
 
	

Obec Svinia, Hlavná 87/10, 082 32 Svinia 
	
	
	

Vysvetlenie č. 02 súťažných podkladov 
 

k zákazke „Zhotovenie stavby „Novostavba materskej školy v obci Svinia““, zverejnenej vo 
vestníku verejného obstarávania č. 101/2017 pod číslom 7284-WYP dňa 23.05. 2017. 
 
Na základe žiadosti o vysvetlenie, resp. doplnenie súťažných podkladov doručenej e-mailom 
dňa 05.06.2017 od jedného zo záujemcov v tomto verejnom obstarávaní, verejný obstarávateľ 
v zmysle § 48 zákona č. 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (ďalej len „ZVO“), Obec Svinia ako verejný obstarávateľ poskytuje nasledovné 
vysvetlenie, resp. doplnenie č. 01 súťažných podkladov: 
 
Predmetom žiadosti záujemcu je doplnenie, resp. vysvetlenie podmienok uvedených v 
Súťažných podkladoch a v priloženom Návrhu Zmluvy o dielo. 
 
Požiadavka na doplnenie č. 1 
Čl.   IV. ROZSAH A SPÔSOB PLNENIA DIELA 
bod 4.3.15 
 
Záujemca žiada upraviť text nasledovne: 
Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho  časť, čo 
v dostatočnom časovom  predstihu oznámi zhotoviteľovi. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ sa stotožnil s požiadavkou záujemcu a upravuje znenie cit. bodu  takto: 
 
Pôvodný text: 
4.3.15 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho  
časť. 
 
Opravený text: 
4.3.15 Objednávateľ je oprávnený určiť, či sa Dielo vykoná v celku alebo sa vykoná iba jeho  
časť, čo v dostatočnom časovom  predstihu oznámi zhotoviteľovi. 
 
	
Požiadavka na doplnenie č. 2 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.2.2 
 
Záujemca žiada upraviť text nasledovne: 
Posledná faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela. bez vád. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ súhlasí s požiadavkou záujemcu a upravuje znenie cit. bodu  takto:	
 
Pôvodný text: 
6.2.2. Posledná faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní Diela bez vád. 
 
Upravený text: 
6.2.2. Posledná faktúra bude vystavená najskôr po odovzdaní a prevzatí Diela. 
 



 
	
Požiadavka na doplnenie č. 3 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.6 
6.6. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z 
účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne 
na deň pracovného pokoja,  faktúra bude  splatná v  najbližší nasledujúci pracovný  deň. Ak je 
Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa 
úrok z omeškania vo výške 0,005 %  0,024 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, 
maximálne však do celkovej výšky 10 % z Ceny. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s požiadavkou záujemcu na úpravu úroku z omeškania, ale 
súhlasí z vypustením textu o maximálnej výške úroku z omeškania, t. j. upravuje znenie cit. 
bodu  takto: 
 
Pôvodný text: 
6.6. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z 
účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne 
na deň pracovného pokoja,  faktúra bude  splatná v  najbližší nasledujúci pracovný  deň. Ak je 
Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa 
úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania, maximálne však 
do celkovej výšky 10 % z Ceny. 
 
Upravený text: 
6.6. Za deň splnenia peňažného záväzku Objednávateľa sa považuje deň odpísania platby z 
účtu Objednávateľa na účet Zhotoviteľa uvedený vo faktúre. Ak deň splatnosti faktúry pripadne 
na deň pracovného pokoja,  faktúra bude  splatná v  najbližší nasledujúci pracovný  deň. Ak je 
Objednávateľ  v omeškaní s úhradou faktúry, Zhotoviteľ má právo uplatniť si u Objednávateľa 
úrok z omeškania vo výške 0,005 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
 
	
Požiadavka na doplnenie č. 4 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.7 
6.7 Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa v lehote pätnásť (15) dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr tri(3) dni pred začatím stavebných prác, 
zádržné vo výške10% Ceny, ktoré môže Objednávateľ použiť na akékoľvek nároky, 
z dôvodu , aby sa v budúcnosti predišlo zbytočným konfliktom, žiadame aby ver. Obstarávateľ 
presne konkretizoval pojem akékoľvek nároky, nakoľko tento pojem, je nejasný , nekonkrétny, 
nejednoznačný  
ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a vád.  
Navrhujeme znenie vety upraviť : ..........zádržné vo výške 10% Ceny, ktoré môže 
Objednávateľ použiť na odstránenie nedorobkov a vád, ktoré neodstráni zhotoviteľ ani v 
dodatočnej lehote. V prípade použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o 
takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku.  
Po  odovzdaní  a prevzatí Diela bez vád a nedorobkov-,, vráti Objednávateľ celú resp.  
nespotrebovanú časť zádržného v lehote šesťdesiat  (60) dní. 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ súhlasí s požiadavkou záujemcu na odstránenie nejednoznačného 
textu „akékoľvek nároky“ a upravuje znenie cit. bodu  takto:	
 
Pôvodný text: 
6.7. Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa v lehote pätnásť (15) dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr tri (3) dni pred začatím stavebných prác, 



 
zádržné vo výške 10 % Ceny, ktoré môže Objednávateľ použiť na akékoľvek nároky, ktoré mu 
vzniknú voči Zhotoviteľovi, najmä na odstránenie nedorobkov a vád. V prípade použitia 
zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je 
povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní Diela bez vád a 
nedorobkov vráti  Objednávateľ nespotrebovanú časť zádržného v lehote šesťdesiat  (60)  dní. 
 
