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ZMLUVA O DIELO 
ZMLUVNÉ PODMIENKY  

 

 
ČASŤ 2.2 OSOBITNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 

 
Jednotlivé podčlánky Osobitných zmluvných podmienok menia, upravujú a/alebo doplňujú 
Všeobecné zmluvné podmienky. 
 
 
 

Podčlánok  
1.1 

Definície Podčlánok  
 
1.1.1.1 

„Zmluva”  
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
„Zmluva znamená Zmluvu o Dielo, tak ako 
je definovaná v Zmluvných dojednaniach 
(Zväzok 2 Časť 1 súťažných podkladov).” 
 

Podčlánok  
1.1.1.2 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 
 

Podčlánok  
1.1.1.3 

„Oznámenie o prijatí Ponuky” 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
Oznámenie o prijatí Ponuky znamená 
Zmluvu o Dielo a dátum vydania alebo 
obdržania Oznámenia o prijatí Ponuky 
znamená dátum nadobudnutia podpisu 
Zmluvy o Dielo medzi Objednávateľom 
a Zhotoviteľom.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.1.5 

„Požiadavky Objednávateľa” 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„Požiadavky Objednávateľa zahŕňajú 
Zväzok 3 súťažných podkladov (Požiadavky 
Objednávateľa) a všetky ostatné dokumenty 
Zmluvy, ktoré špecifikujú Dielo po technickej 
a kvalitatívnej stránke a definujú požiadavky 
Objednávateľa na prípravu, realizáciu, 
kontrolu a prevzatie vykonaných prác.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.1.11 

„Faktúra“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Faktúra znamená doklad, ktorý musí 
spĺňať náležitosti účtovného dokladu 
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v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. 
o účtovníctve v znení neskorších predpisov 
a daňového dokladu v zmysle zákona č. 
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.1.12 

„Stavebný denník“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Stavebný denník znamená dokument, 
ktorého náležitosti stanoví zákon č. 50/1976 
Zb. o územnom plánovaní a stavebnom 
poriadku (stavebný zákon) v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Stavebný 
zákon“) a vykonávacie predpisy k nemu.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.1.13 

„Zákon o verejnom obstarávaní“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zákon o verejnom obstarávaní znamená 
zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.2.4 

„Stavebný dozor“ 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
„Stavebný dozor znamená 
Stavebnotechnický dozor, t.j. osobu 
ustanovenú Objednávateľom na výkon 
funkcie Stavebnotechnického dozoru pre 
účely Zmluvy. Ak je kdekoľvek v Zmluve 
uvedený pojem Stavebný dozor, myslí sa 
tým Stavebnotechnický dozor podľa tohto 
podčlánku.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.2.6 
 

„Personál Objednávateľa“  
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
„Personál Objednávateľa znamená tím 
Stavebnotechnického dozoru podľa 
podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru) 
a pracovníkov Objednávateľa (zamestnanci 
Objednávateľa a zmluvní partneri 
Objednávateľa), ako aj všetkých ostatných 
pracovníkov oznámených Zhotoviteľovi 
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Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým 
dozorom ako Personál Objednávateľa.“ 

 
  Podčlánok  

1.1.2.8 
“Podzhotoviteľ” 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
“Podzhotoviteľ znamená každú fyzickú 
alebo každú právnickú osobu, ktorá na 
základe priameho zmluvného vzťahu so 
Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa 
projektové práce (ak sú) alebo stavebné 
práce alebo realizuje dodávku a/alebo 
montáž Technologického zariadenia ako aj 
právnych nástupcov všetkých týchto osôb.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.2.8.1 
 

„Priamy Podzhotoviteľ“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Priamy Podzhotoviteľ je Podzhotoviteľ, 
ktorý na základe priameho zmluvného vzťahu 
so Zhotoviteľom realizuje pre Zhotoviteľa 
projektové práce alebo stavebné práce alebo 
realizuje dodávku a/alebo montáž 
Technologického zariadenia v sume rovnej 
alebo vyššej ako 0,5% z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH ako aj právnych 
nástupcov všetkých týchto osôb. 
 
Priamy Podzhotoviteľ musí počas trvania 
tejto Zmluvy spĺňať podmienky podľa § 32 
ods. 1 Zákona o verejnom obstarávaní, ako 
aj podmienky podľa § 56 Zákona o verejnom 
obstarávaní.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.2.11 

„Dodávateľ Zhotoviteľa“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Dodávateľ Zhotoviteľa“ znamená fyzickú 
alebo právnickú osobu v priamom 
zmluvnom vzťahu so Zhotoviteľom, ktorú nie 
je možné subsumovať pod pojem 
Podzhotoviteľ  alebo Priamy Podzhotoviteľ 
ako aj právnych nástupcov všetkých týchto 
osôb.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.2.12 

 „Koordinátor dokumentácie “ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Koordinátor dokumentácie je fyzická 
osoba, ktorá vykonáva koordináciu 
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dokumentácie pre prípravnú etapu projektu 
v zmysle nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných 
a zdravotných požiadavkách na stavenisko 
(ďalej len „Nariadenie č. 396/2006 Z.z.“) 
a ďaľších súvisiacich predpisov.“  
 

  Podčlánok  
1.1.2.13 

„Koordinátor bezpečnosti“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Koordinátor bezpečnosti je fyzická osoba 
poverená Zhotoviteľom, ktorá zabezpečuje 
kontrolu dodržiavania zásad bezpečnosti na 
stavenisku Zhotoviteľom stavby v súlade 
s Nariadením č. 396/2006 Z. z..“ 
 

  Podčlánok  
1.1.3.10 

„Záručná doba“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Záručná doba“ znamená dobu počas ktorej 
Zhotoviteľ zodpovedá za vady na Diele 
a/alebo Sekcii a/alebo časti Diela (podľa 
okolností). Dĺžka Záručnej doby je uvedená 
v Prílohe k ponuke pre Stavebnú časť 
a Technologické zariadenie, pričom je 
počítaná od: 
 
a) dátumu potvrdenia dokončenia Diela 

a/alebo Sekcie potvrdeného podľa 
podčlánku 10.1 (Preberanie Diela 
a Sekcií) alebo  

b) (pokiaľ Dielo bolo preberané po častiach) 
dátumu dokončenia časti Diela 
potvrdeného podľa podčlánku 10.2 
(Preberanie častí Diela). 

 
Objednávateľ má právo požadovať, aby 
Zhotoviteľ v Záručnej dobe odstránil 
akékoľvek vady Diela spôsobené v dôsledku 
porušenia Zhotoviteľových povinností.  
 
Na účely Zmluvy má Dielo vady aj v prípade, 
ak vyhotovenie Diela nezodpovedá  účelu 
požadovanému v Zmluve alebo ak nie je 
predmet Diela zhotovený v súlade so 
všeobecne záväznými Právnymi predpismi 
a technickými predpismi a technickými 
normami účinnými na území Slovenskej 
republiky. 
 
Záručná doba sa vzťahuje aj na 
Technologické zariadenia a Materiály 
dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené, aby 
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sa užívali po kratšiu dobu ako je Záručná 
doba. Zhotoviteľ poskytne na Technologické 
zariadenia a Materiály, ktoré sú určené na 
to, aby sa užívali po kratšiu dobu rovnakú 
záruku ako na celé Dielo. Zhotoviteľ je 
povinný počas plynutia Záručnej doby 
dodať, vymeniť, resp. nahradiť akékoľvek 
Technologické zariadenia a Materiály 
dodané Zhotoviteľom, ktoré sú určené na to, 
aby sa užívali po kratšiu dobu ako je dĺžka 
Záručnej doby. 
 
Záučná doba neplynie po dobu, po ktorú 
Objednávateľ nemôže Dielo alebo jeho časť 
užívať pre jeho vady a/alebo nedorobky, za 
ktoré zodpovedá Zhotoviteľ. V prípade, že pri 
odstraňovaní vád a/alebo nedorobkov došlo 
k výmene jednotlivých častí Diela za nové, 
pre nové časti Diela začína plynúť nová 
Záručná doba.”  
 

  Podčlánok  
1.1.4.1 
 

„Akceptovaná zmluvná hodnota” 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
„Akceptovaná zmluvná hodnota znamená 
Navrhovanú zmluvnú cenu uvedenú 
v ponuke uchádzača tak, ako 
je akceptovaná v Zmluvných dojednaniach 
za vyprojektovanie, vyhotovenie 
a dokončenie Diela a odstránenie 
akýchkoľvek vád.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.4.11 

„Zádržné“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 

 
„Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená 
výška  percenta zadržaných platieb, tento 
podčlánok nebude platiť.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.5.9 

„Časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“, 
„prevádzkový súbor (PS)”, 
„technologická časť“, „objekt“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Kdekoľvek sa v Zmluve vyskytujú výrazy 
„časť stavby“, „stavebný objekt (SO)“ alebo 
„prevádzkový súbor (PS)“, „technologická 
časť“ alebo „objekt“ má sa za to, že tieto 
výrazy sú rovnocenné a majú byť 
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interpretované rovnako ako výraz „časť 
Diela“. 
 

  Podčlánok  
1.1.6.3 

„Zariadenie Objednávateľa” 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„Ak to bolo vopred oznámené Zhotoviteľovi, 
Zariadenie Objednávateľa môže zahŕňať 
zariadenie a predmety vo vlastníctve iných 
subjektov v Slovenskej republike a v užívaní 
Objednávateľa. Zmluvné Strany vylučujú 
použitie ustanovenia § 539 zákona č. 
513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný 
zákonník“).“ 
 

  Podčlánok  
1.1.6.5 

„Právne predpisy“ 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza 
sa novým textom v znení: 
 
„Právne predpisy znamenajú všetky 
všeobecne záväzné právne predpisy 
uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej 
republiky, najmä Ústava Slovenskej 
republiky, ústavné zákony, medzinárodné 
zmluvy s aplikačnou prednosťou pred 
zákonom, zákony, nariadenia vlády, 
vyhlášky ministerstiev a ostatných 
ústredných orgánov štátnej správy, výnosy 
a opatrenia, všeobecne záväzné nariadenia 
vyšších územných celkov a obcí. Právnymi 
predpismi sa pre účely tejto Zmluvy rozumie 
aj právo Európskej únie platné a záväzné na 
území Slovenskej republiky.“ 
 

  Podčlánok  
1.1.6.10 

 „Konflikt  záujmov“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení:  
 
„Konflikt záujmov znamená situáciu, kedy 
z dôvodov osobných alebo iných obdobných 
vzťahov medzi Zhotoviteľom 
a Stavebnotechnickým dozorom je alebo by 
mohol byť narušený, alebo ohrozený záujem 
Objednávateľa na nestrannom a 
objektívnom výkone práv a povinností 
Zhotoviteľa a Stavebnotechnického dozoru. 
Za osobné alebo obdobné vzťahy sa 
považuje rodinná spriaznenosť, citová 
spriaznenosť, personálna spriaznenosť, 
politická spriaznenosť a ekonomický alebo 
akýkoľvek iný, napr. majetkový záujem 
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zdieľaný medzi Zhotoviteľom 
a Stavebnotechnickým dozorom.“  
 

  Podčlánok  
1.1.6.11 

„Vada diela“ 
 
Vkladá sa nový podčlánok v znení:  
 
„Vada diela je všetko to, čím sa líši skutočné 
zhotovenie Diela od výsledku určeného 
Zmluvou.“ 

Podčlánok 
1.2 

Výklad pojmov Text podčlánku sa mení tak, že do prvého odseku sa 
vkladá písm. e) v znení: 
 
(e) „Počítanie času sa riadi ustanoveniami § 122 a nasl. 
zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).“ 
 

Podčlánok  
1.5 
 
 

Poradie záväznosti 
dokumentov 

Text podčlánku sa mení tak, že pôvodný text prvého 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým textom 
v znení: 
 
„Dokumenty tvoriace Zmluvu je potrebné chápať ako 
vzájomne sa vysvetľujúce. Pre účely interpretácie bude 
poradie záväznosti jednotlivých dokumentov také, ako je 
uvedené v Zmluvných dojednaniach. 
 

Podčlánok  
1.6 
 

Zmluva o Dielo Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Strany uzavrú Zmluvu o Dielo  podľa ustanovenia § 56 
Zákona o verejnom obstarávaní.” 
 

Podčlánok 
1.7 
 

Postúpenie zmluvy 
 

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Zhotoviteľ nie je oprávnený postúpiť akékoľvek svoje 
práva a/alebo povinnosti z tejto Zmluvy o Dielo bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa.“ 
 

Podčlánok  
1.8 
 

Starostlivosť 
o dokumentáciu 
a jej dodanie 

Text podčlánku sa mení tak, že za prvý odsek podčlánku 
sa vkladá nový odsek v znení:  
 
„Kompletná Zmluva vrátane jej prípadných dodatkov, ďalej 
Dokumentácia Zhotoviteľa a s ňou súvisiace dokumenty 
týkajúce sa vyhotovenia predmetu Diela vrátane 
odsúhlasených Zmien a ich projektovej dokumentácie, či 
už v origináli alebo kópii, musia byť k dispozícii na kontrolu 
kompetentným orgánom (napr. Štátny stavebný dohľad), 
ktoré sú oprávnené vykonávať štátny stavebný dozor. K 
dispozícii musí byť tiež stavebný denník vedený 
Zhotoviteľom, do ktorého môžu robiť zápisy osoby 
oprávnené v zmysle Stavebného zákona. 
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Podčlánok 
1.10 

Užívanie 
Dokumentácie 
Zhotoviteľa 
Objednávateľom 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť a vysporiadať všetky 
práva pre používanie počítačových programov potrebných 
pre prevádzkovanie Diela Objednávateľom v súlade s 
podčlánkom 10.1 (Preberanie Diela a Sekcií) alebo 10.2 
(Preberanie častí Diela), a to v súlade s dotknutými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na 
území Slovenskej republiky tak, že po dokončení bude 
Dielo spĺňať účel špecifikovaný v Zmluve. Má sa za to, že 
licenčné poplatky a všetky ostatné náklady spojené 
s užívaním počítačových programov sú zahrnuté 
v Akceptovanej zmluvnej hodnote.“ 
 

Podčlánok 
1.12 

Dôverné 
podrobnosti 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný nakladať s podrobnosťami Zmluvy 
ako s osobnými a dôvernými údajmi, s výnimkou toho čo je 
nevyhnutné pre plnenie zmluvných záväzkov alebo pre 
súlad s príslušnými Právnymi predpismi. Zhotoviteľ nesmie 
zverejniť, dovoliť zverejnenie alebo poskytnúť akékoľvek 
podrobnosti o predmete Diela v žiadnom komerčnom, 
technickom časopise alebo inej publikácii bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu Objednávateľa. 
 
 

Podčlánok  
1.13 

Súlad s Právnymi 
predpismi 

Text podčlánku sa mení tak, že v druhej vete prvého 
odseku podčlánku sa slovné spojenie „vo Zvláštnych 
podmienkach“ ruší a nahrádza sa slovným spojením „v 
Osobitných zmluvných podmienkach“. 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
  
„Zhotoviteľ je povinný, podľa požiadaviek uvedených v 
Zmluve, zabezpečiť všetky rozhodnutia/povolenia, súhlasy 
a iné potrebné dokumenty alebo dokumentáciu, ktoré 
neboli súčasťou stavebného povolenia, ale sú potrebné 
k realizácii prác na Diele (napr.: súhlas k umiestneniu 
informačných tabúľ, súhlas k prácam v ochranných 
pásmach, povolenie k zvláštnemu užívaniu cestných 
komunikácií, súhlas ku križovaniu inžinierskych sietí 
a vodných tokov a pod.), vrátane všetkých nákladov 
a poplatkov s tým súvisiacich. 
 
V prípade zmien územných rozhodnutí, zmien stavby pred 
dokončením a činností z toho vyplývajúcich, vrátane 
inžinierskej činnosti, je Zhotoviteľ zodpovedný aj za 
zabezpečenie týchto nových rozhodnutí/povolení 
a súhlasov a iných potrebných dokumentov, ako aj  za 
vyprojektovanie súvisiacej projektovej dokumentácie, 
vrátane všetkých nákladov a poplatkov s tým súvisiacich 
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tak, aby Dielo bolo dokončené pre účely a v kvalite, ako je 
to definované v Zmluve. 
 
