavebný zákon v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Stavebný zákon“) zodpovednosť za riadne prevedenie Diela, ktoré 
prináleží Zhotoviteľovi. 

9.3 Zhotoviteľ poveril vykonávaním funkcie hlavného stavbyvedúceho zodpovedného za 
prevedenie Diela v súlade so znením tejto Zmluvy: Ing. Peter Albrechta osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti pre činnosť stavbyvedúceho č. 00045*10* . 

9.4 Stavbyvedúci alebo jeho zástupca ako zodpovedná osoba Zhotoviteľa musí byť na stavbe, resp. 
mieste výkonu Diela neustále prítomný. Zhotoviteľ musí mať na stavenisku neustále 
zodpovednú osobu, ktorá zodpovedá za kontrolu práce, je povinná informovať Objednávateľa, 
resp. jeho zástupcov o všetkých zmenách, nezrovnalostiach, odchýlkach, pokiaľ k nim prišlo, v 
priebehu vykonávania prác. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný viesť denné záznamy o priebehu stavebných a iných prác riadne po celú 
dobu plnenia záväzkov v stavebnom denníku tak, ako to ukladá Stavebný zákon, vyhláška 
Ministerstva životného prostredia číslo 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia stavebného zákona a pokyny stavebného dozoru predložené stavebným dozorom 
pri preberaní staveniska, a to výhradne v slovenskom jazyku. Stavebný dozor Objednávateľa je 
povinný sledovať obsah denníka a k zápisom pripájať svoje stanovisko do troch pracovných dní 
odo dňa zápisu, ak to vyžaduje povaha záznamu v stavebnom denníku. V prípade, že Zhotoviteľ 
považuje riešenie takejto veci za bezodkladné, je povinný túto skutočnosť v zázname uviesť a 
bezodkladne o tejto skutočnosti informovať stavebný dozor, resp. poverenú osobu 
Objednávateľa. 

9.6 Zhotoviteľ prostredníctvom stavbyvedúceho, prípadne ním písomne poverenej osoby, bude do 
stavebného denníka zapisovať všetky údaje, ktoré sú dôležité pre riadne vykonanie Diela, a 
ktoré majú vplyv na plnenie záväzku zo Zmluvy, najmä údaje o stave staveniska a pracoviska, 
počasia, rozsahu a spôsobe vykonaných prác, nasadenia pracovníkov, strojoch v prípade ich 
napojenia na energetickú sieť stavby, popr. Objednávateľa, údaje o začatí a ukončení práce či 
udalostí a prekážok, vzťahujúce sa k stavbe Diela. 











GUR000061 

13.4. V prípade omeškania platby za vystavenú faktúru na strane Objednávateľa, je objednávateľ 
povinný uhradiť 0,5% z fakturovanej Ceny za každý začatý kalendárny deň omeškania. Lehota 
splatnosti faktúry začína plynúť odo dňa jej doručenia Objednávateľovi, pričom sankcia z 
omeškania začína plynúť odo dňa nasledujúceho po lehote splatnosti doručenej faktúry 
(lehota splatnosti -  bod 5.12 Zmluvy o dielo). 

 
ČLÁNOK XIV.  

ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA  
 

14.1. Všetky oficiálne oznámenia medzi Zmluvnými stranami na základe tejto Zmluvy, budú 
uvedené v liste, podpísanom oprávneným zástupcom Zmluvnej strany, ktorá oznámenie 
odosiela, alebo faxom (e-mailom), ktorý bude bezprostredne potvrdený zaslaním listu. Všetky 
oznámenia budú zasielané doporučeným listom s doručenkou, resp. doručené iným 
preukazným spôsobom, na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy a na nižšie uvedené 
zodpovedné osoby:  
za Zhotoviteľa:  

a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia: Ing. Peter Novák 
Tel: 0905745065 
Email: novicom@novicom.sk 

b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Radovan Novák  
Tel: 0905669841 
Email : novicom@novicom.sk 
 

za Objednávateľa:  
a) pre riešenie zmluvných a obchodných záležitostí:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Lubomír Šimko  

Tel: 0905443527  
Email: starosta@obecsvinica.sk 

b) Za technické riešenie:  
titul, meno a priezvisko, funkcia : Ing. Stanislav Zembiak 

Tel: 0905323488 
Email: vhp.zembiak@gmail.com 
 

14.2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto Zmluvy 
navzájom o druhej Zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 
Obchodného zákonníka. 

14.3. Všetky spory, ktoré vzniknú z tejto Zmluvy, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo 
ukončenie sa Zmluvné strany zaväzujú prednostne riešiť vzájomnými zmierovacími 
rokovaniami a dohodami. V prípade, že sa vzájomné spory Zmluvných strán vzniknuté v 
súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia, Zmluvné 
strany sa dohodli a súhlasia, že všetky spory vzniknuté zo Zmluvy, vrátane sporov o jej 
platnosť, výklad alebo ukončenie, budú riešené na miestne a vecne príslušnom súde 
Slovenskej republiky podľa právneho poriadku Slovenskej republiky.  

 
14.4. Za okolnosti vylučujúce zodpovednosť Zmluvných strán podľa tejto Zmluvy sa považuje 

prekážka, ktorá nastala nezávisle od vôle Zmluvnej strany a bráni jej v splnení jej povinnosti, 
ak nemožno rozumne predpokladať, že by Zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky 
odvrátila alebo prekonala, a ďalej že by v čase vzniku záväzku túto prekážku predvídala. 
Účinky vylučujúce zodpovednosť sú obmedzené iba na dobu dokiaľ trvá prekážka, s ktorou sú 




























