Upravený text: 
6.7. Zhotoviteľ je povinný zložiť na účet Objednávateľa v lehote pätnásť (15) dní po 
nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr tri (3) dni pred začatím stavebných prác, 
zádržné vo výške 10 % Ceny, ktoré môže Objednávateľ použiť na odstránenie nedorobkov 
a vád, ktoré neodstráni zhotoviteľ ani v dodatočnej lehote určenej objednávateľom. V prípade 
použitia zádržného bude Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a 
Zhotoviteľ je povinný bezodkladne zádržné doplniť na dohodnutú výšku. Po odovzdaní 
a prevzatí Diela vráti  Objednávateľ celú, resp. nespotrebovanú časť zádržného v lehote 
šesťdesiat  (60)  dní. 
 
Požiadavka na doplnenie č. 5 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.8 
	
6.8	 Objednávateľ	môže	zádržné	použiť	na	akékoľvek	svoje	pohľadávky,	ktoré	mu	vzniknú	
voči	Zhotoviteľovi,	a	to	kedykoľvek.	
Z	dôvodu	,	aby	sa	v	budúcnosti	predišlo	zbytočným	konfliktom,	žiadame	aby	ver.	
Obstarávateľ	presne	konkretizoval	pojem	akékoľvek	svoje	pohľadávky	,	a	pojem	a	to	
kedykoľvek		nakoľko	tieto	pojmy,	sú	nejasné,	nekonkrétne,	nejednoznačné	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ, v záujme predídenia prípadným nedorozumeniam pri plnení zmluvy 
a uplatnenia zádržného, upravuje znenie cit. bodu  takto:	
	
Pôvodný text: 
6.8. Objednávateľ môže zádržné použiť na akékoľvek svoje pohľadávky, ktoré mu vzniknú 
voči Zhotoviteľovi, a to kedykoľvek. 
 
Upravený text: 
6.8. Objednávateľ môže v lehote po začatí stavebných prác až do odovzdania a prevzatia 
diela použiť zádržné na tie svoje pohľadávky, ktoré mu vzniknú voči Zhotoviteľovi z dôvodu 
neplnenia povinností Zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne, včas a bez vád, na ktoré Objednávateľ 
Zhotoviteľa bezodkladne po ich zistení písomne upozornil a ktoré Zhotoviteľ neodstránil alebo 
nevyrovnal v lehote určenej Objednávateľom.  
	
Požiadavka na doplnenie č. 6 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.9.9. 
6.9.9	Vyhlásenie	bankovej	inštitúcie,	že	preberá	za	klienta/povinného	voči	beneficientovi	
neodvolateľnú	bankovú	záruku	a	zaväzuje	sa,	že	beneficientovi	do	7		pracovných		dní		od	
doručenia	prvej	písomnej	výzvy	beneficienta,	v	ktorej	beneficient	vyhlási,	že	klient/povinný	
nesplnil	svoje	záväzky	z	vyššie	uvedenej	zmluvy	o	dielo	(	ďalej	len	„Výzva"),	zaplatí	banková	
inštitúcia	na	bankový	účet,	ktorý	beneficient	uvedie		vo	Výzve,	požadovanú	peňažnú		čiastku	
až		do	celkovej	výšky	bankovej	záruky	a	to	bez	skúmania	právnych	vzťahov,	na	ktorých	sa	
vec	zakladá	a	pri	vzdaní	sa	akýchkoľvek	z	nich	vyplývajúcich	námietok.	
Hrubo	vyznačený	text	z	vety	navrhujeme	z	vety	vypustiť,	nakoľko	je	voči	zhotoviteľovi	
diskriminujúci	a	popiera	mu	Ústavou	SR	a	platnou	legislatívou	SR	a	EÚ	právo	na	obranu	.	
 



 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ nesúhlasí s požiadavkou na vypustenie cit. textu, pretože cit. text sa 
týka konania bankovej inštitúcie vo vzťahu k Výzve na úhradu požadovanej finančnej čiastky 
a nie Zhotoviteľa. Uplatnenie zádržného na účely podľa bodu 6.7 čl. VI. Zmluvy, je potrebné 
aj v prípade bankovej záruky vykonať v reálnom čase k danej situácii, bez preskúmavania 
právnych vzťahov bankou.  
Postupu podľa bodu 6.9.9 predchádza uplatnenie postupu podľa upraveného bodu 6.8 zo 
strany Objednávateľa, pri ktorom nie sú nijako obmedzené práva  Zhotoviteľa na uplatnenie 
námietok ku konaniu Objednávateľa a je verejný obstarávateľ je toho názoru, že toto 
dojednanie týkajúce sa zádržného podľa cit. bodu 6.9.9 nie je po úprave vykonanej v bode 
6.8 ani v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim z tejto Zmluvy pre 
zhotoviteľa a že preň existuje spravodlivý dôvod v podobe zabezpečenia splnenia povinností 
zhotoviteľa zhotoviť dielo riadne, včas a bez vád.  
 
Bod 6.9.9 zostáva nezmenený. 
	