V rámci vyhotovenia a dokončenia Diela a odstránenia vád 
Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky rozhodnutia a 
vyjadrenia príslušných úradov na zabezpečenie 
Dokumentácie Zhotoviteľa a dokumentov potrebných k 
vydaniu všetkých úradných schválení. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok 
1.14 

Spoločná a 
nerozdielna 
zodpovednosť 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci písm. (a) prvého 
odseku podčlánku sa vkladá nový text v znení: 

 
„Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností  Objednávateľ je 
oprávnený požadovať splnenie akéhokoľvek záväzku 
vyplývajúceho z tejto Zmluvy o dielo od ktoréhokoľvek 
člena predmetného zoskupenia bez právnej subjektivity, 
bez ohľadu na rozsah a kvalitatívne vymedzenie jeho 
podielu na Diele a úpravu vzájomných práv a povinností 
účastníkov predmetného zoskupenia v zmluve o vytvorení 
predmetného zoskupenia.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„V prípade porušenia povinnosti Zhotoviteľa uvedenej v 
písm. c) tohto podčlánku vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR, 
(slovom: desaťtisíc EUR) za každé porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
povinnosť Zhotoviteľa postupovať v súlade s týmto 
podčlánkom a odstrániť nesúlad jeho konania so Zmluvou. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa. Porušenie tejto povinnosti sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ 
 

Podčlánok 
1.15 

Obchodné 
tajomstvo 
 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Objednávateľ bude rešpektovať práva Zhotoviteľa týkajúce 
sa obchodného tajomstva v zmysle ustanovenia § 17 
a nasl., § 51 a  § 271 Obchodného zákonníka a ostatných 
všeobecne záväzných právnych predpisov.“ 
 

Podčlánok 
1.16 

Konflikt záujmov Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
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„Zhotoviteľ je povinný počas trvania tejto Zmluvy počínať si 
tak, aby nedošlo k vzniku Konfliktu záujmov medzi ním 
a Stavebnotechnickým dozorom. V prípade, ak počas 
trvania Zmluvy hrozí Konflikt záujmov, Zhotoviteľ je 
povinný vykonať všetky potrebné opatrenia, aby 
k takémuto Konfliktu záujmov nedošlo.  
 
V prípade, ak Objednávateľ počas trvania Zmluvy zistí, že 
Zhotoviteľ poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné 
informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle Zväzku 1, ods. 
29.3 písm. o/ alebo, že Zhotoviteľ nevykonal všetky 
potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu 
záujmov, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 10.000 ,- EUR (slovom: desať 
tisíc EUR) za každé jednotlivé porušenie. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Uplatnením zmluvnej pokuty podľa tohto podčlánku nie je 
dotknutý nárok Objednávateľa postupovať v zmysle 
podčlánku 15.2 (Odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Objednávateľa).“ 
 

Podčlánok  
2.1 

Právo prístupu na 
Stavenisko 

Text podčlánku sa mení tak, že za tretí odsek podčlánku 
sa vkladá nový odsek v znení:  
 
„Právo prístupu a dočasného užívania častí Staveniska na 
pozemkoch tretích osôb nad rámec pozemkov určených v 
Zmluve je povinný zaistiť Zhotoviteľ na vlastné náklady. Ak 
sa Zhotoviteľ dostane do omeškania s plnením 
Harmonogramu prác a/alebo mu vzniknú náklady ako 
dôsledok toho,  že nezaistil včas vstupy na pozemky tretích 
osôb, Zhotoviteľovi nevzniká nárok na predĺženie Lehoty 
výstavby alebo na uhradenie takýchto nákladov 
a primeraného zisku.“  
 

Podčlánok 
2.4 

Finančné 
zabezpečenie 
Objednávateľa 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
3.1  

Povinnosti 
a právomoc 
Stavebnotechnické- 
ho dozoru 

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
 
„Povinnosti a právomoc Stavebnotechnického dozoru“ 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
“Objednávateľ je povinný zabezpečiť výkon činnosti 
Stavebnotechnického dozoru, ktorý bude vykonávať 
povinnosti stanovené mu v Zmluve. Stavebnotechnický 
dozor vykonáva svoju činnosť prostredníctvom tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Tím Stavebnotechnického 
dozoru je tvorený kľúčovými a nekľúčovými odborníkmi 



Zväzok 2 12 
Zmluvné podmienky 

a podporným personálom na čele s Vedúcim tímu 
Stavebnotechnického dozoru. Kľúčový odborník v pozícii 
Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru (ďalej len 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru“) je 
oprávnený konať v mene Stavebnotechnického dozoru 
v rozsahu práv a povinností Stavebnotechnického dozoru  
vyplývajúcich zo Zmluvy. Ostatní kľúčoví a nekľúčoví 
odborníci konajú v mene Stavebnotechnického dozoru iba 
v rozsahu práv a povinností podľa ich funkčného zaradenia 
v tíme Stavebnotechnického dozoru. Akékoľvek právne 
úkony vyhotovené v mene Stavebnotechnického dozoru, 
na ktoré sa v zmysle ustanovení Zmluvy vyžaduje písomná 
forma, je oprávnený podpisovať v mene 
Stavebnotechnického dozoru výlučne Vedúci tímu 
Stavebnotechnického dozoru.  
 
Objednávateľ je povinný oznámiť Zhotoviteľovi personálne 
zloženie časti tímu Stavebnotechnického dozoru - 
kľúčových odborníkov. Personálne zloženie časti tímu 
Stavebnotechnického dozoru - nekľúčových odborníkov je 
povinný oznámiť Zhotoviteľovi Stavebnotechnický dozor.   
 
Stavebnotechnický dozor nemá žiadnu právomoc meniť 
Zmluvu. 
 
Stavebnotechnický dozor smie uplatňovať právomoci, ktoré 
mu prislúchajú tak ako sú uvedené v Zmluve alebo ako to 
zo Zmluvy nutne vyplýva. Ak sa vyžaduje, aby 
Stavebnotechnický dozor získal súhlas Objednávateľa pred 
výkonom určitej právomoci, potom takéto požiadavky musia 
byť uvedené v Zmluve.  Avšak, kedykoľvek 
Stavebnotechnický dozor vykonáva určitú právomoc, pre 
ktorú sa vyžaduje súhlas Objednávateľa, potom (pre účely 
Zmluvy) sa má za to, že Objednávateľ mu taký súhlas dal. 
Ustanovenie predchádzajúcej vety sa neuplatní v prípadoch 
písomného súhlasu Objednávateľa uvedených 
v nasledujúcom odseku.   
 
Stavebnotechnický dozor je povinný získať písomný súhlas 
Objednávateľa pred uplatnením svojich právomocí podľa 
Zmluvy v prípade: 
 
(a) preskúmania a/alebo schvaľovania Dokumentácie 

Zhotoviteľa podľa podčlánku 5.2 (Dokumentácia 

Zhotoviteľa),  

(b) vykonávania akýchkoľvek úkonov, ktoré 
Stavebnotechnický dozor vykonáva podľa Zmluvy  
a ktoré majú alebo je predpoklad, že v budúcnosti by 
mohli mať vplyv na Zmluvnú cenu alebo Lehotu 
výstavby alebo lehotu ukončenia Uzlového bodu; tým 
nie je dotknutá povinnosť Stavebnotechnického 
dozoru získať písomný súhlas Objednávateľa 
v zmysle podčlánku 13.1 (Právo na Zmenu) a 13.3 
(Postup pri Zmenách). 
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Za účelom získania písomného súhlasu Objednávateľa je 
Stavebnotechnický dozor povinný predložiť 
Objednávateľovi všetky potrebné doklady, súvisiace 
dokumenty, vrátane písomného vyjadrenia 
Stavebnotechnického dozoru, a taktiež zdôvodnenie 
vplyvu na Zmluvnú cenu alebo Lehotu výstavby. Bez 
ohľadu na povinnosť získať súhlas, ako je to uvedené 
vyššie, ak podľa názoru Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru vznikol stav ohrozenia 
zdravia alebo života človeka alebo ohrozenie bezpečnosti 
Diela, prípadne priľahlého majetku (ďalej len “Stav 
ohrozenia”), Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru 
môže, ale bez odpustenia akýchkoľvek zmluvných 
povinností alebo zodpovednosti Zhotoviteľa, nariadiť 
Zhotoviteľovi vykonať všetky také práce alebo také 
činnosti, ktoré môžu byť podľa názoru Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru nevyhnutné na to, aby 
eliminovali alebo znížili takéto riziko. Zhotoviteľ je povinný 
takýto pokyn Vedúceho tímu Stavebnotechnického dozoru 
dodržať napriek absencii súhlasu od Objednávateľa. Ak 
takýto pokyn predstavuje Zmenu, Zmena v tomto pokyne 
nebude ocenená a následne Stavebnotechnický dozor 
vydá pokyn podľa podčlánku 3.3 (Pokyny 
Stavebnotechnického dozoru), ktorý sa musí posudzovať 
podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). V takom 
prípade Stavebnotechnický dozor v súlade s podčlánkom 
13.3 (Postup pri Zmenách), odsúhlasí alebo rozhodne aj o 
úprave Zmluvnej ceny vyplývajúcej z pokynu vydaného v 
stave ohrozenia a oznámi to Zhotoviteľovi s kópiou 
zaslanou Objednávateľovi. 
 
Ak nie je v týchto zmluvných podmienkach uvedené inak: 
 
(a) kedykoľvek si Stavebnotechnický dozor plní svoje 

povinnosti, alebo uplatňuje právomoci uvedené 
v Zmluve alebo z nej vyplývajúce, má sa zato, že 
Stavebnotechnický dozor koná v mene Objednávateľa; 

(b) Stavebnotechnický dozor nemá právomoc zbaviť 
ktorúkoľvek zo Strán akýchkoľvek povinností, záväzkov 
alebo zodpovednosti vyplývajúcich zo Zmluvy; 

(c) každé schválenie, kontrola, potvrdenie, súhlas, 
preskúmanie, prehliadka, pokyn, oznámenie, návrh, 
požiadanie, skúška alebo podobný úkon 
Stavebnotechnického dozoru (vrátane absencie 
nesúhlasu), nezbavuje Zhotoviteľa žiadnej 
zodpovednosti, ktorú má podľa Zmluvy, vrátane 
zodpovednosti za chyby, opomenutia, rozdiely 
a nesúlady.“ 

 

Podčlánok 
3.2 

Dočasná 
neprítomnosť 
Vedúceho tímu 
Stavebnotechnické-
ho dozoru a iných 

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
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kľúčových 
odborníkov 

„Dočasná neprítomnosť Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru a iných kľúčových 
odborníkov“ 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Vedúci tímu Stavebnotechnického dozoru môže z času na 
čas písomne poveriť/splnomocniť plnením svojich 
povinností svojho zástupcu, a to len v nevyhnutnom 
rozsahu a z výnimočných dôvodov (napr. choroba, úraz, 
iné dôležité prekážky na strane Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru, dovolenka Vedúceho tímu 
Stavebnotechnického dozoru), a to s presným 
vymedzením jeho právomocí a povinností ako aj času, na 
ktorý sa toto poverenie/splnomocnenie vzťahuje. Toto 
poverenie/splnomocnenie nadobudne účinnosť vtedy, ak 
Objednávateľ a Zhotoviteľ obdržia príslušnú kópiu, a to 
podľa toho, kto ho obdrží ako posledný.“ 
 

Podčlánok  
3.3 

Pokyny 
Stavebnotechnickéh
o dozoru 
 

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
 
„Pokyny Stavebnotechnického dzoru“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že v druhej vete prvého odseku 
sa vypúšťa slovné spojenie v znení: 
 
„alebo od asistenta, na ktorého boli delegované príslušné 
právomoci podľa tohto článku.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že pôvodný text druhého 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým textom 
v znení: 
 
“Zhotoviteľ musí plniť pokyny vydané Stavebnotechnickým 
dozorom v ktorejkoľvek záležitosti súvisiacej so Zmluvou. 
Tieto pokyny budú vydané výlučne písomnou formou; tým 
nie je dotknutá možnosť vydať ústny pokyn Vedúcim tímu 
Stavebnotechnického dozoru v Stave ohrozenia podľa 
podčlánku 3.1 (Povinnosti a právomoc 
Stavebnotechnického dozoru), a to vo výnimočných 
prípadoch, ak okamžité vydanie ústneho pokynu neznesie 
odklad a za podmienky zápisu o vydaní ústneho pokynu do 
Stavebného denníka Vedúcim tímu Stavebnotechnického 
dozoru  bezodkladne po vydaní ústneho pokynu.“  
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci tohto podčlánku 
sa vkladá nový text v znení: 
 
„Vydanie akéhokoľvek pokynu musí byť písomne 
oznámené Objednávateľovi v súlade s podčlánkom 1.3 
(Komunikácia) v lehote do 20 dní odo dňa vydania 
pokynu.“ 
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Podčlánok 
3.4 

Zmena v tíme 
Stavebotechnického 
dozoru 

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
 
„Zmena  v tíme Stavebnotechnického dozoru“ 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Objednávateľ je povinný písomne upovedomiť Zhotoviteľa 
o každej zmene v osobe akéhokoľvek kľúčového 
odborníka vrátane osoby Vedúceho tímu 
stavebnotechnického dozoru. 
 
Stavebnotechnický dozor je povinný písomne upovedomiť 
Zhotoviteľa o každej zmene v osobe akéhokoľvek 
nekľúčového odborníka. 
  
Zmeny v personálnom zložení tímu Stavebnotechnického 
dozoru v súlade s týmto podčlánkom budú Zhotoviteľovi 
oznamované po celú dobu účinnosti Zmluvy, pričom 
dôvody zmeny nie je potrebné uvádzať.“ 
 

Podčlánok  
3.6 

Pracovné rokovania 
manažmentu stavby 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
  
„Pracovné rokovania manažmentu stavby zvoláva 
Stavebnotechnický dozor a musia sa konať v 
pravidelných intervaloch, najmenej raz do mesiaca. 
Týchto rokovaní sú povinní zúčastňovať sa: Predstaviteľ 
Zhotoviteľa, Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ 
spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa agenda 
pracovných rokovaní týka, vrátane Hlavného  inžiniera 
projektu  pre operatívne zabezpečenie riešenia 
projektových prác. Zmyslom pracovných rokovaní 
manažmentu stavby je monitorovanie postupu 
projektových a stavebných prác vrátane vyhodnotenia 
postupu oproti Harmonogramu prác, preskúmanie 
prípravy následných inžinierskych činností, plánovanie a 
koordinácia prác.  
 
Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať agendu 
pracovných rokovaní manažmentu stavby a doručiť kópiu 
zápisu z rokovania všetkým jeho účastníkom. V zápise 
musia byť uvedené osoby zodpovedné za pridelené úlohy 
a určené termíny plnenia. Tieto zodpovednosti musia byť 
v súlade so Zmluvou.  
 
Všetky záznamy z pracovných rokovaní manažmentu 
stavby, alebo ich časť, podpísané Predstaviteľom 
Zhotoviteľa, Stavebnotechnickým dozorom a 
Objednávateľom ako správne a úplné, budú predstavovať 
autorizovaný záznam o prediskutovaných a dohodnutých 
záležitostiach. Tieto záznamy však v žiadnom prípade 
nenahrádzajú schválenia, potvrdenia, súhlasy 
a rozhodnutia, ktoré musia byť vydané v súlade 
s podčlánkom 1.3 (Komunikácia) Zmluvných podmienok. 



Zväzok 2 16 
Zmluvné podmienky 

 
Kontrolné dni stavby za účasti Predstaviteľov Zhotoviteľa, 
Stavebnotechnického dozoru, Objednávateľa, ako aj 
orgánov štátnej správy, samosprávy a dotknutých 
účastníkov výstavby zvoláva Stavebnotechnický dozor 
podľa potreby, spravidla raz za štvrťrok. 
Stavebnotechnický dozor je povinný zaznamenať agendu 
kontrolných dní stavby a dodať kópiu zápisu z rokovania 
všetkým jeho účastníkom. V zápise musia byť uvedené 
osoby zodpovedné za každý krok, ktorý sa má podniknúť 
a určené termíny. Tieto zodpovednosti musia byť v súlade 
so Zmluvou.  
 