Požiadavka na doplnenie č. 7 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.9.10. 
6.10	Vyhlásenie	bankovej	inštitúcie,	že	bankovú	záruku	je	možné	uplatniť	aj	po	čiastkach	a	že	
výška	peňažného	záväzku	banky	z	titulu	poskytnutej	bankovej	záruky	sa	voči	beneficientovi	
neznižuje	o	každú	na	základe	tejto	záruky	bankou	plnenú	čiastku,	nakoľko	povinný	je	voči	
beneficientovi	zmluvne	viazaný	podmienkou	„	mať	počas	realizácie	Zmluvy	o	dielo	a	plynutia	
záručnej	doby	výšku	zádržného	na	výške	dohodnutej	v	Zmluve	o	dielo".	To	znamená,	že	v	
prípade	čerpania	z	bankovej	záruky	Objednávateľom	bude	Zhotoviteľ	bez	zbytočného	
odkladu	povinný	obnoviť	sumu	bankovej	záruky	do	plnej	výšky	v	zmysle	bodu	6.7	Zmluvy	o	
dielo	a	informovať	o	tejto	skutočnosti	Objednávateľa	najneskôr	do	10	dní	odo	dňa	
obnovenia	sumy	bankovej	záruky	do	plnej	výšky.		
Žiadame		aby	ver.	Obstarávateľ		dal		bod	do	súladu	s	bodom	6.7	je	okrem	iného	uvedené:	Po	
odovzdaní	Diela	bez	vád	a	nedorobkov,	vráti	Objednávateľ	nespotrebovanú	časť	zádržného	v	
lehote	šesťdesiat		(60)		dní.	
Záujemca v žiadosti uviedol že sa jedná o bod 6.10 ale podľa znenia textu sa jedná o bod 
6.9.10.  
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Záujemca v žiadosti uviedol že sa jedná o bod 6.10 ale podľa znenia textu, ktorý k tomuto 
bodu uviedol sa jedná o bod 6.9.10.  
Verejný obstarávateľ odstráni rozpor s bodom 6.7 vypustením textu „a	plynutia	záručnej	
doby„ a upravuje znenie cit. bodu  takto:	
	
Pôvodný text: 
6.9.10. Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach a 
že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficientovi 
neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči 
beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „mať počas realizácie Zmluvy o dielo výšku 
zádržného na výške dohodnutej v Zmluve o dielo“. To znamená, že v prípade čerpania z 
bankovej záruky Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť 
sumu bankovej záruky do plnej výšky v zmysle bodu 6.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto 
skutočnosti Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do 
plnej výšky. 
 
Upravený text: 



 
6.9.10. Vyhlásenie bankovej inštitúcie, že bankovú záruku je možné uplatniť aj po čiastkach a 
že výška peňažného záväzku banky z titulu poskytnutej bankovej záruky sa voči beneficientovi 
neznižuje o každú na základe tejto záruky bankou plnenú čiastku, nakoľko povinný je voči 
beneficientovi zmluvne viazaný podmienkou „V prípade použitia zádržného bude 
Objednávateľ informovať Zhotoviteľa o takejto skutočnosti a Zhotoviteľ je povinný bezodkladne 
zádržné doplniť na dohodnutú výšku.“. To znamená, že v prípade čerpania z bankovej záruky 
Objednávateľom bude Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu povinný obnoviť sumu bankovej 
záruky do plnej výšky v zmysle bodu 6.7 Zmluvy o dielo a informovať o tejto skutočnosti 
Objednávateľa najneskôr do 10 dní odo dňa obnovenia sumy bankovej záruky do plnej výšky. 
	
	
Požiadavka na doplnenie č. 8 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.9.12 
6.10.2 Platnosť bankovej záruky, ktorá sa vzťahuje na predmet diela musí  trvať  do  doby 
uvedenej v Zmluve o dielo, bod 6.7 a prípadné nároky beneficienta  (uplatnené Výzvou) musia  
byť bankovej inštitúcii doručené najneskôr v posledný deň platnosti bankovej záruky v zmysle 
bodu 6.7 Zmluvy o dielo.     ako v bode 5.10 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Záujemca v žiadosti uviedol že sa jedná o bod 6.10.2 a odvolal sa tiež na bod 5.10, ale podľa 
znenia textu, ktorý k tomuto bodu uviedol sa jedná o bod 6.9.12 a  bod 6.10. 
Verejný obstarávateľ upravuje znenie cit. bodu  takto:	
	
Pôvodný text: 
6.9.12.	Platnosť	bankovej	záruky,	ktorá	sa	vzťahuje	na	predmet	diela	musí	trvať	do	doby	
uvedenej	v	Zmluve	o	dielo,	bod	6.7.	a	prípadné	nároky	beneficienta	(	uplatnené	Výzvou)	
musia	byť	bankovej	inštitúcii	doručené	najneskôr	v	posledný	deň	platnosti	bankovej	záruky	v	
zmysle	bodu	6.7	Zmluvy	o	dielo.	
	
Upravený	text:	
6.9.12.	Platnosť	bankovej	záruky,	ktorá	sa	vzťahuje	na	predmet	diela	musí	trvať	v	lehote	
uvedenej	v	bode	6.7,	t.	j.	začínajúcej	pätnásť (15) dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, 
najneskôr tri (3) dni pred začatím stavebných prác	a	končiacej	po	odovzdaní	a	prevzatí	Diela	
a	prípadné	nároky	beneficienta	(	uplatnené	Výzvou)	musia	byť	bankovej	inštitúcii	doručené	
najneskôr	v	posledný	deň	platnosti	bankovej	záruky	v	zmysle	bodu	6.7	Zmluvy	o	dielo.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 9 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.9.13 
6.10.3 Uvoľnenie zádržného zo strany beneficienta podľa bodu 6.7 a to v lehote 30 dní odo 
dňa doručenia písomnej žiadosti povinného na vrátenie  bankovej  záruky,  pokiaľ  nenastali 
skutočnosti zakladajúce nárok Objednávateľa  postupovať  podľa  Zmluvy o dielo, body  6.7 a 
6.8 
platí uvedené ako v bode 5.10 
 
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Záujemca v žiadosti uviedol že sa jedná o bod 6.10.3 a odvolal sa tiež na bod 5.10, ale podľa 
znenia textu, ktorý k tomuto bodu uviedol sa jedná o bod 6.9.13 a  bod 6.10. 
Verejný obstarávateľ upravuje znenie cit. bodu  takto:	
	
Pôvodný text: 



 
6.9.13.	Uvoľnenie	zádržného	zo	strany	beneficienta	podľa	bodu	6.7	a	to	v	lehote	30	dní	odo	
dňa	doručenia	písomnej	žiadosti	povinného	na	vrátenie	bankovej	záruky,	pokiaľ	nenastali	
skutočnosti	zakladajúce	nárok	Objednávateľa	postupovať	podľa		Zmluvy	o	dielo,	body		6.7	a	
6.8.	
	