V prípade, ak sa Pracovných rokovaní manažmentu 
stavby a Kontrolných dní nebudú zúčastňovať Predstaviteľ 
Zhotoviteľa spolu s ostatnými pracovníkmi, ktorých sa 
agenda rokovaní týka podľa požiadaviek 
Stavebnotechnického dozoru, vrátane Hlavného inžiniera 
projektantu, aj napriek tomu, že boli Stavebnotechnickým 
dozorom vyzvaní, aby sa zúčastnili, 
vzniká  Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 300,- EUR (slovom: tristo EUR) za každé 
porušenie tejto povinnosti, t.j. za neúčasť každej 
jednotlivej osoby na týchto pracovných rokovaniach. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na plnenie 
povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“  
 

Podčlánok  
4.1 

Všeobecné 
povinnosti 
Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný vykazovať výnosy z vyťaženého 
materiálu (ak taký je) (napr. zemina, drevná hmota, 
kamenivo a pod.) v rozsahu  celej stavby „Príprava 
strategického parku Nitra“ na základe mesačnej 
inventarizácie vyťaženého materiálu odsúhlasenej 
Stavebnotechnickým dozorom. Do 15 dní odo dňa 
odsúhlasenia mesačnej inventarizácie 
Stavebnotechnickým dozorom je Zhotoviteľ povinný 
predložiť túto inventarizáciu Objednávateľovi. 
 
Zhotoviteľ je povinný realizovať Dielo strojmi a 
zariadeniami, ktoré sú uvedené v Zozname strojov 
a zariadení (Príloha č. 5 Zmluvných dojednaní). Zhotoviteľ 
je povinný použitie, resp. nasadenie strojov a zariadení 
uvedených v Zozname strojov a zariadení vrátane 
informácie o výrobnom čísle a EČV denne zaznámenávať 
do Stavebného denníka. Zhotoviteľ je oprávnený použiť iný 
stroj alebo zariadenie ako sú stroje a zariadenia uvedené 
v Zozname strojov a zariadení len z objektívnych dôvodov, 
pričom je povinný o tejto skutočnosti vopred informovať 
Stavebnotechnický dozor a získať jeho súhlas k použitiu 
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iného stroja alebo zariadenia. Pre vylúčenie pochybností 
platí, že stroje a zariadenia uvedené v Zozname strojov 
a zariadení  sa považujú za Zariadenie Zhotoviteľa. 
 
V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo 
Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ použil na realizáciu Diela 
iný stroj a zariadenie ako tie, čo uviedol v Zozname strojov 
a zariadení, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie  
zmluvnej pokuty vo výške 0,1 % z Akceptovanej zmluvnej 
hodnoty bez DPH za každé aj opakované porušenie tejto 
povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie vyššie uvedenej povinnosti Zhotoviteľa. Zmluvná 
pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  
4.2 

Zábezpeka a 
vykonanie prác  

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) 
Zábezpeku na vykonanie prác v čiastke a v menách 
uvedených v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie 
je uvedená žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento 
podčlánok nebude platiť. 
 
Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi 
Zábezpeku na vykonanie prác najneskôr ku dňu  podpisu 
Zmluvy (ide o poskytnutie riadnej súčinnosti podľa § 56 
ods. 10 Zákona o verejnom obstarávaní). 
  
Poskytnutie bankovej Zábezpeky na vykonanie prác sa 
musí riadiť ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného 
zákonníka. Zábezpeka na vykonanie prác (ďalej aj len 
„Banková záruka“) musí byť poskytnutá bankou so 
sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V Bankovej 
záruke musí banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne 
a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí 
Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková 
výška neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ 
požaduje ako Zábezpeku na vykonanie prác v prípade, 
ak Zhotoviteľ porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo 
Zmluvy a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Banku, ktorá poskytne Bankovú záruku a obsah záručnej 
listiny musí vopred schváliť Objednávateľ. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Zábezpeka na 
vykonanie prác bola platná, účinná a vymáhateľná, kým 
Stavebnotechnický dozor nevydá Protokol o vyhotovení 
Diela. Ak podmienky Zábezpeky na vykonanie prác 
špecifikujú dátum uplynutia jej platnosti a Zhotoviteľ 
nenadobudol právo obdržať Protokol o vyhotovení Diela do 
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termínu 28 dní pred dátumom uplynutia tejto Zábezpeky na 
vykonanie prác, potom Zhotoviteľ bude povinný predĺžiť 
platnosť Zábezpeky na vykonanie prác až dovtedy kým 
Dielo nebude dokončené a všetky vady odstránené. 
 
Zhotoviteľ je povinný predložiť Objednávateľovi predĺženie 
platnosti Zábezpeky na vykonanie prác najneskôr do 
posledného dňa platnosti pôvodnej Zábezpeky na 
vykonanie prác. V prípade, ak Zhotoviteľ nepredĺži platnosť 
Zábezpeky podľa predchádzajúcej vety, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za každý deň 
omeškania až do splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Objednávateľ je oprávnený uplatniť si svoje práva zo 
Zábezpeky na vykonanie prác v prípade akéhokoľvek 
porušenia Zmluvy alebo všeobecne záväzných právnych 
predpisov Zhotoviteľom. 
 
Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností sa zmluvné Strany 
dohodli, že na uplatnenie práva Objednávateľa zo 
Zábezpeky na vykonanie prác sa nevyžaduje postup podľa 
podčlánku 2.5 (Nároky Objednávateľa). 
 
Objednávateľ je povinný odškodniť Zhotoviteľa a 
zabezpečiť, aby mu nevznikla žiadna škoda, strata alebo 
výdavky (vrátane právnych poplatkov a výdavkov) 
v dôsledku uplatnenia nároku na Zábezpeku na vykonanie 
prác v rozsahu, na ktorý Objednávateľ nemal nárok. 

Podčlánok  
4.3 

Predstaviteľ 
Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa mení tak, že text štvrtého odseku 
podčlánku sa ruší a nahrádza sa textom v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabepečiť, aby sa Predstaviteľ 
Zhotoviteľa (Riaditeľ stavby) venoval riadeniu 
Zhotoviteľovej zmluvnej činnosti na plný úväzok. Zhotoviteľ 
je povinný zabezpečiť, aby Predstaviteľ Zhotoviteľa 
nevykonával na inom diele ako je Dielo definované 
v Zmluve funkciu rovnakú alebo obdobnú ako je  funkcia 
akéhokoľvek kľúčového odborníka podľa Zmluvy. 
V prípade, že Predstaviteľ Zhotoviteľa dočasne 
nevykonáva svoju činnosť na Diele podľa Zmluvy (z 
dôvodov choroby, úrazu a iných dôležitých prekážok 
v práci na jeho strane ako aj z dôvodu čerpania dovolenky 
Predstaviteľa Zhotoviteľa), Zhotoviteľ sa zaväzuje 
zabezpečiť jeho zastupovanie v plnom rozsahu Hlavným 
stavbyvedúcim (zástupcom Riaditeľa stavby), pričom 
Stavebnotechnický dozor a Objednávateľ musia byť o tejto 
skutočnosti vopred písomne informovaní.“  
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Text podčlánku sa mení tak, že text šiesteho odseku 
podčlánku sa ruší a nahrádza sa textom v znení: 
 
„Predstaviteľ Zhotoviteľa je oprávnený  čiastočne, ad hoc 
a na dočasnú dobu písomne delegovať svoje kompetencie 
a právomoci na inú kompetentnú osobu a toto delegovanie 
môže kedykoľvek zrušiť. Akékoľvek delegovanie alebo 
jeho odvolanie nebude účinné, dokiaľ Stavebnotechnický 
dozor neobdrží oznámenie podpísané Predstaviteľom 
Zhotoviteľa, v ktorom bude táto osoba uvedená a kde budú 
uvedené kompetencie a právomoci, ktoré sa jej delegujú 
alebo rušia.“  
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci siedmeho odseku 
sa vkladá nový text v znení: 
 
„Ak Predstaviteľ Zhotoviteľa alebo niektorá z týchto osôb 
nehovorí plynulo slovenským jazykom, Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť počas celej pracovnej doby 
kvalifikovaného tlmočníka.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa 
druhej vety štvrtého odseku, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj 
opakované porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na splnenie vyššie uvedenej povinnosti 
Zhotoviteľa. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa 
druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné 
porušenie Zmuvy a oprávňuje Objednávateľa na 
odstúpenie od Zmluvy.“ 
 

Podčlánok 
4.4 

Podzhotovitelia, 
Priami 
Podzhotovitelia 
a Dodávatelia 
Zhotoviteľa 

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
 
„Podzhotovitelia, Priami Podzhotovitelia a Dodávatelia 
Zhotoviteľa“ 
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení:  
 
„Zhotoviteľ nesmie zadať Podzhotoviteľom vyhotovenie 
celého Diela. 
 
Zhotoviteľ bude zodpovedný za konanie alebo chyby 
každého  Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa  vrátane 
akýchkoľvek osôb  v zmluvnom alebo obdobnom vzťahu 
s  Podzhotoviteľom alebo Dodávateľom Zhotoviteľa, tak 
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ako keby išlo o konanie alebo chyby samotného 
Zhotoviteľa. Pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak: 
 
(a) nepožaduje sa, aby Zhotoviteľ obdržal súhlas pre 

dodávateľov; 
(b) každý Priamy Podzhotoviteľ  neuvedený v Prílohe č. 1 

Zmluvných dojednaní, musí byť vopred písomne 
schválený Objednávateľom v súlade s týmto 
podčlánkom, pre navrhovaných ostatných 
Podzhotoviteľov je Zhotoviteľ povinný obdržať 
predchádzajúci písomný súhlas Stavebnotechnického 
dozoru; 

(c) Zhotoviteľ je povinný vydať najmenej 14 dní vopred 
Stavebnotechnickému dozoru oznámenie o 
plánovanom dátume začatia prác každého 
Podzhotoviteľa s výnimkou  Priameho Podzhotoviteľa, 
v prípade Priamych Podzhotoviteľov sa uplatní postup 
uvedený nižšie v tomto podčlánku; 

(d) každá zmluva s Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa musí obsahovať ustanovenie, ktoré 
ukladá Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa 
povinnosť písomne upozorniť Objednávateľa 
o neplnení finančných záväzkov Zhotoviteľa; 

(e) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva 
s  Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj 
zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských 
vzťahov boli písomné a obsahovali ustanovenia, ktoré 
ukladajú povinnej strane povinnosť plniť si riadne 
a včas svoje finančné záväzky voči oprávnenej strane;  

(f) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva 
s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa ako aj 
zmluvy na všetkých stupňoch subdodávateľských 
vzťahov boli v súlade s touto Zmluvou a neobsahovali 
ustanovenia, ktoré by boli v rozpore alebo by sa 
priečili tejto Zmluve a Zákonom o verejnom 
obstarávaní;   

(g) Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby každá zmluva 
s Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, 
obsahovala  nasledovné ustanovenia: 

i) predmet subdodávky,  
ii) cenu subdodávky v členení na jednotkové ceny, 
iii) záväzok/garanciu Zhotoviteľa voči  Podzhotoviteľovi, 
Dodávateľovi Zhotoviteľa, že v prípade nezaplatenia 
splatnej    odmeny Zhotoviteľom ani  v nasledujúcom 
fakturačnom období po období vzniknutého nároku, vzniká 
Podzhotoviteľovi, Dodávateľovi Zhotoviteľa, právo uplatniť 
si nárok na úhradu nezaplatenej odmeny v zmysle splatnej 
faktúry prostredníctvom Bankovej platobnej záruky 
(podčlánok 4.4a); uvedené sa nevyžaduje v prípade, ak 
konkrétny Podzhotoviteľ, Dodávateľ Zhotoviteľa písomne 
prehlási, že zabezpečenie svojich pohľadávok voči 
Zhotoviteľovi prostredníctvom Bankovej platobnej záruky 
(podčlánok 4.4a) nevyžaduje.    
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Priamy Podzhotoviteľ  je oprávnený začať vykonávať práce 
na Stavenisku až po jeho  písomnom schválení 
Objednávateľom. Zhotoviteľ je povinný spolu s návrhom 
Priameho Podzhotoviteľa  neuvedeného v Prílohe č. 1 
Zmluvných dojednaní, predložiť Objednávateľovi doklady 
preukazujúce splnenie podmienok podľa ustanovení § 32  
a § 56 (najmä požadovaný zápis v registri konečných 
užívateľov výhod) Zákona o verejnom obstarávaní. V 
prípade, že navrhovaný Priamy Podzhotoviteľ spĺňa 
uvedené podmienky, Objednávateľ ho  schváli, v opačnom 
prípade ho zamietne. Po obdržaní písomného schválenia 
Priameho Podzhotoviteľa  je Zhotoviteľ povinný predložiť 
Objednávateľovi kópiu zmluvy s týmto Priamym 
Podzhotoviteľom uzavretú v súlade s podmienkami 
uvedenými v tomto podčlánku. Pre vylúčenie akýchkoľvek 
pochybností platí, že písomné schválenie Priameho 
Podzhotoviteľa nadobúda účinnosť doručením kópie 
zmluvy podľa predchádzajúcej vety Objednávateľovi. 
 
Stavebnotechnický dozor a v prípade Priameho 
Podzhotoviteľa  Objednávateľ, má právo kedykoľvek 
odvolať schválenie Podzhotoviteľa v prípade, že vykonané 
práce/dodaný tovar Podzhotoviteľa nie sú 
vykonávané/dodávané v súlade so Zmluvou 
a k spokojnosti Stavebnotechnického dozoru alebo 
Objednávateľa. 
  
Zhotoviteľ je povinný riadne a včas plniť si svoje finančné 
záväzky voči Podzhotoviteľom,  Dodávateľom 
Zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný každý  kalendárny 
štvrťrok (vždy do 10. kalendárneho dňa nasledujúceho 
kalendárneho štvrťroka) predkladať Objednávateľovi 
čestné prehlásenie podpísané Predstaviteľom 
Zhotoviteľa  o tom, že všetky jeho splatné finančné 
záväzky voči Podzhotoviteľom a Dodávateľom  
Zhotoviteľa za predchádzajúce obdobie ku dňu 
vyhotovenia čestného prehlásenia sú Zhotoviteľom 
uhradené v plnom rozsahu. Súčasťou čestného 
prehlásenia podľa tohto odseku bude kópia potvrdenia 
banky poskytujúcej Bankovú platobnú záruku 
Zhotoviteľovi podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná 
záruka) o rozsahu čerpania všetkých Zhotoviteľovi 
vystavených Bankových platobných záruk, a to ku dňu 
vystavenia uvedeného potvrdenia.  V prípade, ak je 
Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom 
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez 
právnej subjektivity, čestné prehlásenie podľa tohto 
odseku bude vyhotovené v rozsahu údajov 
prislúchajúcich ku každému účastníkovi Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa zvlášť. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží čestné prehlásenie 
podľa tohto odseku alebo sa preukáže nepravdivosť 
údajov v ňom uvedených, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 10.000,- EUR 
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(slovom: desať tisíc EUR) za každé porušenie povinnosti 
podľa tohto odseku. Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá 
vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
odsekom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 
Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi oznámiť akúkoľkvek 
zmenu údajov o Podzhotoviteľovi. 
 
V prípade zmeny Podzhotoviteľa počas trvania Zmluvy, 
musí Podzhotoviteľ, ktorého sa návrh na zmenu týka, 
spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia. 
Zhotoviteľ je povinný Objednávateľovi najneskôr tri (3) 
pracovné dni pred zmenou Podzhotoviteľa, predložiť 
písomné oznámenie o zmene Podzhotoviteľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má Zhotoviteľ 
v úmysle zadať Podzhotoviteľovi, konkrétnu časť diela, 
ktorú má Podzhotoviteľ vykonať, identifikačné údaje 
navrhovaného Podzhotoviteľa vrátane údajov o osobe 
oprávnenej konať za Podzhotoviteľa v rozsahu meno a 
priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a 
preukázanie, že navrhovaný Podzhotoviteľa spĺňa 
podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa 
§ 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú 
u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až 
h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

Podčlánok 
4.4a 

Banková platobná 
záruka 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný získať (na svojej náklady) Bankovú 
platobnú záruku v čiastke a v menách uvedených 
v Prílohe k ponuke. Ak v Prílohe k ponuke nie je uvedená 
žiadna čiastka alebo spôsob jej výpočtu, tento podčlánok 
nebude platiť. 
 
Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky plnenie svojich finančných 
záväzkov voči všekým Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa s výnimkou Podzhotoviteľov, Dodávateľov 
Zhotoviteľa, ktorí písomne prehlásili, že zabezpečenie 
svojich pohľadávok voči Zhotoviteľovi prostredníctvom 
Bankovej platobnej záruky  nevyžadujú.  
 
Poskytnutie Bankovej platobnej záruky sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Banková platobná záruka (ďalej len „BPZ“ alebo 
„Banková platobná záruka“) musí byť poskytnutá 
bankou so sídlom v Slovenskej republike alebo pobočkou 
zahraničnej banky v Slovenskej republike. V BPZ musí 
banka písomne vyhlásiť, že neodvolateľne a bez 
akýchkoľvek námietok na prvú výzvu uspokojí  
Podzhotoviteľa, Dodávateľa Zhotoviteľa uhradením 
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peňažnej sumy alebo peňažných súm v akejkoľvek 
výške, ktorých celková výška neprekročí sumu, uvedenú 
v Prílohe k ponuke v prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoje 
splatné finančné záväzky zo zmluvy s  Podzhotoviteľom, 
Dodávateľom Zhotoviteľa. V prípade, ak je 
Zhotoviteľom  viac  právnych subjektov, ktorí za účelom 
plnenia predmetu Zmluvy o Dielo vytvorili zoskupenie bez 
právnej subjektivity, záväzok Zhotoviteľa získať BPZ 
podľa ustanovení tohto podčlánku sa vzťahuje na 
každého jednotlivého účastníka Zmluvy na strane 
Zhotoviteľa vo vzťahu k Podzhotoviteľom, Dodávateľom 
Zhotoviteľa v priamom zmluvnom vzťahu k účastníkovi 
Zmluvy na strane Zhotoviteľa. 
 
V prípade, ak Objednávateľ zistí, že Zhotoviteľ 
nezabezpečil svoje finančné záväzky voči  
Podzhotoviteľom, Dodávateľom Zhotoviteľa, 
prostredníctvom BPZ v súlade s týmto podčlánkom, 
Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc eur) za každé 
porušenie tejto povinnosti Zhotoviteľa. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa 
v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinnosti podľa tohto odseku sa považuje za 
podstatné porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa 
na odstúpenie od Zmluvy. 
 

Podčlánok 
4.6 

Spolupráca Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zaistenie vhodných podmienok pre vykonávanie prác a 
činností ďalších zhotoviteľov zamestnaných 
Objednávateľom na Stavenisku a jeho súčastiach, ich 
vzájomná spolupráca a koordinácia prác je povinnosťou 
Zhotoviteľa v rozsahu uvedenom v Zmluvných 
dokumentoch, tak aby nebola ohrozená kvalita prác, 
Lehota výstavby Diela alebo jeho častí alebo Sekcií, ako aj 
súvisiacich diel. 
 
Ďalšie podrobnosti, ako aj požiadavky na spoluprácu, 
vrátane koordinácie prác sú uvedené  v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok  
4.7 

Vytyčovanie Text podčlánku sa mení tak, že na začiatku druhého odseku 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
(a) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi smerové 

a výškové trasy; 
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(b) Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi  body 
vytyčovacej siete; 

 
(c) Zhotoviteľ zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy 

(osi) hlavnej trasy, objektov a obvod Staveniska; 
 
(d) Zhotoviteľ výrazným a trvalým spôsobom ohraničí 

majetkovú hranicu trvalého, dočasného a ročného 
záberu; 

 
(e) Zhotoviteľ počas projektovania a realizácie je povinný 

dodržať majetkovú hranicu danú Zmluvou a jej 
odsúhlasenými Zmenami;  

 
(f) Zhotoviteľ je povinný na začiatku a na konci trasy 

stavby prispôsobiť smerové vedenie trasy Diela 
smerovému vedeniu s ním súvisiacich diel.  

 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok  
4.9 
 
 
 
 

 

Zabezpečenie 
kvality 
 
 
 
 
 
 

Text podčlánku sa mení tak, že za prvú vetu prvého odseku 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný v lehote 7 dní po nadobudnutí 
účinnosti Zmluvy predložiť Stavebnotechnickému dozoru a 
Objednávateľovi certifikát o zavedení systému riadenia 
kvality v zmysle požiadaviek normy ISO 9001 vydaný 
Zhotoviteľovi nezávislou inštitúciou. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží certifikát o zavedení 
systému riadenia kvality v stanovenej lehote vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 30.000,- EUR (slovom: tridsať tisíc EUR). Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.”  
 
Text podčlánku sa mení tak, že druhá veta prvého odseku 
podčlánku sa odstráni.. 
 

Podčlánok  
4.10 

Údaje o Stavenisku Text podčlánku sa mení tak, že na konci tohto podčlánku 
sa vkladá nový text v znení: 
 
„Má sa za to, že údaje o Stavenisku podľa tohto podčlánku 
sú akékoľvek údaje uvedené v Zmluve a ostatné verejne 
dostupné údaje. 
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za zaobstaranie ďalších údajov 
a informácií o Stavenisku a ich interpretácií a taktiež je 
povinný zabezpečiť v rámci projektových prác doplňujúce 
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prieskumy v rozsahu a podrobnostiach vylučujúcich 
v maximálnej možnej miere nepredvídateľné fyzické 
podmienky definované podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné 
fyzické podmienky). 
 
Ďalšie požiadavky a podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a s nimi súvisiacich 
dokumentoch Zmluvy.“ 
 

Podčlánok  
4.13 

Prístupové práva 
a prostriedky 
Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci tohto podčlánku 
sa vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky jeho a jemu 
známe dohody Objednávateľa s majiteľmi používaných 
pozemkov pri realizácii Diela a zároveň je povinný konať 
v súlade s týmto podčlánkom. Zhotoviteľovi budú, na 
požiadanie, poskytnuté kópie takýchto dohôd.“ 
 

Podčlánok  
4.15 

Prístupové cesty Text podčlánku sa mení tak, že za text prvého odseku 
„Toto úsilie zahŕňa správne používanie vhodných vozidiel 
a trás“ sa vkladá nový text v znení: 
 
„na základe dojednania stavebnej dopravy v spolupráci s 
dotknutými obcami.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci tohto podčlánku 
sa vkladá nový text v znení: 
 
„Za zriadenie, udržiavanie a zrušenie akýchkoľvek 
prístupových ciest potrebných počas realizácie Diela je 
zodpovedný Zhotoviteľ. 
 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný pripraviť 
a predložiť Stavebnotechnickému dozoru dokumentáciu 
skutočného stavu (pasport) ním používaných prístupových 
ciest a priľahlých nehnuteľností.  
 
Po ukončení užívania týchto prístupových ciest 
Zhotoviteľom, Stavebnotechnický dozor  za účasti a 
súčinnosti  Zhotoviteľa a správcov/vlastníkov určí bez 
zbytočného odkladu prípadné poškodenie prístupových 
ciest a priľahlých nehnuteľností ako aj potrebný rozsah 
opráv na ich uvedenie do pôvodného stavu. 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  
 

Podčlánok 
4.18 

Ochrana životného 
prostredia 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
“Objednávateľ má nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty v 
nasledovných prípadoch porušenia povinností Zhotoviteľa: 
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(a) nedostatočné udržiavanie čistoty spevnených 
komunikácii v miestach, na ktoré vychádzajú vozidlá 
stavby zo Staveniska, a to za každé zistenie 
porušenie zdokumentované v Stavebnom denníku vo 
výške 100,- EUR (slovom: sto EUR),  

(b) povinnosť kropiť spevnené komunikácie, ktoré sú 
využívané vozidlami stavby na prevoz 
násypového/vyťaženého materiálu a nachádzajú sa 
do 200 m od obydlí, v intervale najmenej  1x za 
hodinu, a to za každé zistené porušenie vo výške 
100,- EUR (slovom: sto EUR). Uvedená povinnosť sa 
vzťahuje na dni, keď sa za predchádzajúcich 24h 
nevyskytli v danom území zrážky, 

(c) porušenie predpisov v oblasti ochrany životného 
prostredia zdokumentované v Stavebnom denníku, a 
to za každé porušenie vo výške 200,- EUR (slovom: 
dvesto EUR). 

  
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  
4.19 

Elektrina, voda 
a plyn 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci tohto podčlánku 
sa vkladá nový text v znení:  
 
„V prípade, že sa v Zmluve uvádzajú lokality stavebných 
dvorov Zhotoviteľa a možnosti ich napojenia na inžinierske 
siete (zdroje energie) sú to iba doporučené napojenia. 
Objednávateľ nepreberá žiadnu zodpovednosť za ich 
konečné umiestnenie a napojenie na siete.“ 
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Podčlánok  
4.21 

Správy o postupe 
prác 

Text podčlánku sa mení tak, že text prvej vety prvého 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa textom v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný každý mesiac pripraviť Správu o 
postupe prác, o plnení Harmonogramu prác vrátane 
plnenia Uzlových bodov a predložiť ju do 7 dní po skončení 
obdobia, ktoré sa týka, Stavebnotechnickému dozoru 
v dvoch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii 
v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a Objednávateľovi 
v štyroch kópiách v písomnej forme a v jednej kópii 
v elektronickej forme na CD/ DVD nosiči vo formáte*.doc 
alebo *.docx.“ Zároveň je Zhotoviteľ povinný pripraviť 
Správu o postupe prác polročne  
(prípadne za iné obdobie stanovené Stavebnotechnickým 
dozorom)  a predložiť ju do 7 dní po skončení obdobia, 
ktorého sa týka.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že text písm. (a) tretieho 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa textom v znení: 
 

(a)  diagramy a podrobné popisy postupu prác, 
vrátane popisu projektových prác, Dokumentácie 
Zhotoviteľa, vydania, povolení/rozhodnutí, 
všetkých štádií lehôt   predkladania vzoriek na 
schválenie, lehôt na schválenie, obstarávania, 
výroby, dodávky na Stavenisko, výstavby, 
montáže, akýchkoľvek skúšok, uvedenia do 
prevádzky, preberacieho konania a Lehoty na 
oznámenie vád.  

 
Text podčlánku sa mení tak, že za text písm. (h) tretieho 
odseku podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
(i) výsledky geodetického zamerania všetkých 

podzemných vedení, vrátane všetkých ich súčastí; 
(j) environmentálne správy,  
(k) správy monitoringu. 

 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  
 

Podčlánok  
4.23 

Činnosť Zhotoviteľa 
na Stavenisku 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Žiadne dôležité činnosti, najmä narušenie alebo 
uzatvorenie existujúcich ciest, práce v blízkosti systémov 
zásobovania vodou alebo iných verejných inžinierskych 
sietí, vytváranie dočasných skládok/depónií a pod. nie je 
Zhotoviteľ oprávnený vykonávať bez písomného súhlasu 
Stavebnotechnického dozoru. Zhotoviteľ je povinný 
písomne požiadať o takéto povolenie Stavebnotechnický 
dozor minimálne 7 dní pred navrhovaným začiatkom prác. 
Spolu so žiadosťou predloží všetky podrobnosti o prácach, 
detailný harmonogram prác a hlavné Zariadenia 
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Zhotoviteľa, ktoré budú do prác zapojené a zároveň pripojí 
kópie všetkých potrebných povolení získaných v súlade 
s podčlánkom 1.13 (Súlad s Právnymi predpismi). 
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený použiť žiadnu časť Staveniska 
pre iný účel ako ten, ktorý súvisí s vyhotovením Diela bez 
písomného súhlasu Stavebnotechnického dozoru.“ 
 

Podčlánok  
4.24 

Nálezy na 
Stavenisku 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Pri objavení predmetov podliehajúcich zákonu č. 
49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení 
neskorších predpisov je Zhotoviteľ povinný uzavrieť 
zmluvu s  právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá má 
príslušné oprávnenie vydané Ministerstvom kultúry 
Slovenskej republiky na vykonanie záchranného 
archeologického výskumu. Oprávnená inštitúcia 
rozhodne o potrebe a rozsahu archeologického dozoru 
a archeologického výskumu na Stavenisku.  
 
Zhotoviteľ je povinný pod dohľadom archeologického 
dozoru zabezpečiť záchranný archeologický výskum 
archeologických lokalít nachádzajúcich sa v trase Diela 
a na Stavenisku tak, aby čo najmenej ovplyvnil postup 
vykonávania jeho prác na Diele. 
 
Ďalšie doplňujúce podrobnosti sú uvedené 
v Požiadavkách Objednávateľa a v Dokumentácii 
poskytnutej Objednávateľom.“ 
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Podčlánok 
4.25 

Existujúce 
inžinierske siete a 
objekty 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný pred začatím výkopových prác alebo 
iných prác, ktoré by mohli ohroziť jednotlivé podzemné 
a nadzemné vedenia, ako sú kanalizácia, vodovod, 
telekomunikačné káble, elektrické vedenia, plynovodné 
potrubia a podobné, oboznámiť sa s umiestnením 
všetkých sietí, ktoré môžu byť jeho činnosťou dotknuté. 
Pred začatím prác je Zhotoviteľ povinný písomne požiadať 
vlastníkov, správcov alebo prevádzkovateľov týchto sietí 
o ich lokalizáciu/vytýčenie a v prípade podzemných vedení 
je povinný vyhotoviť ručne kopané sondy v potrebnom 
rozsahu. Zhotoviteľ je taktiež povinný overiť si u správcov 
existenciu prípadných inžinierskych sietí položených 
v období po dokončení Dokumentácie poskytnutej 
Objednávateľom. Náklady spojené s vytyčovaním sietí ich 
správcami znáša Zhotoviteľ.  
 
Zhotoviteľ je zodpovedný za všetky škody na cestách, 
odvodňovacích kanáloch, potrubiach, kábloch, ostatných 
inžinierskych sieťach a pod., spôsobených ním alebo jeho 
Podzhotoviteľmi počas výkonu prác na Diele a takéto 
škody je povinný na vlastné náklady odstrániť, a to 
uvedením do pôvodného stavu bez akýchkoľvek ďalších 
nákladov pre Objednávateľa, do doby určenej na ich 
odstránenie a následne obdržať písomné potvrdenie 
Stavebnotechnického dozoru o odstránení všetkých škôd.  
 
Má sa za to, že Zhotoviteľ sa oboznámil s existujúcimi 
inžinierskymi sieťami na základe informácií poskytnutých 
Objednávateľom a ostatných dostupných informácií 
a v jeho ponuke zohľadnil všetky vyžadované náklady na 
vytýčenie, odstránenie, preloženie alebo znovuzriadenie 
existujúcich sietí vrátane zabezpečenia príslušných 
povolení. Zhotoviteľ nemá právo nárokovať si dodatočné 
náklady a/alebo predĺženie Lehoty výstavby v dôsledku 
toho, že sa neoboznámil s dostupnými informáciami 
o existujúcich inžinierskych sieťach. 
 
V prípade výskytu nepredvídateľných inžinierskych sietí sa 
postupuje v súlade s podčlánkom 4.12 (Nepredvídateľné 
fyzické podmienky) alebo 13.3 (Postup pri Zmenách).  
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v  Požiadavkách 
Objednávateľa, resp. v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok  
4.26 

Stavebný denník Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný v súlade so Stavebným zákonom 
viesť Stavebný denník a uschovávať ho vo svojej kancelárii 
na Stavenisku. Stavebný denník sa vedie pre celé Dielo 
alebo pre jeho jednotlivé časti (stavebné objekty), podľa 
pokynov Stavebnotechnického dozoru a zaznamenáva 
všetky dôležité okolnosti týkajúce sa prípravy, výstavby 
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(denná činnosť) a ukončenia Diela. Všetky strany 
Stavebného denníka musia byť vyhotovené v jednom 
origináli a minimálne vo dvoch kópiách. Originál a prvá 
kópia musia byť postúpené Stavebnotechnickému 
dozorovi. 
 