Upravený	text:	
6.9.13.	Uvoľnenie	zádržného	zo	strany	beneficienta	podľa	bodu	6.9	a	to	v	lehote	30	dní	odo	
dňa	doručenia	písomnej	žiadosti	povinného	na	vrátenie	bankovej	záruky,	pokiaľ	nenastali	
skutočnosti	zakladajúce	nárok	Objednávateľa	postupovať	podľa		Zmluvy	o	dielo,	body		6.7	a	
6.8.	Beneficient	doručí	povinnému	písomné	oznámenie	o	uvoľnení	bankovej	inštitúcie	v	
lehote	do	10	dní	od	doručenia	písomnej	žiadosti	od	povinného.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 10 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.9.14 
6.10.4	 Platnosť	bankovej	záruky	sa	skončí	aj	dňom	doručenia	písomného	oznámenia	
beneficienta,	že	v	plnom	rozsahu	uvoľňuje	bankovú	inštitúciu	zo	záväzku	a	v	plnom	rozsahu	
sa	vzdáva	svojich	nárokov	na	plnenie	z	predmetnej	bankovej	záruky	(	formou	listu	zaslaného	
doporučenou	poštou	alebo	kuriérskou	službou	s	overením	podpisov	konajúcich	osôb	ako	pri	
zasielaní	výzvy)	alebo	dňom	vrátenia	originálu	záručnej	listiny.	
Navrhujeme	do	bodu	doplniť	:	Beneficient	doručí	písomné	oznámenie	o	uvoľnení	bankovej	
inštitúcie	v	lehote	do	10	dní	od	obdržania	písomnej	žiadosti	povinného.	
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Záujemca v žiadosti uviedol že sa jedná o bod 6.10.4, ale podľa znenia textu, ktorý k tomuto 
bodu uviedol sa jedná o bod 6.9.14. Verejný obstarávateľ považuje túto požiadavku vo 
vzťahu k zneniu bodu 6.9.14 za nepoužiteľnú. Požiadavku už použil pri úprave textu v bode 
6.9.13.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 11 
Čl.   IV. PLATOBNE  PODMIENKY, ZÁDRŽNÉ 
bod 6.10 
6.11	Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	požadovať	úroky	alebo	úroky	z	omeškania	zo	zadržanej	
čiastky	odo	dňa	zadržania	až	do	momentu,	kedy	je	objednávateľ	povinný	uvoľniť	zádržné	
Zhotoviteľovi.		
Žiadame,	aby	ver.		obstarávateľ		uviedol	dôvod	pre	aký	zhotoviteľ	nemá	toto	právo.	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Záujemca v žiadosti uviedol že sa jedná o bod 6.11, ale podľa znenia textu, ktorý k tomuto 
bodu uviedol sa jedná o bod 6.10. Verejný obstarávateľ nevidí dôvod pre ktorý by zhotoviteľ 
nebol oprávnený požadovať úroky v prípade ak predmetný účet bude úročený. V opačnom 
prípade, t. j. ak účet úročný nebude ale zhotoviteľ nie je oprávnený požadovať úroky.  
Verejný obstarávateľ upravuje znenie cit. bodu  takto:	
	
Pôvodný text: 
6.10.	Zhotoviteľ	nie	je	oprávnený	požadovať	úroky	alebo	úroky	z	omeškania	zo	zadržanej	
čiastky	odo	dňa	zadržania	až	do	momentu,	kedy	je	objednávateľ	povinný	uvoľniť	zádržné	
Zhotoviteľovi.	
	
Upravený	text:	



 
6.10.	Ak	účet	na	ktorom	bude	zložené	zádržné	podľa	bodu	6.7	bude	úročený	Zhotoviteľ	je	
oprávnený	požadovať	úroky	alebo	úroky	z	omeškania	zo	zadržanej	čiastky	odo	dňa	zadržania	
až	do	momentu,	kedy	je	objednávateľ	povinný	uvoľniť	zádržné	Zhotoviteľovi.	Uvedené	
neplatí	ak	účet	úročený	nebude.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 12 
Čl.	VII			LEHOTA	ZHOTOVENIA	A	PREVZATIA	DIELA	
bod	7.3	
7.3	V	prípade,	ak	z	akýchkoľvek	dôvodov		..	.	..	.	..	.	..	...		Realizačné		podklady		nebudú	
zodpovedať		.............	
Z	dôvodu	,	aby	sa	v	budúcnosti		predišlo	zbytočným	konfliktom,	žiadame	aby	ver.	
Obstarávateľ	presne	konkretizoval	pojem	z	akýchkoľvek		dôvodov,		nakoľko	tento	pojem,	je	
nejasný,	nekonkrétny,		nejednoznačný.	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ pojem „z akýchkoľvek dôvodov“ v texte vypúšťa a upravuje znenie cit. 
bodu takto: 	
	