Záznamy v stavebnom denníku však nepredstavujú 
súhlas, potvrdenie, schválenie, rozhodnutie, oznámenie 
alebo požiadanie, nakoľko takáto komunikácia musí byť 
realizovaná v zmysle ustanovení podčlánku 1.3 
(Komunikácia) a teda nezakladajú právo Zhotoviteľa na 
realizáciu platieb, výkon Zmien alebo uplatňovanie si 
nárokov. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
 

Podčlánok 
4.27 

Hlavný 
stavbyvedúci 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby Hlavný 
stavbyvedúci (zástupca Riaditeľa stavby) nevykonával na 
inom diele ako je Dielo definované v Zmluve funkciu 
rovnakú alebo obdobnú ako je funkcia akéhokoľvek 
kľúčového odborníka podľa Zmluvy. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ poruší svoju povinnosť podľa 
prvého odseku vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1% z Akceptovanej 
zmluvnej hodnoty bez DPH za každé aj opakované 
porušenie tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade 
s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. Porušenie povinnosti podľa 
druhej vety štvrtého odseku sa považuje za podstatné 
porušenie Zmluvy a oprávňuje Objednávateľa na 
odstúpenie od Zmluvy.“ 
 

Podčlánok  
5.1 

Všeobecné 
povinnosti súvisiace 
s projektovaním 
 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete tretieho 
odstavca podčlánku sa vkladá za výraz „Požiadavky 
Objednávateľa (vrátane návrhových parametrov, výpočtov, 
ak sú)“ text v znení: 
 
„a Dokumentáciu poskytnutú Objednávateľom“  
 

Podčlánok  
5.2 

Dokumentácia 
Zhotoviteľa 
 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci prvého odseku 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„Za vypracovanie Dokumentácie Zhotoviteľa, vrátane 
súvisiacej inžinierskej činnosti, v súlade so Zmluvou je 
v plnom rozsahu zodpovedný Zhotoviteľ pri dodržaní 
podmienok vydaných povolení (napr. požiadaviek 



Zväzok 2 31 
Zmluvné podmienky 

dotknutých orgánov a organizácií uvedených v územných 
rozhodnutiach a stavebných povoleniach).“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Predbežné technické riešenie (časť (i) Zmluvy o Dielo) je 
záväzné. Zmeny a úpravy tohto technického riešenia sú 
možné len na základe pokynu Stavebnotechnického 
dozoru a s písomným súhlasom Objednávateľa, v 
súlade  s článkom 13 (Zmeny a úpravy).  
 
Ak Predbežné technické riešenie (časť (i) Zmluvy o Dielo) 
a/alebo následné projektové riešenie Zhotoviteľa bude 
odlišné od projektového riešenia Objednávateľa 
predloženého vo Zväzku 5 súťažných podkladov - 
Dokumentácii poskytnutej Objednávateľom, bude 
Zhotoviteľ  znášať všetky riziká,  vrátane všetkých 
nákladov vyplývajúcich z prípadnej zmeny geologických a 
hydrogeologických  podmienok, majetkovoprávneho 
vysporiadania, z vyjadrení dotknutých orgánov, alebo 
z iných dôvodov, ktoré vyplynú z navrhnutého 
projektového riešenia Zhotoviteľa a to bez nároku na 
navýšenie Zmluvnej ceny.  
 
Ak Predbežné technické riešenie a/alebo následné 
projektové riešenie Zhotoviteľa bude odlišné od 
projektového riešenia Objednávateľa predloženého vo 
Zväzku 5 súťažných podkladov - Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom, a takéto projektové riešenie Zhotoviteľa 
(vrátane projektového riešenia Zhotoviteľa vypracovaného 
v súlade s Predbežným technickým riešením (časť (i) 
Zmluvy o Dielo), nebude odsúhlasené a schválené 
príslušnými orgánmi a organizáciami, Zhotoviteľovi 
nevzniká nárok na navýšenie Zmluvnej ceny. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa.“ 
 

Podčlánok  
5.5 

Zaškolenie Text podčlánku sa mení tak, že v poslednej vete 
podčlánku sa text v znení: „podľa podčlánku 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcií)“ ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 

Podčlánok  
5.6 

Dokumentácia 
skutočného 
vyhotovenia 

Text podčlánku sa mení tak, že v poslednej vete v treťom 
odseku podčlánku sa text v znení: „podľa podčlánku 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcií)“ ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
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Podčlánok  
5.7 

Príručky pre 
prevádzku a údržbu 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete v druhom 
odseku podčlánku sa text v znení: „podľa podčlánku 10.1 
(Preberanie Diela a Sekcií)“ ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„podľa podčlánku 10.2 (Preberanie častí Diela)“ 
 

Podčlánok  
6.3 

Osoby v pracovnom 
pomere 
s Objednávateľm 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci vety sa vkladá 
nový text v znení: 
 
„ … a Stavebnotechnickým dozorom“. 
 

Podčlánok 
6.5 

Pracovná doba Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete prvého odseku 
podčlánku sa výraz „pracovného kľudu“ ruší a nahrádza 
výrazom  „pracovného pokoja“. 
 

Podčlánok  
6.7 

Ochrana 
zdravia  a bezpečno
sť pri práci 

Text podčlánku sa mení tak, že na začiatku podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci je Zhotoviteľ 
povinný vykonávať v súlade s účinnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a aktualizovaným Plánom 
BOZP.  
 
Zhotoviteľ je povinný od Dátumu začatia prác a počas celej 
realizácie výstavby  dodržiavať aktualizovaný Plán BOZP 
ako aj ďalšie povinnosti Zhotoviteľovi ustanovené v 
nariadení vlády Slovenskej republiky č. 396/2006 Z.z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách 
na stavenisko  (ďalej len “NV”).  
 
Zhotoviteľ je povinný počas realizácie výstavby zabezpečiť 
výkon činnosti koordinátora dokumentácie a koordinátora 
bezpečnosti v zmysle NV. Rozsah povinností koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti je  daný 
v ustanovení § 4, 5 a 6 NV a bližšie špecifikovaný v tomto 
podčlánku a v Požiadavkách Objednávateľa (Zväzok 3, 
Čast1 Všeobecné informácie a požiadavky 
Objednávateľa).  
 
Poverením koordinátora dokumentácie zo strany 
Objednávateľa podľa ustanovenia § 3 ods. 1 NV nie je 
dotknutá zodpovednosť Zhotoviteľa za výkon činnosti 
koordinátora dokumentácie podľa Zmluvy. 
 
Zhotoviteľ je povinný prostredníctvom koordinátora 
dokumentácie a koordinátora bezpečnosti meniť a dopĺnať 
do podrobností  Plán BOZP,  ktorý je 
súčasťou Dokumentácie poskytnutej Objednávateľom, 
a to na základe Objednávateľom odsúhlasenej zmeny 
v projektovej dokumentácii (DSP, DP) ako aj  Zhotoviteľom 
vypracovanej dokumentácie (DVP, výrobnotechnická 
dokumentácia, technologické postupy  a  iná 
dokumentácia Zhotoviteľa).  
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Zhotoviteľ je povinný zmenený a doplnený Plán BOZP 
(ďalej len „aktualizovaný Plán BOZP“) predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru na odsúhlasenie, a to 
v dostatočnom časovom predstihu tak, aby bol 
aktualizovný Plán BOZP odsúhlasený najneskôr pred  
začatím dotknutých stavebných alebo iných prác. Plán 
BOZP a aktualizovaný Plán BOZP je Zhotoviteľ povinný 
dodať v jednom vyhotovení Stavebnotechnickému dozoru 
a v troch vyhotoveniach Objednávateľovi a zároveň je 
povinný o aktualizovanom Pláne BOZP  preukazne 
oboznámiť všetky právnické a fyzické osoby na 
Stavenisku. 
  
Operatívne úpravy Plánu BOZP zabezpečí 
Stavebnotechnický dozor prostredníctvom koordinátora 
bezpečnosti z tímu Stavebnotechnického dozoru, s ktorým 
je koordinátor dokumentácie povinný spolupracovať. 
 
Odsúhlasenie aktualizovaného Plánu 
BOZP  Stavebnotechnickým dozorom  nezbavuje 
Zhotoviteľa  zodpovednosti za úplnosť a správnosť 
aktualizovaného Plánu BOZP v zmysle všeobecne 
záväzných právnych predpisov. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ bezodkladne nedoručí 
Objednávateľovi aktualizovaný Plán BOZP  ani do 3 dní 
odo dňa doručenia písomnej výzvy Objednávateľa alebo 
Stavebnotechnického dozoru na splnenie predmetnej 
povinnosti, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) 
za každý deň omeškania až do splnenia uvedenej 
povinnosti.  
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nesplní iné povinnosti 
koordinátora dokumentácie a koordinátora bezpečnosti 
podľa Zmluvy, vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR), 
a to za každé porušenie  povinnosti.  
 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať návrh Dohody o vytvorení 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi 
Objednávateľa podľa § 18 zákona č. 124/2006 Z.z. o 
bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 
a predložiť ho Stavebnotechnickému dozoru najneskôr k 
Dátumu začatia prác. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ nevypracuje alebo nepredloží 
Stavebnotechnickému dozoru návrh Dohody o vytvorení 
podmienok bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
(BOZP) na spoločnom pracovisku s ďalšími zhotoviteľmi, 
vzniká Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý 
deň, pokiaľ porušenie povinnosti trvá.  



Zväzok 2 34 
Zmluvné podmienky 

 
Objednávateľovi vzniká voči Zhotoviteľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty  za nasledujúce porušenia 
povinností v oblasti BOZP, OPP: 
 
(a) za nepoužívanie ochranných prilieb a iných 

osobných ochranných pracovných prostriedkov vo 
výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každého 
zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, 
ktorý ochrannú prilbu alebo iný osobný ochranný 
pracovný prostriedok nepoužíva, 

(b) za požívanie alkoholických nápojov, alebo 
omamných látok alebo psychotropných látok a za 
odmietnutie podrobiť sa skúške na prítomnosť 
alkoholu, omamnej látky alebo psychotropnej látky 
vo výške 500,- EUR (slovom: pätsto EUR) za 
každého zamestnanca a pracovníka Personálu 
Zhotoviteľa, u ktorého sa zistí naplnenie podmienok 
tohto písmena, bodu a článku Zmluvy, 

(c) za opätovné zaradenie zamestnanca na práce po 
písomnom vykázaní zo stavby vo výške 1.000,- EUR 
(slovom: tisíc EUR) za každého takého 
zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, 

(d) za nedodržanie čistoty a poriadku na Stavenisku vo 
výške 100,- EUR (slovom: sto EUR) za každé 
porušenie, 

(e) za nedodržanie plánu odpadového hospodárstva 
a havarijných plánov vo výške 100,- EUR (slovom: 
sto EUR) za každé porušenie, 

(f) za neoprávnené používanie technických zariadení 
a vyhradených technických zariadení bez platných 
užívacích osvedčení  vo výške 500,- EUR (slovom: 
päťsto EUR) za každé porušenie, 

(g) za chýbajúce doklady a oprávnenia zamestnanca a 
pracovníka Personálu Zhotoviteľa vo výške 100,- 
EUR (slovom: sto EUR) za každého takého 
zamestnanca a pracovníka Personálu Zhotoviteľa, 

(h) za nedodržanie technologického postupu 
schváleného Stavebnotechnickým dozorom vo 
výške 2.000,- € (slovom: dvetisíc EUR) za každé 
porušenie 

 
V prípade, ak Zhotoviteľ neplní alebo porušuje iné 
povinnosti v zmysle platného (aktualizovaného) Plánu 
BOZP ako aj  platných  predpisov BOZP iné ako povinnosti 
uvedené v predchádzajúcom odseku,  vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,- eur (slovom: päťsto eur) za každé porušenie 
takej povinnosti. 
 
Zaplatenie ktorejkoľvek zmluvnej pokuty nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 



Zväzok 2 35 
Zmluvné podmienky 

splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
V prípade, ak porušením zmluvnej povinnosti zo strany 
Zhotoviteľa vznikla Objednávateľovi škoda, Objednávateľ 
má súčasne s nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty aj 
nárok na náhradu škody v plnej výške. 
 
Strany sa dohodli, že Objednávateľ je oprávnený za 
opakované porušenie povinností Zhotoviteľa (t.j. za každé 
ďalšie porušenie) podľa tohto podčlánku uložiť zmluvnú 
pokutu v dvojnásobnej výške sadzby uvedenej vyššie pod 
písm. a/ až h/. 
 
Strany sa dohodli, že štvornásobné porušenie tej ktorej 
povinnosti Zhotoviteľa podľa písm a/ až h/ podľa tohto 
podčlánku sa považuje za podstatné porušenie Zmluvy, 
pre ktoré má Objednávateľ právo od Zmluvy odstúpiť. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  
 

Podčlánok  
6.8 

Dozor Zhotoviteľa Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Primeraná časť dozoru Zhotoviteľa musí mať pracovnú 
znalosť (ústnu i písomnú) slovenského jazyka,  v opačnom 
prípade Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť na Stavenisku 
dostatočný počet spôsobilých tlmočníkov v zmysle zákona 
č. 382/2004 Z.z. o znalcoch, tlmočníkoch a prekladateľoch 
v znení neskorších predpisov počas celej pracovnej doby.“ 
 

Podčlánok  
6.9 

Personál 
Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zhotoviteľ je oprávnený zmeniť kľúčových odborníkov na 
stavbe len postupom v súlade so Zmluvou, t.j. písomným 
dodatkom k tejto Zmluve. V prípade, ak Zhotoviteľ zmení 
kľúčového odborníka na stavbe v rozpore s touto Zmluvou 
Objednávateľovi vzniká nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 5.000,- EUR (slovom: päťtisíc EUR) za 
porušenie tejto povinnosti. V prípade opätovného 
porušenia tejto povinnosti zo strany Zhotoviteľa vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty, a to 
vo výške 10.000,- EUR (slovom: desaťtisíc EUR) za každé 
ďalšie porušenie tejto povinnosti. 
  
Zaplatením zmluvnej  pokuty sa nezbavuje Zhotoviteľ 
povinnosti postupovať pri výmene kľúčových odborníkov 
na stavbe v súlade s týmto podčlánkom.  
 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
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faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  
6.10 

Záznamy  o Personá
li a Zariadení 
Zhotoviteľa 

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení:  
 
„Zhotoviteľ je povinný 28 dní pred dátumom začatia 
stavebných prác na konkrétnom objekte predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru „Zoznam všetkých fyzických 
osôb - podnikateľov a právnických osôb, ktorí budú 
vykonávať práce na príslušnom objekte v štruktúre podľa 
jednotlivých objektov vrátane rámcového popisu rozsahu 
ich činností.  
 
Následne každý mesiac v rámci Správy o postupe prác 
podľa podčlánku 4.21 (Správy o postupe prác) je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru 
nasledovné údaje : 
 
(a) zoznam všetký fyzických osôb - podnikateľov 

a právnických osôb, ktorí vykonávali práce na 
príslušnom objekte v štruktúre podľa jednotlivých 
objektov vrátane rámcového popisu rozsahu ich 
činností, 

(b) údaje o počte každého z typov Zariadenia Zhotoviteľa  
na Stavenisku. 

 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží zoznam alebo údaje 
podľa tohto podčlánku, vzniká Objednávateľovi nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.500,- EUR (slovom: 
tisícpäťsto EUR) za každé porušenie tejto povinnosti. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. 
Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na základe penalizačnej 
faktúry vyhotovenej Objednávateľom a doporučene 
doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto 
faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného doručenia do 
sídla Zhotoviteľa.  
 
 V prípade potreby Stavebnotechnický dozor môže 
požadovať predkladanie podrobných údajov o počte a 
zložení Zhotoviteľovho personálu a Zariadení, a to denne 
alebo týždenne v Stavebnom denníku.Tým nie je dotknutá 
povinnosť Zhotoviteľa podľa podčlánku 4.21 (Správy 
o postupe prác).“ 
 

Podčlánok  
7.1 

Spôsob 
vykonávania prác 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení:  
 
„Ak sa v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných 
zmluvných dokumentoch cituje akýkoľvek patentovým 
zákonom chránený alebo značkový výrobok alebo 
Materiál, Zhotoviteľ môže navrhnúť Stavebnotechnickému 
dozoru na odsúhlasenie inú alternatívu, ktorá je 
kvalitatívne rovnaká a spĺňajúca podmienky uvedené 
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v Požiadavkách Objednávateľa alebo iných zmluvných 
dokumentoch. 
 
Zhotoviteľ je povinný dodržať technologické postupy 
schválené Stavebnotechnickým dozorom. Za porušenie 
uvedenej povinnosti Zhotoviteľa má Objednávateľ nárok na 
zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 2.000,- EUR (slovom: 
dvetisíc EUR), a to za každé porušenie povinnosti. 
Zaplatenie zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie 
povinnosti v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 

Podčlánok  
7.2 

Vzorky 
 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení:  
 
„Zhotoviteľ  v plnom rozsahu v súlade s požiadavkami 
Zmluvy je povinný zabezpečiť a poskytnúť vzorky 
Materiálov a Vybavenia najmenej 3 týždne pred 
plánovanou objednávkou alebo nákupom týchto Materiálov 
alebo Vybavenia.  
 
Zhotoviteľ nie je oprávnený predkladať vzorky, ktoré nie sú 
v súlade s požiadavkami uvedenými v Zmluve.  V prípade, 
že Zhotoviteľ predloží vzorky, ktoré nevyhovujú 
požiadavkám Zmluvy, Stavebnotechnický dozor má právo 
odmietnuť akúkoľvek takúto vzorku.  V tom prípade je 
Zhotoviteľ povinný do dvoch týždňov predložiť 
Stavebnotechnickému dozoru novú vzorku. Riziko, 
výdavky a zodpovednosť za prípadné zamietnutia vzoriek 
Stavebnotechnickým dozorom znáša Zhotoviteľ.  
 
Pred zabudovaním Vybavenia a Materiálov do Diela je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru 
príslušné dokumenty, vydané oprávnenými inštitúciami 
alebo oprávnenými osobami  o potvrdení súladu tohto 
Vybavenia a Materiálov s  ostatnými požiadavkami podľa 
Zmluvy. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“ 
  

Podčlánok  
7.4 

Skúšky Text podčlánku sa mení tak, že na začiatku druhého 
odseku podčlánku sa vkladá nový text v znení:  
 
„Zhotoviteľ je povinný predložiť do 14 dní od Dátumu 
začatia prác „Kontrolný a skúšobný plán“ na 
odsúhlasenie Stavebnotechncikému dozoru a 
Objednávateľovi. V tomto pláne budú uvedené všetky 
plánované skúšky a početnosť skúšok, ktoré sa 
predpokladajú na stavbe vykonávať pre každý stavebný 
a technologický proces, ktorým Zhotoviteľ deklaruje 



Zväzok 2 38 
Zmluvné podmienky 

spôsob zabezpečenia kvality Diela, a tiež rozsah 
a postup vykonávania skúšok. 
V prípade, ak Zhotoviteľ nepredloží na odsúhlasenie 
Stavebnotechnickému dozoru a Objednávateľovi 
„Kontrolný a skúšobný plán“, vzniká Objednávateľovi 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 500,- EUR 
(slovom: päťsto EUR) za každý deň omeškania až do 
splnenia tejto povinnosti. Zaplatenie zmluvnej pokuty 
nemá vplyv na splnenie povinnosti v súlade s týmto 
podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude uhrádzať na 
základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci druhého odseku 
podčlánku sa vkladá nový text v znení:  
 
„Zhotoviteľ je povinný preukázať kvalitu vykonaných prác 
predložením výsledkov skúšok a príslušných 
dokumentov a dokladov kvality zabudovaných 
stavebných Materiálov a zmesí podliehajúcich zákonu č. 
133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, spolu s vykonávacím predpisom vyhláškou  č. 
162/2013 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín 
stavebných výrobkov a systémy posudzovania 
parametrov, ako aj zákonu č. 264/1999 Z.z. o technických 
požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov, vrátane príslušných súvisiacich nariadení 
Vlády Slovenskej republiky. Objednávateľ je oprávnený 
výsledky skúšok zverejniť.  
Zhotoviteľ je oprávnený použiť a zabudovať do Diela len 
také Materiály, ktoré spĺňajú požiadavky zákona č. 
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky 
a o posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov. Uvedené je 
Zhotoviteľ povinný preukázať predložením príslušných 
dokumentov Stavebnotechnickému dozoru. 
 
Ďalšie podrobnosti sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa a v Dokumentácii poskytnutej 
Objednávateľom.“  
 

Podčlánok  
7.6 

Opravné práce Text podčlánku sa mení tak, že v písm. (a) v prvom 
odseku podčlánku sa za posledné slovo vkladá nový text 
v znení: 
 
„a ktoré nie sú opraviteľné, pričom o možnosti  opravy 
Materiálu alebo Technologického zariadenia rozhoduje 
Objednávateľ.“ 
 

Podčlánok  
7.7 

Vlastníctvo 
Technologického 

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
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zariadenia  a 
Materiálov 

  
„Objednávateľ nadobudne vlastnícke právo k 
Technologickým zariadeniam a Materiálom okamihom 
ich zabudovania do Trvalého Diela. Nebezpečenstvo 
škody na Technologických zariadeniach a Materiáloch 
prechádza na Objednávateľa na základe ich prebratia 
Objednávateľom v zmysle článku 10 (Preberanie Diela 
Objednávateľom).“ 
 

Podčlánok  
8.1 

Začatie prác Text podčlánku sa mení tak, že text prvej vety prvého 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa textom v znení: 
 
„Dátum začatia prác je dátum oznámený Objednávateľom 
pred podpisom Zmluvy v rámci Výzvy na poskytnutie 
riadnej súčinnosti podľa Zväzku 1 súťažných podkladov.“ 
 

Podčlánok  
8.3 

Harmonogram prác Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
Harmonogram prác tvoria tieto časti:  
 
Časť 1: Vecný harmonogram tzv. Ganttov graf - grafická 
časť  vypracovaná vo formáte *.mpp, pdf s jasne 
vyznačenou kritickou cestou, ktorú budú vytvárať príslušné 
časti Diela, t.j. časovou postupnosťou zhotovenia 
jednotlivých stavebných objektov (SO), vyhotovenia 
požadovanej projektovej dokumentácie, vrátane doby 
trvania ich komplexného vyskúšania, skúšobnej prevádzky 
prevádzkových súborov a ich technologických častí (ak 
taká je) a pod. (Príloha č. 4, časť 4.1: Vecný harmonogram 
Zmluvných dojednaní). 
 
Časť 2: Uzlové body - Objednávateľom určené stavebné 
objekty alebo  časti objektov a lehoty ich dokončenia, ktoré 
sa Zhotoviteľ zaväzuje ukončiť v určených lehotách 
(Príloha č. 4, časť 4.2: Uzlové body Zmluvných dojednaní).  
 
Časť 3: Fakturačný harmonogram vyhotovený podľa 
Vecného harmonogramu v číselnom vyjadrení a členení po 
jednotlivých stavebných objektoch a mesiacoch Lehoty 
výstavby  ako aj  v grafickom vyjadrení (Príloha č. 4, časť 
4.3: Fakturačný harmonogram Zmluvných dojednaní).  
 
Vecný harmonogram, Uzlové body a Fakturačný 
harmonogram spolu  tvoria Harmonogram prác, ktorý  je 
pre plnenie Zhotoviteľa podľa Zmluvy záväzný.  
 
 Zhotoviteľ je povinný Harmonogram prác dodržať, pričom 
skutočné kumulatívne fakturačné plnenie Zhotoviteľa 
v príslušnom mesiaci Lehoty výstavby oproti plánovanému 
kumulatívnemu fakturačnému plneniu Zhotoviteľa 
uvedenému vo Fakturačnom harmonograme  nesmie byť 
nižšie o viac ako 10%. Ak  skutočné kumulatívne 
fakturačné plnenie Zhotoviteľa oproti plánovanému 
kumulatívnemu fakturačnému plneniu Zhotoviteľa 
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uvedenému vo Fakturačnom harmonograme klesne o viac 
ako 30%, považuje sa to za podstatné porušenie Zmluvy 
a Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.  

  
Na účely tohto podčlánku sa skutočným kumulatívnym 
fakturačným plnením Zhotoviteľa rozumie celková suma 
vyfakturovaná Zhotoviteľom v období od Dátumu začatia 
prác do posledného dňa mesiaca, ktorého sa platba týka. 
 
Zhotoviteľ bezodkladne vydá oznámenie 
Stavebnotechnickému dozoru o pravdepodobných 
konkrétnych budúcich udalostiach alebo okolnostiach, 
ktoré by mohli ovplyvniť prácu, zvýšiť Zmluvnú cenu alebo 
zdržať vyhotovenie Diela. Stavebnotechnický dozor môže 
požadovať, aby Zhotoviteľ predložil odhad 
predpokladaného dopadu budúcej udalosti alebo okolností 
a/alebo návrh podľa podčlánku 13.3 (Postup pri Zmenách). 
 
Zhotoviteľ je povinný vypracovať a počas Lehoty výstavby 
najneskôr do 25. dňa predchádzajúceho mesiaca 
predkladať Stavebnotechnickému dozoru tzv. Mesačný 
harmonogram prác (plán práce na nasledujúci mesiac). 
Mesačný harmonogram prác musí vychádzať z 
Harmonogramu prác a musí byť vypracovaný 
v podrobnostiach/členení na jednotlivé položky. V prípade, 
ak Zhotoviteľ nepredloží Mesačný harmonogram prác vo 
vyššie uvedenej lehote a/alebo Mesačný harmonogram 
prác nebude vypracovaný podľa požiadaviek uvedených 
v druhej vete tohto odseku, vzniká Objednávateľovi nárok 
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 1.000,- EUR 
(slovom: tisíc EUR) za každý deň omeškania až do 
splnenia tejto povinnosti. V prípade, ak predložený 
Mesačný harmonogram prác nebude vypracovaný podľa 
uvedených požiadaviek, Stavebnotechnický dozor vráti 
Zhotoviteľovi Mesačný harmonogram prác za účelom jeho 
prepracovania v lehote stanovenej Stavebnotechnickým 
dozorom; tým nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tohto odseku. Zmluvnú 
pokutu je možné uložiť opakovane. Zaplatenie zmluvnej 
pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti Zhotoviteľa 
v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta sa bude 
uhrádzať na základe penalizačnej faktúry vyhotovenej 
Objednávateľom a doporučene doručenej do sídla 
Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo 
dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
Porušenie povinností uvedených v tomto odseku sa 
považuje za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ 
je oprávnený od Zmluvy odstúpiť.“ 
 

Podčlánok 
8.4 

Predĺženie Lehoty 
výstavby 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení:  
 
„V prípade predĺženia Lehoty výstavby Stavebnotechnický 
dozor preskúma, či neboli dotknuté Uzlové body. Pokiaľ sa 
potvrdí, že niektorý z Uzlových bodov bol dotknutý, 
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v procese schvaľovania predĺženia Lehoty výstavby 
Stavebnotechnický dozor rozhodne o posune dotknutého 
Uzlového bodu.“ 
 

Podčlánok  
8.7 

Odškodnenie za 
oneskorenie 

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Ak Zhotoviteľ nesplní ustanovenie podčlánku 8.2 (Lehota 
výstavby) potom zaplatí za toto nesplnenie 
Objednávateľovi odškodnenie za oneskorenie. Toto 
odškodnenie za oneskorenie je suma uvedená v Prílohe 
k ponuke, ktorá bude platená za každý deň, ktorý uplynie 
medzi príslušnou Lehotou výstavby a dátumom uvedeným 
v Preberacom protokole. Avšak celková suma splatná 
podľa tohto odseku neprekročí maximálnu sumu 
odškodnenia za oneskorenie (ak je) uvedenú v Prílohe 
k ponuke. Toto odškodnenie za oneskorenie nezbavuje 
Zhotoviteľa jeho povinnosti dokončiť Dielo alebo iných 
povinností, záväzkov alebo zodpovednosti, ktoré môže 
mať podľa Zmluvy. 
 
Ak Zhotoviteľ nesplní Fakturačný harmonogram uvedený 
v podčlánku 8.3 (Harmonogram prác) potom zaplatí za toto 
nesplnenie Objednávateľovi nasledovné odškodnenie za 
oneskorenie:  
 
(a) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné 

plnenie Zhotoviteľa v dvoch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným 
kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa 
uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o 
viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 
20.000,- EUR (slovom: dvadsaťtisíc EUR). 

(b) V prípade, ak skutočné kumulatívne fakturačné 
plnenie Zhotoviteľa v troch po sebe nasledujúcich 
mesiacoch bude v porovnaní s plánovaným 
kumulatívnym fakturačným plnením Zhotoviteľa 
uvedeným vo Fakturačnom harmonograme nižšie o 
viac ako 10%, Objednávateľ má nárok na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie vo výške 
30.000,- EUR ( slovom tridsaťtisíc EUR). 

(c) V prípade, ak skutočné kumulované fakturačné 
plnenie Zhotoviteľa v štyroch po sebe 
nasledujúcich mesiacoch bude v porovnaní s 
plánovaným kumulatívnym fakturačným plnením 
Zhotoviteľa uvedeným vo Fakturačnom 
harmonograme nižšie o viac ako 10%, 
Objednávateľ má nárok na zaplatenie odškodnenia 
za oneskorenie vo výške 40.000,- EUR (slovom 
štyridsaťtisíc EUR). 
 

Ak Zhotoviteľ nesplní lehoty ukončenia Uzlových bodov 
podľa podčlánku 8.3 (Harmonogram prác), potom  zaplatí 
za toto nesplnenie Objednávateľovi za každý Uzlový bod, 



Zväzok 2 42 
Zmluvné podmienky 

s ktorým je v omeškaní odškodnenie za oneskorenie, 
ktorého suma je uvedená v Prílohe k ponuke. Omeškanie 
Zhotoviteľa s ukončením Uzlového bodu podľa počlánku 
8.3 (Harmonogram prác), ktoré trvá viac ako 45 
kalendárnych dní sa považuje za podstatné porušenie 
Zmluvy, pre ktoré je Objednávateľ oprávnený od Zmluvy 
odstúpiť. 
 
Odškodnenie za oneskorenie je možné uložiť opakovane. 
Zaplatenie odškodnenia za oneskorenie nemá vplyv na 
splnenie povinnosti Zhotoviteľa v súlade s týmto 
podčlánkom. Pre vylúčenie pochybností sa zmluvné Strany 
dohodli, že pri uplatnení nároku Objednávateľa na 
zaplatenie odškodnenia za oneskorenie podľa tohto 
podčlánku sa nepoužije ustanovenie podčlánku 2.5 
(Nároky Objednávateľa). 
 
Odškodnenie za oneskorenie sa bude uhrádzať na základe 
penalizačnej faktúry vyhotovenej Objednávateľom 
a doporučene doručenej do sídla Zhotoviteľa. Lehota 
splatnosti tejto faktúry je 30 dní odo dňa jej doporučeného 
doručenia do sídla Zhotoviteľa. Zaplatením odškodnenia 
za oneskorenie nie je dotknutý nárok Objednávateľa na 
náhradu škody v plnej výške. Úhradu penalizačnej faktúry 
si môže Objednávateľ realizovať započítaním vzajomných 
pohladávok.“ 
 

Podčlánok  
8.13 

Požiadavky 
Objednávateľa na 
prevádzku 
existujúceho Diela 
alebo inžinierskych 
sietí 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný predložiť najneskôr 30 dní pred 
plánovaným začatím prác na existujúcom Diele alebo na 
prácach súvisiacich s existujúcim Dielom Objednávateľovi, 
správcom/vlastníkom a Stavebnotechnickému dozoru na 
odsúhlasenie podrobný Harmonogram 
výstavby/rekonštrukcie (technologický postup), kde 
zohľadní prevádzkovanie existujúceho Diela. Akýkoľvek 
možný zásah do prevádzky existujúceho Diela (ak také je) 
alebo inžinierskych sietí musí byť vopred prerokovaný 
s Objednávateľom, správcom/vlastníkom existujúceho 
Diela (ak také je) a odsúhlasený Stavebnotechnickým 
dozorom. 
 
Existujúcim Dielom sa rozumie dielo (alebo jeho časť), 
ktoré má byť použité na akýkoľvek účel súvisiaci 
s realizáciou Diela a má svojho správcu/vlastníka alebo 
Dielo (alebo časti Diela), ktoré už boli prevzaté 

Objednávateľom/správcom/vlastníkom.  

 
Zhotoviteľ na základe odsúhlaseného podrobného 
harmonogramu prác (technologického postupu) požiada 
príslušné orgány štátnej správy o odsúhlasenie dočasnej 
prevádzky počas výstavby/rekonštrukcie. Zhotoviteľ bude 
povinný akceptovať a dodržiavať požiadavky týchto 
orgánov počas stanovenej lehoty ich platnosti.“ 
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Podčlánok  
9.1 

Povinnosti 
Zhotoviteľa 

Text podčlánku sa mení tak, že písm. (c) tretieho odseku 
podčlánku sa ruší. 
 