Pôvodný text: 
7.3	V	prípade,	ak	z	akýchkoľvek	dôvodov	Realizačné	podklady	nebudú	zodpovedať	
dohodnutému	obsahu	a	rozsahu	alebo	skutočnému	stavu,	Objednávateľ	je	oprávnený	do	5	
pracovných	dní	od	predloženia	Realizačných	podkladov	vrátiť	Zhotoviteľovi	Realizačné	
podklady	na	prepracovanie	spolu	s	pripomienkami	a	Zhotoviteľ	je	povinný	vypracovať	a	
odovzdať	Objednávateľovi	nové	Realizačné	podklady,	ktoré	budú	zodpovedať	skutočnosti	a	
zároveň,	pri	ktorom	bude	zachovaný	dohodnutý	termín	zhotovenia	diela.	Po	odsúhlasení	
Realizačných	podkladov	objednávateľom	sú	tieto	pre	obe	strany	záväzné	a	Zhotoviteľ	je	
povinný	podľa	nich	postupovať	pri	realizácii	Diela.	
Upravený	text:	
7.3	V	prípade,	ak	Realizačné	podklady	nebudú	zodpovedať	dohodnutému	obsahu	a	rozsahu	
alebo	skutočnému	stavu,	Objednávateľ	je	oprávnený	do	5	pracovných	dní	od	predloženia	
Realizačných	podkladov	vrátiť	Zhotoviteľovi	Realizačné	podklady	na	prepracovanie	spolu	s	
pripomienkami	a	Zhotoviteľ	je	povinný	vypracovať	a	odovzdať	Objednávateľovi	nové	
Realizačné	podklady,	ktoré	budú	zodpovedať	skutočnosti	a	zároveň,	pri	ktorom	bude	
zachovaný	dohodnutý	termín	zhotovenia	diela.	Po	odsúhlasení	Realizačných	podkladov	
objednávateľom	sú	tieto	pre	obe	strany	záväzné	a	Zhotoviteľ	je	povinný	podľa	nich	
postupovať	pri	realizácii	Diela.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 13 
Čl.	VII			LEHOTA	ZHOTOVENIA	A	PREVZATIA	DIELA	
bod	7.8	
7.8	V	poslednej	vete	textu	navrhujeme	doplniť:		
Ak	bude	mať	Dielo	pri	preberaní	zjavné	vady,	ktoré	bránia	jeho	využitiu	alebo	účelu	,	je	
Objednávateľ	oprávnený	odmietnuť	prevzatie	Diela	do	doby	ich	odstránenia	.	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný obstarávateľ upravuje znenie cit. bodu takto:	
	
Pôvodný text: 
7.8	O	prevzatí	každej	časti	Diela	sa	spíše	zápisnica	o	prevzatí	(ďalej	aj	ako	„Zápisnica	o	
prevzatí“),	ktorú	podpíšu	obe	Zmluvné	strany	a	ktorá	bude	obsahovať	popis	časti	Diela	v	
zmysle	projektovej	dokumentácie	(s	úrovňou	podľa	stavebných	objektov),	mená	a	priezviská	



 
a	podpisy	oprávnených	osôb	Objednávateľa	a	Zhotoviteľa,	miesto	preberania,	odtlačok	
pečiatky	a	dátum	prevzatia	časti	Diela	Objednávateľom.	K	podpísaniu	Zápisnice	o	prevzatí	za	
Objednávateľa	a	Zhotoviteľa	sú	oprávnené	osoby	Objednávateľa	a	Zhotoviteľa	písomne	
poverené	na	prevzatie	Diela.	Zmluvné	strany	si	vzájomne	oznámia	identifikáciu	týchto	osôb	
najneskôr	dva	(2)	pracovné	dni	pred	prevzatím	príslušnej	časti	Diela.	Ak	bude	mať	Dielo	pri	
preberaní	zjavné	vady,	je	Objednávateľ	oprávnený	odmietnuť	prevzatie	Diela.	
	
Upravený	text:	
7.8	O	prevzatí	každej	časti	Diela	sa	spíše	zápisnica	o	prevzatí	(ďalej	aj	ako	„Zápisnica	o	
prevzatí“),	ktorú	podpíšu	obe	Zmluvné	strany	a	ktorá	bude	obsahovať	popis	časti	Diela	v	
zmysle	projektovej	dokumentácie	(s	úrovňou	podľa	stavebných	objektov),	mená	a	priezviská	
a	podpisy	oprávnených	osôb	Objednávateľa	a	Zhotoviteľa,	miesto	preberania,	odtlačok	
pečiatky	a	dátum	prevzatia	časti	Diela	Objednávateľom.	K	podpísaniu	Zápisnice	o	prevzatí	za	
Objednávateľa	a	Zhotoviteľa	sú	oprávnené	osoby	Objednávateľa	a	Zhotoviteľa	písomne	
poverené	na	prevzatie	Diela.	Zmluvné	strany	si	vzájomne	oznámia	identifikáciu	týchto	osôb	
najneskôr	dva	(2)	pracovné	dni	pred	prevzatím	príslušnej	časti	Diela.	Ak	bude	mať	Dielo	pri	
preberaní	zjavné	vady,	ktoré	bránia	jeho	riadnemu	užívaniu	na	určené	účely,	je	Objednávateľ	
oprávnený	odmietnuť	prevzatie	Diela.	
 