Text podčlánku sa mení tak, že štvrtý a piaty odsek 
podčlánku sa ruší. 
 

Podčlánok  
10.1 

Preberanie Diela  a 
Sekcií 

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„S výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 (Neúspešné 
Preberacie skúšky) bude Dielo prebraté Objednávateľom 
(i) keď bolo Dielo dokončené v súlade so Zmluvou, vrátane 
záležitostí popísaných v podčlánku 8.2 (Lehota výstavby) 
a (ii) keď bol vydaný Preberací protokol pre Dielo v súlade 
s týmto článkom. 
 
Zhotoviteľ môže prostredníctvom oznámenia 
Stavebnotechnickému dozoru požiadať o vydanie 
Preberacieho protokolu najskôr 14 dní predtým, než bude 
posledná časť Diela alebo Sekcie podľa názoru Zhotoviteľa 
dokončená a pripravená k prebratiu. 
  
Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: 
 
a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol s uvedením 

dátumu, kedy bolo Dielo prebraté v súlade so 
Zmluvou, s výnimkou drobných nedokončených prác 
a vád, ktoré podstatne neovplyvnia užívanie Diela 
pre ich zamýšľaný účel, pričom Stavebnotechnický 
dozor určí dátum(y) dokedy jednotlivé drobné 
nedokončené práce a vady majú byť odstránené; 
alebo 
 

b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby 
bolo možné Preberací protokol vydať. Po dokončení 
uvedených prác Zhotoviteľ zašle ďalšie oznámenie 
podľa tohto podčlánku. 

 
Preberací protokol pre Dielo alebo Sekcie nebude vydaný 
pred tým ako pre všetky časti Diela alebo pre všetky časti 
príslušnej Sekcie budú vydané samostatné Preberacie 
protokoly dokončených častí Diela v súlade s podčlánkom 
10.2 (Preberanie častí Diela).“  
 

Podčlánok  
10.2 

Preberanie častí 
Diela 

Text podčlánku sa mení tak, že všetky odseky, ktoré 
nasledujú po prvom odseku podčlánku sa rušia 
a nahrádzajú sa novým textom v znení: 
 
„Po dosiahnutí vyhovujúceho výsledku Preberacích skúšok 
časti Diela a dokončení všetkých prác na časti Diela, ktoré 
sú uvedené v Zmluve tak, ako je to vyžadované pre časti 
Diela, aby boli považované za dokončené pre účely 
prevzatia, s výnimkou uvedenou v podčlánku 9.4 
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(Neúspešné Preberacie skúšky), pri dokončení časti Diela 
Zhotoviteľ požiada Stavebnotechnický dozor o vydanie 
Preberacieho protokolu dokončenej časti Diela a so 
žiadosťou predloží Protokol o dostatočnom zaškolení 
v súlade s Požiadavkami Objednávateľa (ak ide 
o Technologické zariadenia) a dokumentáciu k 
preberaciemu konaniu tak, ako je uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa vrátane príslušných softwarových 
a digitálnych záznamov v slovenskom jazyku, ako aj ďalšie 
dokumenty vyplývajúce z ostatných ustanovení Zmluvy. 
  
Zhotoviteľ požiada o vydanie Preberacích protokolov 
dokončených častí Diela tak, aby bola zabezpečená 
prevádzkyschopnosť a bezpečnosť Diela a zároveň boli 
vydané Preberacie protokoly dokončených časti Diela 
Objednávateľom do ukončenia Lehoty výstavby. 
 
Komplexné požiadavky na kompletnú Dokumentáciu k 
preberaniu Diela sú uvedené v Požiadavkách 
Objednávateľa. 
 
Stavebnotechnický dozor po obdržaní žiadosti môže: 
 
(a) vydať Zhotoviteľovi Preberací protokol dokončenej 

časti Diela s uvedením dátumu, kedy bola časť Diela 
prebratá v súlade so Zmluvou, s výnimkou drobných 
nedokončených prác a vád, ktoré podstatne 
neovplyvnia užívanie časti Diela pre ich zamýšľaný 
účel, pričom Stavebnotechnický dozor určí dátum(y) 
dokedy jednotlivé drobné nedokončené práce a vady 
majú byť odstránené; alebo 
 

(b) zamietnuť žiadosť s udaním dôvodov a uvedením 
prác, ktoré má Zhotoviteľ vykonať v termínoch 
stanovených Stavebnotechnickým dozorom tak, aby 
bolo možné Preberací protokol dokončenej časti Diela 
vydať. Po dokončení uvedených prác Zhotoviteľ zašle 
ďalšie oznámenie podľa tohto podčlánku. 
 

Preberací protokol dokončenej časti Diela musí byť v 
súlade so zákonom č. 254/1998 Z.z  o verejných prácach 
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o 
verejných prácach“) so všetkými náležitosťami podľa 
príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.(1)  

 

 (1) V čase uzatvorenia tejto Zmluvy je týmto všeobecne záväzným 
právnym predpisom Vyhláška č. 83/2008 Z.z. Ministerstva dopravy, 
výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktorou sa 
vykonáva Zákon o verejných prácach.   

 
V prípade, že Preberací protokol neobsahuje náležitosti 
ustanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, 
nemožno ho považovať za platný dokument potvrdzujúci 
prebratie stavebného objektu a prevádzkového súboru 
Objednávateľom podľa tohto článku.“ (2) 
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(2) Vzorové tlačivo Preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí 
verejnej práce sa nachádza v Časti 7 Zväzku 2 Zmluvy. 
 

Podčlánok  
11.1 

Dohotovenie 
nedokončených 
prác a odstránenie 
vád 

Text podčlánku sa mení tak, že v písm (a) prvého odseku 
podčlánku sa výraz „ako je určená pokynom 
Stavebnotechnického dozoru“ ruší a nahrádza sa výrazom 
„ako je určené v Osobitných zmluvných podmienkach“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na koniec podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ písomne 
oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez 
zbytočného odkladu po jej zistení. 
  
V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo 
Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na 
odstránenie vady je 7 dní od písomného oznámenia 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných 
stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 
hodín od oznámenia vady Objednávateľom. 
 
O odstránení vady bude spísaný protokol, podpísaním 
ktorého potvrdia Stavebnotechnický dozor, Zhotoviteľ, 
Objednávateľ (resp. Správca) odstránenie reklamovanej 
vady. V tomto protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť 
okrem iného uvedené: 
 

-  mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru, 
Zhotoviteľa, Objednávateľa (resp. Správcu); 

-  číslo Zmluvy o Dielo 
-  dátum uplatnenia a číslo oznámenia 

Stavebnotechnického dozoru alebo Objednávateľa, 
-  popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia, 
-  dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady, 
-  celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
 

Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom 
a Objednávateľom (resp. Správcom). Za týmto účelom je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru 
a Objednávateľovi (resp. Správcovi) všetku potrebnú 
dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia 
vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým 
dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500,- EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň 
omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto 
povinnosti. 
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V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom (resp. 
Správcom) spôsob odstránenia vady, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR).  Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka.“  

 
Podčlánok 
11.4 

Neodstránenie vád Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete tohto 
podčlánku sa výraz „v primeranej lehote“ ruší a nahrádza 
sa výrazom „v lehotách stanovených v podčlánku 11.1 
(Dohotovenie nedokončených prác a odstránenie vád)“.  
 

Podčlánok  
11.9 

Protokol o 
vyhotovení Diela 

Text podčlánku sa mení tak, že na konci prvej vety druhého 
odseku sa vkladá nový text v znení:  
 
„... a predloží Zábezpeku na záručné opravy podľa 
podčlánku 11.13 (Zábezpeka na záručné opravy).“ 
 

Podčlánok 
11.12 

Odstraňovanie vád 
po vydaní Protokolu 
o vyhotovení Diela 

Vložte nový podčlánok 11.12 : 
 
Stavebnotechnický dozor alebo Objednávateľ písomne 
oznámi vadu Diela alebo jeho časti Zhotoviteľovi bez 
zbytočného odkladu po jej zistení. 
  
V prípade, ak Stavebnotechnický dozor alebo 
Objednávateľ neurčí inú primeranú lehotu, lehota na 
odstránenie vady je 7 dní, od písomného oznámenia 
Objednávateľom (alebo v jeho mene) okrem havarijných 
stavov, kedy je Zhotoviteľ povinný vadu odstrániť do 24 
hodín od oznámenia vady Objednávateľom. O odstránení 
vady bude spísaný protokol, podpísaním ktorého potvrdia 
Stavebnotechnický dozor, Zhotoviteľ, Objednávateľ (resp. 
Správca) odstránenie reklamovanej vady. V tomto 
protokole, ktorý vystaví Zhotoviteľ musí byť okrem iného 
uvedené: 

- mená zástupcov Stavebnotechnického dozoru, 
Zhotoviteľa, Objednávateľa (resp. Správcu); 

- číslo Zmluvy o Dielo; 
- dátum uplatnenia a číslo oznámenia 

Stavebnotechnického dozoru alebo 
Objednávateľa; 

- popis a rozsah vady a spôsob jej odstránenia; 
- dátum zahájenia a ukončenia odstránenia vady; 
- celková doba trvania vady (doba od zistenia do 

odstránenia vady). 
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Zhotoviteľ je povinný spôsob odstránenia vady vopred 
odsúhlasiť so Stavebnotechnickým dozorom 
a Objednávateľom (resp. Správcom). Za týmto účelom je 
Zhotoviteľ povinný predložiť Stavebnotechnickému dozoru 
a Objednávateľovi (resp. Správcovi) všetku potrebnú 
dokumentáciu k navrhovanému spôsobu odstránenia 
vady. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodstráni vadu v lehote 
stanovenej Objednávateľom alebo Stavebnotechnickým 
dozorom alebo v lehote podľa tohto podčlánku vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 500, - EUR (slovom: päťsto EUR) za každý deň 
omeškania s odstránením vady až do splnenia tejto 
povinnosti. 
 
V prípade, ak Zhotoviteľ neodsúhlasí vopred so 
Stavebnotechnickým dozorom a Objednávateľom (resp. 
Správcom) spôsob odstránenia vady, vzniká 
Objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo 
výške 1.000,- EUR (slovom: tisíc EUR).  Zaplatenie 
zmluvnej pokuty nemá vplyv na splnenie povinnosti 
Zhotoviteľa v súlade s týmto podčlánkom. Zmluvná pokuta 
sa bude uhrádzať na základe penalizačnej faktúry 
vyhotovenej Objednávateľom a doporučene doručenej do 
sídla Zhotoviteľa. Lehota splatnosti tejto faktúry je 30 dní 
odo dňa jej doporučeného doručenia do sídla Zhotoviteľa. 
 
Pri vadách Diela primerane platia ustanovenia § 560 
a nasl. Obchodného zákonníka“   
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Podčlánok  
11.13 

Zábezpeka  na 
záručné opravy 

Vkladá sa nový podčlánok v znení: 
 
„Zhotoviteľ je povinný k vydaniu Protokolu o vyhotovení 
Diela predložiť Zábezpeku na záručné opravy vo výške 3% 
z Akceptovanej zmluvnej hodnoty bez DPH splatnú na účet 
Objednávateľa na splnenie záväzkov zo zodpovednosti za 
vady Diela v Záručnej dobe. 
  
Poskytnutie Zábezpeky na záručné opravy sa musí riadiť 
ustanoveniami § 313 a nasl. Obchodného zákonníka. 
Banková záruka musí byť poskytnutá bankou so sídlom 
v Slovenskej republike alebo pobočkou zahraničnej banky 
v Slovenskej republike.  
 
V bankovej záruke musí banka písomne vyhlásiť, že 
neodvolateľne a bez akýchkoľvek námietok na prvú výzvu 
uspokojí Objednávateľa uhradením peňažnej sumy alebo 
peňažných súm v akejkoľvek výške, ktorých celková výška 
neprekročí peňažnú sumu, ktorú Objednávateľ požaduje 
ako Zábezpeku na záručné opravy v prípade, ak Zhotoviteľ 
porušuje svoje záväzky vyplývajúce mu zo Zmluvy 
a všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 
Zábezpeka zostane v plnej výške platná až do uplynutia 
poslednej Záručnej doby. 
 
Do Záručnej doby sa nepočíta čas od oznámenia nároku 
až do odstránenia príslušnej vady. Zhotoviteľ je povinný 
vydať Objednávateľovi písomné potvrdenie o tom, kedy 
Objednávateľ takýto nárok uplatnil, ako aj písomné 
potvrdenie o odstránení vady Diela alebo jeho časti. Ak 
dôjde k výmene časti Diela, pre túto časť začne plynúť 
nová Záručná doba.“  
 

Podčlánok 
13.1 

Právo na Zmenu Text podčlánku sa mení tak, že za prvým odsekom 
podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
“Stavebnotechnický dozor je povinný obdržať k vydaniu 
pokynu ku Zmene písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ 
pokyn ku Zmene nebol písomne odsúhlasený 
Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže vykonať. 
 

Podčlánok  
13.2 

Zlepšovací návrh Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
13.3 

Postup pri Zmenách Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete prvého odseku 
podčlánku za slovom „v písomnej forme“ sa vkladá nový 
text v znení: 
 
„a v elektronickej forme na CD/DVD nosiči a  vo forme 
podľa požiadaviek Stavebnotechnického dozoru a 
Objednávateľa.“ 
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Text podčlánku sa mení tak, že za prvú vetu druhého 
odseku podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„Stavebnotechnický dozor pred schválením ponuky 
Zhotoviteľa alebo vydaním pokynu ku Zmene je povinný 
obdržať písomný súhlas Objednávateľa. Pokiaľ schválenie 
ponuky alebo pokynu ku Zmene nebolo písomne 
odsúhlasené Objednávateľom, Zhotoviteľ Zmenu nemôže 
vykonať.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„V prípade pokynu na Zmenu vydaného v dôsledku 
odlišného projektového riešenia Zhotoviteľa od 
projektového riešenia Objednávateľa podľa podčlánku 5.2 
(Dokumentácia Zhotoviteľa), nevzniká Zhotoviteľovi nárok 
na Platby v súlade s ostatnými ustanoveniami Zmluvy 
a Stavebnotechnický dozor vydá pokyn na Zmenu bez 
úpravy Zmluvnej ceny a Formuláru platieb.“   
 

Podčlánok  
14.3 

Žiadosť o Priebežné 
platobné potvrdenie 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete prvého odseku 
podčlánku sa výraz „kópiách“ ruší a nahrádza sa novým 
výrazom „origináloch“. 
 

Podčlánok  
14.5  

Technologické 
zariadenie a  
Materiály určené pre 
Dielo 

Tento podčlánok sa neuplatňuje. 

Podčlánok  
14.6 

Vydanie 
Priebežných 
platobných 
potvrdení 

Text podčlánku sa mení tak, že v druhej vete prvého odseku 
podčlánku sa výraz „28 dní“ ruší a nahrádza sa novým 
výrazom „15 dní“. 
 
Pôvodný text tretej vety prvého odseku podčlánku sa ruší 
a nahrádza sa novým textom v znení: 
 
„V Priebežnom platobnom potvrdení bude uvedená čiastka, 
ktorú Stavebnotechnický dozor spravodlivo rozhodne ako 
splatnú a deň dodania.“ 
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Podčlánok  
14.7  

Platba  Pôvodný text písm. (b) prvého odseku podčlánku sa ruší 
a nahrádza sa novým textom v znení: 
 
„čiastku potvrdenú v každom Priebežnom platobnom 
potvrdení potom, čo Stavebnotechnický dozor obdrží 
Prehlásenie a podporné dokumenty. Faktúra na potvrdenú 
čiastku za kalendárny mesiac bude vyhotovená 
Zhotoviteľom do 15 dní odo dňa dodania uvedenom 
v Priebežnom platobnom potvrdení podľa podčlánku 14.6 
(Vydanie Priebežných platobných potvrdení). Deň dodania 
uvedený na faktúre predstavuje posledný deň obdobia, za 
ktoré je faktúra vyhotovená. 
 
Splatnosť faktúry je 60 kalendárnych dní odo dňa jej 
doporučeného doručenia do sídla Objednávateľa.“  
  
Text podčlánku sa mení tak, že na konci písm. (c) prvého 
odseku podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„doručené doporučene do sídla Objednávateľa. Na účely 
fakturácie sa za deň dodania považuje deň vydania 
Záverečného platobného potvrdenia Stavebnotechnickým 
dozorom podľa  podčlánku 14.13 (Vydanie Záverečného 
platobného potvrdenia). 
 