Požiadavka na doplnenie č. 14 
	
ČL.VIII		PRÁVA	A	POVINNOSTI	ZHOTOVITEĽA	
bod	8.4	
8.4	 Bez	ohľadu	na	zavinenie	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	akúkoľvek	škodu,	ktorá	vznikne	pri	
plnení	tejto	Zmluvy	Objednávateľovi	alebo	tretím	osobám.	
Uvedenú	vetu	žiadame	z	návrhu	zmluvy	vypustiť,	nakoľko	zhotoviteľ	zodpovedá	iba	za	škodu,	
ktorá	vznikne	jeho	zavinením		v	súvislosti	s	plnením	zmluvy	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	trvá	na	pôvodnom	znení	bodu	8.4.	z	dôvodu	objektívnej	zodpovednosti	
zhotoviteľa.	V	uvedenom	ustanovení	vychádza	verejný	obstarávateľ	zo	všeobecnej	úpravy	
zodpovednosti	v	zmysle	§	373	Obchodného	zákonníka	(ktorým	sa	zmluva	spravuje),	ako	
zodpovednosti	objektívnej.	Vzhľadom	k	bežnej	obchodno-právnej	praxi	nevidí	verejný	
obstarávateľ	dôvod,	aby	sa	na	vznik	zodpovednostného	vzťahu	vyžadoval	subjektívny	prvok	-	
zavinenie	zhotoviteľa.	Vylúčenie	náhrady	škody	poškodeného	je	uvedené	v	kogentných	
ustanoveniach	Obchodného	zákonníka.		
	
Pôvodný text bodu 8.4 zostáva nezmenený. 
	
Požiadavka na doplnenie č. 15 
ČL.VIII		PRÁVA	A	POVINNOSTI	ZHOTOVITEĽA	
bod	8.5	
8.5	 Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	uzatvoriť	poistenie	zodpovednosti	za	škody	na	majetku	a	
zdraví	tretím	osobám	v	súvislosti	s	jeho	činnosťou	a	prevádzkou	(ďalej	len	„Poistenie		
zodpovednosti		za	škodu")	v	minimálnej	výške	Ceny	diela	počas		celej		doby		realizácie		Diela.		
Doklady	preukazujúce	uzatvorenie	Poistenia	zodpovednosti	za	škodu	a	preukazujúce		výšku		
poistenia	tvoria	prílohu	č.	5	Zmluvy.	Poistenie	zodpovednosti	za	škodu	je	Zhotoviteľ		povinný		
udržiavať		do	času	odovzdania	a	prevzatia	Diela.	
Z	vety	žiadame	vypustiť	,	respektíve	v	čase	plynutia	záručnej	doby	nakoľko	ide	o	
nejednoznačnú	formuláciu		a	z	dôvodu		,	že	poistenie		zodpovednosti		za	škody	sa	uzatvára		



 
do	času	odovzdania	a	prevzatia	Diela	.	Zhotoviteľ	v	plnej	výške	zodpovedá	za	prípadnú	škodu	
spôsobenú	krádežou,	stratou,	zničením	alebo	iným	poškodením	majetku	tretích	osôb,		ktorá	
je	následkom		činnosti	alebo	nečinnosti	Zhotoviteľa.	
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	s	požiadavkou	záujemcu	vypustiť	text	„respektíve	v	čase	
plynutia	záručnej	doby“	a	upravuje	znenie	cit.	bodu	takto:	
	
	
Pôvodný text: 
	
8.5	Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	uzatvoriť	poistenie	zodpovednosti	za	škody	na	majetku	a	zdraví	
tretím	osobám	v	súvislosti		s	jeho	činnosťou	a		prevádzkou	(ďalej		len	„Poistenie	
zodpovednosti	za	škodu“)		v	minimálnej	výške	Ceny	diela	počas	celej	doby	realizácie	Diela.	
Doklady	preukazujúce	uzatvorenie	Poistenia	zodpovednosti	za	škodu	a	preukazujúce	výšku	
poistenia	tvoria	prílohu	č.	5	Zmluvy.	Poistenie	zodpovednosti	za	škodu	je	Zhotoviteľ	povinný	
udržiavať	do	času	odovzdania	a	prevzatia	Diela,	respektíve	v	čase	plynutia	záručnej	doby.	
Zhotoviteľ	v	plnej	výške	zodpovedá	za	prípadnú	škodu	spôsobenú	krádežou,	stratou,	
zničením	alebo	iným	poškodením	majetku	tretích	osôb,	ktorá	je	následkom	činnosti	alebo	
nečinnosti	Zhotoviteľa.	
	
Upravený	text:	
8.5	Zhotoviteľ	sa	zaväzuje	uzatvoriť	poistenie	zodpovednosti	za	škody	na	majetku	a	zdraví	
tretím	osobám	v	súvislosti		s	jeho	činnosťou	a		prevádzkou	(ďalej		len	„Poistenie	
zodpovednosti	za	škodu“)		v	minimálnej	výške	Ceny	diela	počas	celej	doby	realizácie	Diela.	
Doklady	preukazujúce	uzatvorenie	Poistenia	zodpovednosti	za	škodu	a	preukazujúce	výšku	
poistenia	tvoria	prílohu	č.	5	Zmluvy.	Poistenie	zodpovednosti	za	škodu	je	Zhotoviteľ	povinný	
udržiavať	do	času	odovzdania	a	prevzatia	Diela.	Zhotoviteľ	v	plnej	výške	zodpovedá	za	
prípadnú	škodu	spôsobenú	krádežou,	stratou,	zničením	alebo	iným	poškodením	majetku	
tretích	osôb,	ktorá	je	následkom	činnosti	alebo	nečinnosti	Zhotoviteľa.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 16 
bod	8.9.1	
8.9	Poistenie	Diela	podľa	tohto	článku	Zmluvy	musí	kryť	aj:	
	
8.9.1	Objednávateľa	a	Zhotoviteľa	proti	všetkým	stratám		alebo		škodám		vzniknutým	z	
akejkoľvek	príčiny	odo	dňa	začatia	realizácie	Diela	až	do	ukončenia	odovzdávacieho	a	
preberacieho	konania	Diela;	
	
Žiadame		uviesť		proti	akým	škodám	má	zhotoviteľ	poistiť	objednávateľa.	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Bod	8.9.1	sa	týka	poistenia	Diela,	ktoré	je	predmetom	tejto	zákazky	a	má	kryť	Objednávateľa	
aj	Zhotoviteľa	proti	všetkým	stratám		alebo		škodám		vzniknutým	z	akejkoľvek	príčiny	odo	
dňa	začatia	realizácie	Diela	až	do	ukončenia	odovzdávacieho	a	preberacieho	konania	Diela.		
	
Pôvodný text bodu 8.9.1 zostáva nezmenený.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 17 
bod	8.9.4	



 
8.9.4	Zhotoviteľa	za	jeho	zodpovednosť	počas	záručnej	doby	za	stratu	alebo	škodu,	ktorej	
príčina	nastala	pred	začatím	plynutia	záručnej	doby	a	za	stratu	alebo	škodu	spôsobenú	
Zhotoviteľom	počas	plnenia	akýchkoľvek	záväzkov	podľa	Zmluvy	vrátane	odstraňovania		vád,		
ktoré		sa		na	Diele	prejavia	v	záručnej	dobe;	
žiadame	uviesť	aké	škody	má	kryť	poistka	počas	záručnej	doby,	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Poistenie	podľa	bodu	8.9.4	má	kryť	stratu	alebo	škodu	na	Diele,	ktoré	je	predmetom	tejto	
zákazky.	
	
Pôvodný text bodu 8.9.4 zostáva nezmenený.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 18 
bod	8.22	
8.22	Zhotoviteľ	uzatvorí	pracovnoprávny	vzťah	podľa	podmienok	uvedených	v	čl.	8.21	
najneskôr	pätnásť				(		15)		päť	(5)	pracovných		dní		pred		dátumom		začatia		stavebných			prác		
tak,		aby	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	so	zmenou	na	5	pracovných	dní	a	upravuje	znenie	cit.	bodu	
takto:	
	
Pôvodný text: 
8.22	Zhotoviteľ	uzatvorí	pracovnoprávny	vzťah		podľa	podmienok	uvedených	v	čl.	8.21	
najneskôr	pätnásť	(15)	pracovných	dní	pred	dátumom	začatia	stavebných	prác	tak,	aby	
uchádzač	o	zamestnanie	vykonával	prácu	podľa	pracovnej	zmluvy	alebo	dohody	o	prácach	
vykonávaných	mimo	pracovného	pomeru	najneskôr	odo	dňa	začatia	stavebných	prác	podľa	
tejto	Zmluvy.	Uchádzač	je	povinný	preukázať	uzatvorenie	pracovnej	zmluvy	alebo	dohody	o	
prácach	vykonávaných	mimo	pracovného	pomeru	s	uchádzačom	o	zamestnanie	
Objednávateľovi	bezodkladne	po	jej	uzatvorení.	
Upravený	text:	
8.22	Zhotoviteľ	uzatvorí	pracovnoprávny	vzťah		podľa	podmienok	uvedených	v	čl.	8.21	
najneskôr	päť	(5)	pracovných	dní	pred	dátumom	začatia	stavebných	prác	tak,	aby	uchádzač	o	
zamestnanie	vykonával	prácu	podľa	pracovnej	zmluvy	alebo	dohody	o	prácach	
vykonávaných	mimo	pracovného	pomeru	najneskôr	odo	dňa	začatia	stavebných	prác	podľa	
tejto	Zmluvy.	Uchádzač	je	povinný	preukázať	uzatvorenie	pracovnej	zmluvy	alebo	dohody	o	
prácach	vykonávaných	mimo	pracovného	pomeru	s	uchádzačom	o	zamestnanie	
Objednávateľovi	bezodkladne	po	jej	uzatvorení.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 19 
ČL.	XI.	PRÁVA	A	POVINNOSTI	OBJEDNÁVATEĽA,	TECHNICKÝ	DOZOR	OBJEDNÁVATEĽA	
bod	11.1	
11.1	Objednávateľ	je	povinný	pri	odovzdaní	a	prevzatí	staveniska	Zhotoviteľom,	
odovzdať	Zhotoviteľovi	projektovú	dokumentáciu	identickú	s	projektovou	
dokumentáciou,	ktorá	bola	súčasťou	súťažných	podkladov,	právoplatné	stavebné	
povolenie	,	vyjadrenia	príslušných	orgánov	štátnej	správy	a	samosprávy	a	podmienky	za	
akých	je	možné	dielo	vykonať	a	poskytnúť	potrebnú	súčinnosť	v	prípade	potreby	pre	
vykonanie	diela„	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 



 
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	s	navrhovaným	doplnením	textu	a	upravuje	znenie	cit.	bodu	
takto:	
	
Pôvodný text: 
11.1	Objednávateľ	je	povinný	pri	odovzdaní	a	prevzatí	staveniska	Zhotoviteľom,	odovzdať	
Zhotoviteľovi	projektovú	dokumentáciu	identickú	s	projektovou	dokumentáciou,	ktorá	bola	
súčasťou	súťažných	podkladov.	
	