 Záverečná faktúra na čiastku odsúhlasenú v Záverečnom 
platobnom potvrdení bude vyhotovená a doručená 
doporučene do sídla Objednávateľa najneskôr do 15 dní 
odo dňa vydania Záverečného platobného potvrdenia 
Stavebnotechnickým dozorom.“ 
    

  Text podčlánku sa mení tak, že za písm. (c) prvého 
odseku tohto podčlánku sa vkladá nový text v znení: 
 
„Faktúry musia obsahovať náležitosti podľa ustanovenia § 
74 zákona č. 222/2004 Z. z o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov. Faktúry musia obsahovať aj 
nasledovné údaje: odvolávku na  číslo Zmluvy, príp. 
dodatku, referenčné číslo u Objednávateľa, popis plnenia 
v zmysle predmetu Zmluvy, bankové spojenie, číslo stavby 
podľa číselníka stavieb u Objednávateľa, číslo objektu. 
 
Ak ich faktúra nebude obsahovať alebo ak bude obsahovať 
nesprávne údaje, Objednávateľ je oprávnený takúto 
faktúru vrátiť Zhotoviteľovi spolu s označením 
nedostatkov, pre ktoré bola vrátená. V tomto prípade 
plynutie lehoty splatnosti takejto faktúry sa prerušuje 
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim 
po dni doporučeného doručenia opravenej alebo doplnenej 
faktúry do sídla Objednávateľa. 

 
Zhotoviteľ je povinný predkladať faktúry vrátane 
Stavebnotechnickým dozorom potvrdeného  Priebežného 
platobného potvrdenia v papierovej forme 6 krát a 
v elektronickej forme na CD/DVD nosiči. 
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Zhotoviteľ je povinný k faktúre doložiť porovnanie 
Fakturačného harmonogramu a skutočného 
kumulatívneho fakturačného plnenia Zhotoviteľa 
k poslednému dňu mesiaca, na ktorý sa platba vzťahuje. 
 
V prípade, že je Zhotoviteľom zoskupenie bez právnej 
subjektivity, je Zhotoviteľ povinný súčasne doložiť 
porovnanie aj  tzv. S-krivky členov (S-krivky jednotlivých 
členov zoskupenia bez právnej subjektivity) a zároveň 
informovať Objednávateľa o rozdelení fakturačného 
plnenia v konkrétnom mesiaci podľa jednotlivých členov 
uvedeného zoskupenia. 
 
Ďalšie požadované podrobnosti sú uvedené v Cenovej 
časti.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že na koniec podčlánku sa 
vkladá nový text v znení: 
 
„Zmena bankového účtu pre účely vykonávania platieb 
môže byť vykonaná podľa článku 1.3 (Komunikácia). 
Zhotoviteľ požiada Objednávateľa o zmenu účtu spolu 
s uvedením dôvodov; v prípade, že ide o Zhotoviteľa - 
skupinu (konzorcium), predloží aj písomný súhlas 
ostatných členov skupiny so zmenou účtu (potvrdený 
osobami oprávnenými konať v mene jednotlivých členov 
skupiny). Po formálnom schválení zmeny Objednávateľom 
a písomnom informovaní Stavebnotechnického dozoru je 
možné poukazovať platby na nový účet. 
 
Na účely tejto Zmluvy sa za deň zaplatenia považuje deň 
odpísania dlžnej sumy z účtu Objednávateľa.“ 
 

Podčlánok  
14.9 

Platba zádržného Tento podčlánok sa neuplatňuje. 
 

Podčlánok  
14.10  

Prehlásenie 
o dokončení Diela 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete prvého odstavca 
podčlánku sa slová „6 kópií“ rušia a nahrádzajú sa slovami 
„6 originálov“. 
 

Podčlánok  
14.11  

Žiadosť o Záverečné 
platobné potvrdenie 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvej vete prvého odstavca 
podčlánku sa slová „6 kópií “ rušia a nahrádzajú sa slovami 
„6 originálov“. 

Podčlánok  
15.1 

Výzva k náprave Text podčlánku sa mení tak, že na konci podčlánku sa 
vkladá nový text v znení:  
 
„Oznámenie bude podľa predchádzajúcej vety riadne 
odôvodnené.“ 
 

Podčlánok  
15.2  

Odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Objednávateľa 

Text podčlánku sa mení tak, že v prvom odseku podčlánku 
sa vkladá nové písm. (g) až (l), ktorých text znie: 
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(g) poskytol nepravdivé, skreslené alebo neúplné 
informácie v rámci jeho povinnosti v zmysle podčlánku 
1.16 (Konflikt záujmov) alebo ak Zhotoviteľ nevykonal 
všetky potrebné opatrenia na zabránenie vzniku Konfliktu 
záujmu, 
(h) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ v Ponuke Zhotoviteľa 
v rámci verejnej súťaže, ktorej výsledkom je uzatvorenie 
tejto Zmluvy predložil nepravdivé doklady alebo uviedol 
nepravdivé, neúplné alebo skreslené údaje, 
(i) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi 
Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková 
platobná záruka) odmietne vystaviť Zhotoviteľovi Bankovú 
platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková platobná 
záruka) napriek vydanému Prísľubu banky (Príloha č. 7 
Zmluvných dojednaní), 
j) ak sa preukáže, že banka vystavujúca Zhotoviteľovi 
Bankovú platobnú záruku podľa podčlánku 4.4a (Banková 
platobná záruka) poskytla plnenie z Bankovej platobnej 
záruky v celkovej výške vyššej ako 25% z celkovej sumy 
finančných záväzkov Zhotoviteľa zabezpečených 
prostredníctvom Bankovej platobnej záruky podľa 
podčlánku 4.4a (Banková platobná záruka), 
k) poruší ďalšie povinnosti uvedené v Zmluve, pri ktorých 
je výslovne uvedené, že sa jedná o podstatné porušenie 
Zmluvy, 
l) ak sa preukáže, že Zhotoviteľ nemal v čase uzavretia 
Zmluvy o Dielo v registri konečných užívateľov výhod 
zapísaných konečných užívateľov výhod, alebo ak sa 
preukáže, že bolo právoplatne rozhodnuté o vyčiarknutí  
Zhotoviteľa z registra konečných užívateľov výhod alebo 
ak mu bol právoplatne uložený zákaz účasti podľa § 182 
ods. 3 písm. b) Zákon o verejnom obstarávaní.“ 
 
Pôvodný text druhého odseku podčlánku sa ruší 
a nahrádza sa novým textom v znení: 
 
„Porušenie povinností Zhotoviteľa uvedené v písm. (a) až 
(d) a (f) až (l) prvého odseku tohto podčlánku sa považuje 
za podstatné porušenie Zmluvy a Objednávateľ je 
oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy. Objednávateľ je 
oprávnený okamžite odstúpiť od Zmluvy aj v prípade, ak 
nastane okolnosť uvedená v písm. (e) prvého odseku tohto 
podčlánku. Iné porušenie Zmluvy ako porušenie uvedené 
v písm. (a) až (d) a (f) až (l) prvého odseku tohto podčlánku  
sa považuje za nepodstatné porušenie Zmluvy. V prípade 
nepodstatného porušenia Zmluvy je Objednávateľ 
oprávnený od Zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí 
primeranej lehoty stanovenej v písomnej výzve 
Zhotoviteľovi na odstránenie konania v rozpore so 
Zmluvou, jej prílohami a právnymi predpismi ako aj 
následkov takéhoto konania. Ak sa zmluvné Strany 
písomne nedohodnú inak, primeranou lehotou podľa 
predchádzajúcej vety je 14 dní. Odstúpenie od Zmluvy sa 
spravuje ustanovením § 344 a nasl. Obchodného 
zákonníka, musí mať písomnú formu a musí byť doručené 
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Zhotoviteľovi. Odstúpenie od Zmluvy je účinné dňom jeho 
doručenia Zhotoviteľovi.“ 
 
Text podčlánku sa mení tak, že v druhej vete štvrtého 
odseku podčlánku sa výraz „výpovede“ ruší a nahrádza sa 
výrazom „o odstúpení". 
 

Podčlánok  
15.3  

Ocenenie k dátumu 
odstúpenia  

Text podčlánku sa mení tak, že slovo „platnosť” sa ruší a 
nahrádza sa slovom „účinnosť“.  

Podčlánok  
15.4  

Platba po odstúpení  Text podčlánku sa mení tak, že slovo „platnosť” sa ruší a 
nahrádza sa slovom „účinnosť“.  

Podčlánok  
15.5  

Oprávnenie 
Objednávateľa 
vypovedať Zmluvu   

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
 
„Oprávnenie Objednávateľa vypovedať Zmluvu.“  
 
Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Objednávateľ bude mať nárok vypovedať Zmluvu 
kedykoľvek, i bez udania dôvodu, tým že doručí 
Zhotoviteľovi písomnú výpoveď. Výpovedná lehota je 28 dní 
odo dňa doručenia výpovede Zhotoviteľovi. Po uplynutí 
výpovednej lehoty je Objednávateľ povinný vrátiť 
Zhotoviteľovi Zábezpeku na vykonanie prác. Objednávateľ 
nesmie vypovedať Zmluvu podľa tohto článku kvôli tomu, 
aby Dielo zhotovil sám alebo aby ho nechal vyhotoviť inému 
Zhotoviteľovi. 
 
Po uplynutí výpovednej lehoty bude Zhotoviteľ povinný 
postupovať podľa podčlánku 16.3 (Ukončenie prác 
a odstránenie Zariadení Zhotoviteľa) a bude mu zaplatené 
v súlade s podčlánkom 19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od 
Zmluvy, platba a uvoľnenie).“ 
  

Podčlánok  
16.2  

Prerušenie prác a 
odstúpenie od 
Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa  

Pôvodný názov podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
názvom v znení: 
 
„Prerušenie prác a odstúpenie od Zmluvy zo strany 
Zhotoviteľa“. 
  
Text podčlánku sa mení tak, že text druhého odseku 
podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým textom v znení: 
 
„Odstúpenie podľa písm. (a) až (e) druhého odseku tohto 
podčlánku nadobudne účinnosť 14 dní po doručení 
oznámenia o odstúpení Objednávateľovi. Odstúpenie 
podľa písm. (f) a (g) druhého odseku tohto podčlánku 
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nadobudne účinnosť dňom doručenia oznámenia o 
odstúpení Objednávateľovi.” 
 

Podčlánok  
16.3  

Ukončenie prác 
a odstránenie 
Zariadení 
Zhotoviteľa  

Text podčlánku sa mení tak, že text prvej vety prvého 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým textom v 
znení: 
  
„Potom čo výpoveď podľa podčlánku 15.5 (Oprávnenie 
Objednávateľa vypovedať Zmluvu), oznámenie 
o odstúpení podľa podčlánku 16.2 (Prerušenie prác 
a odstúpenie od Zmluvy zo strany Zhotoviteľa), podčlánku 
19.6 (Dobrovoľné odstúpenie od Zmluvy, platba 
a uvoľnenie) nadobudne účinnosť, Zhotoviteľ urýchlene:“ 
 

Podčlánok  
16.4  

Platba pri odstúpení  
 

Text podčlánku sa mení tak, že slovo „platnosť” sa ruší a 
nahrádza sa novým slovom „účinnosť“.  

Podčlánok  
18.1  

Všeobecné 
požiadavky na 
poistenie 

Text podčlánku sa mení tak, že text v šiestom odseku 
podčlánku uvedený v zátvorke: „počítaných od Dátumu 
začatia prác“ sa ruší a nahrádza sa textom: „počítaných od 
dátumu nadobudnutia účinnosti Zmluvy.“ 

Podčlánok 
19.1 

Definícia vyššej 
moci 

Text podčlánku sa mení tak, že v druhom odseku podčlánku 
sa vkladá nový bod v znení: 
 
„(vi) nedostupnosť zdrojov financovania na strane 
Objednávateľa.“ 
 

Podčlánok  
19.6  

Dobrovoľné 
odstúpenie od 
Zmluvy, 
platba a uvoľnenie  

Text podčlánku sa mení tak, že text druhej vety prvého 
odseku podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým textom v 
znení: 
 
„V tomto prípade odstúpenie nadobudne účinnosť dňom 
jeho doručenia a Zhotoviteľ bude postupovať v súlade 
s podčlánkom 16.3 (Ukončenie prác a odstránenie 
Zariadení Zhotoviteľa).“ 
 

Podčlánok  
20.2  

Menovanie Komisie 
na riešenie sporov  

Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
 
„Spory bude posudzovať Komisia na riešenie sporov (ďalej 
len „KRS”) v súlade s podčlánkom 20.4 (Dosiahnutie 
rozhodnutia Komisie na riešenie sporov). Strany spoločne 
vymenujú KRS k dátumu 30 dní potom, čo jedna Strana 
vydá oznámenie druhej Strane o jej úmysle predložiť spor 
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KRS v súlade s podčlánkom 20.4 (Dosiahnutie rozhodnutia 
Komisie na riešenie sporov). 
 
KRS bude pozostávať, tak ako je to uvedené v Prílohe k 
ponuke, buď z jednej alebo troch vhodne kvalifikovaných 
osôb („členov“). Ak počet nie je uvedený a Strany sa 
nedohodnú inak, KRS bude pozostávať z troch osôb. 
 
Ak majú KRS vytvárať tri osoby, každá zo Strán vymenuje 
jedného člena pre odsúhlasenie druhou Stranou. Strany 
budú konzultovať s oboma týmito členmi a odsúhlasia 
tretieho člena, ktorý bude vymenovaný za predsedu KRS. 
Avšak, ak zoznam potencionálnych členov je uvedený 
v Zmluve, budú členovia vybraní zo zoznamu, okrem tých, 
ktorí sa nemôžu alebo si neprajú akceptovať vymenovanie 
do KRS. 
 
Dohoda medzi Stranami buď jediným členom 
(„rozhodcom“) alebo každým z troch členov bude 
obsahovať cez odvolanie sa na Všeobecné podmienky 
dohody o riešení sporov, ktoré sú obsiahnuté v Prílohe 
k Všeobecným podmienkam, spolu s takými doplnkami, na 
ktorých sa Strany dohodli. 
 
Podmienky odmeny buď jediného člena alebo každého 
z troch členov, budú vzájomne odsúhlasené Stranami pri 
odsúhlasení podmienok menovania. Každá Strana bude 
zodpovedná za zaplatenie polovice tejto odmeny. 
 
Ak sa kedykoľvek Strany tak dohodnú, môžu menovať 
vhodne kvalifikovanú osobu alebo osoby, ktoré nahradia 
každého jedného alebo viacerých členov KRS. Pokiaľ sa 
Strany nedohodnú inak, menovanie nadobudne platnosť, 
ak člen odmietne vykonávať svoju činnosť alebo ju nemôže 
vykonávať v dôsledku smrti, choroby, rezignácie alebo 
ukončenia menovania. Náhradník bude menovaný 
rovnakým spôsobom, aký bol vyžadovaný pre menovanie 
alebo odsúhlasenie nahradenej osoby, tak ako je to 
popísané v tomto podčlánku. 
 
Vymenovanie ktoréhokoľvek člena môže byť ukončené 
vzájomnou dohodou oboch Strán, ale nie Objednávateľom 
alebo Zhotoviteľom konajúcim samostatne. Pokiaľ sa 
Strany nedohodnú inak, vymenovanie KRS (vrátane 
každého jej člena) bude ukončené vtedy, keď KRS vydá 
rozhodnutie o spore, na ktoré sa odvoláva podčlánok 20.4 
Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na riešenie sporov, 
pokiaľ neboli KRS do toho času predložené ďalšie spory 
podľa podčlánku 20.4 Dosiahnutie rozhodnutia Komisie na 
riešenie sporov, v tomto prípade bude príslušný dátum 
vtedy, keď KRS vydá rozhodnutia aj o týchto sporoch.“ 
 

Podčlánok  
20.6  

Arbitrážne konanie  Pôvodný text podčlánku sa ruší a nahrádza sa novým 
textom v znení: 
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„Pokiaľ spor nebude mimosúdne urovnaný, s konečnou 
platnosťou ho vyrieši príslušný súd Slovenskej republiky.” 
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