Upravený	text:	
11.1	Objednávateľ	je	povinný	pri	odovzdaní	a	prevzatí	staveniska	Zhotoviteľom,	odovzdať	
Zhotoviteľovi	projektovú	dokumentáciu	identickú	s	projektovou	dokumentáciou,	ktorá	bola	
súčasťou	súťažných	podkladov,	právoplatné	stavebné	povolenie	,	vyjadrenia	príslušných	
orgánov	štátnej	správy	a	samosprávy	a	podmienky	za	akých	je	možné	dielo	vykonať	a	
poskytnúť	potrebnú	súčinnosť	v	prípade	potreby	pre	vykonanie	diela.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 20 
ČL:	XVII.		ZÁRUČNÁ	DOBA	A	ZODPOVEDNOSŤ	ZA	VADY	
bod	17.1		
17.1	Zhotoviteľ	vyhlasuje	a	zaručuje	sa,	že	Dielo	bude	Objednávateľovi	dodané	v	súlade	a	v	
rozsahu,	kvalite	a	za	podmienok	dohodnutých	v	tejto	Zmluve	a	jej	prílohách.	Zhotoviteľ	sa	
zaväzuje,	že	Dielo	si	zachová	vlastnosti	podľa	tejto	Zmluvy	po	záručnú	dobu	minimálne	
šesťdesiat	(60)	mesiacov,	(ďalej	aj	ako	„záručná	doba").	Záručná	doba	sa	vzťahuje	aj	na	
všetky	vady	spôsobené	vadou	materiálu,	prípadne	vadnou	súčasťou	Diela.		
Na	všetky	súčastí		diela	vrátane		vybavenia			a		zariadenia		tvoriaceho		súčasť		alebo		
príslušenstvo		Diela					platí				záruka	v	zmysle	Záručných	listov	,	ktoré	zhotoviteľ	odovzdá	
objednávateľovi	v	súlade	s	bodom	4.3.3	tejto	Zmluvy		o	dielo				
Vadou	sa	okrem		zákonného		vymedzenia		rozumie	aj:...................	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	s	navrhovaným	doplnením	cit.	bodu	a	upravuje	znenie	cit.	bodu	
takto:	
	
Pôvodný text: 
17.1	Zhotoviteľ	vyhlasuje	a	zaručuje	sa,	že	Dielo	bude	Objednávateľovi	dodané	v	súlade	a	v	
rozsahu,	kvalite	a	za	podmienok	dohodnutých	v	tejto	Zmluve	a	jej	prílohách.	Zhotoviteľ	sa	
zaväzuje,	že	Dielo	si	zachová	vlastnosti	podľa	tejto	Zmluvy	po	záručnú	dobu	minimálne	
šesťdesiat	(60)	mesiacov,	(ďalej	aj	ako	„záručná	doba“).	Záručná	doba	sa	vzťahuje	aj	na	
všetky	vady	spôsobené	vadou	materiálu,	prípadne	vadnou	súčasťou	Diela.		
Vadou	sa	okrem	zákonného	vymedzenia	rozumie	aj:	
Upravený	text:	
17.1	Zhotoviteľ	vyhlasuje	a	zaručuje	sa,	že	Dielo	bude	Objednávateľovi	dodané	v	súlade	a	v	
rozsahu,	kvalite	a	za	podmienok	dohodnutých	v	tejto	Zmluve	a	jej	prílohách.	Zhotoviteľ	sa	
zaväzuje,	že	Dielo	si	zachová	vlastnosti	podľa	tejto	Zmluvy	po	záručnú	dobu	minimálne	
šesťdesiat	(60)	mesiacov,	(ďalej	aj	ako	„záručná	doba“).	Záručná	doba	sa	vzťahuje	aj	na	
všetky	vady	spôsobené	vadou	materiálu,	prípadne	vadnou	súčasťou	Diela.		
Na	všetky	súčastí		diela	vrátane		vybavenia			a		zariadenia		tvoriaceho		súčasť		alebo		
príslušenstvo		Diela					platí				záruka	v	zmysle	Záručných	listov	,	ktoré	zhotoviteľ	odovzdá	
objednávateľovi	v	súlade	s	bodom	4.3.3	tejto	Zmluvy		o	dielo.	
Vadou	sa	okrem	zákonného	vymedzenia	rozumie	aj:	



 
	
Požiadavka na doplnenie č. 21 
ČL:	XVII.		ZÁRUČNÁ	DOBA	A	ZODPOVEDNOSŤ	ZA	VADY	
bod	17.2	
17.2	Záručná	doba	plynie	odo	dňa	odovzdania	a	prevzatia	Diela	na	základe	Zápisnice	o	
prevzatí.............		
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	s	navrhovanou	úpravou	textu	bodu	17.2	a	upravuje	znenie	bodu	
17.2	takto:	
	
Pôvodný text: 
17.2	Záručná	doba	plynie	odo	dňa	odovzdania	Diela	bez	vád	na	základe	Zápisnice	o	prevzatí.	
Záručná	doba	neplynie	po	dobu,	po	ktorú	Dielo	nie	je	možné	užívať	pre	jeho	vady,	za	ktoré	
zodpovedá	Zhotoviteľ.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	vady,	ktoré	má	Dielo	v	okamihu	prevzatia	
Diela	v	zmysle	tejto	Zmluvy,	a	to	aj	v	prípade,	keď	sa	vada	stane	zjavnou	(Objednávateľ	ju	
objaví)	až	po	tomto	okamihu.	Zhotoviteľ	zodpovedá	takisto	za	akúkoľvek	inú	vadu,	ktorá	
vznikne	na	Diele	aj	po	okamihu	uvedenom	v	predchádzajúcej	vete,	ak	táto	vada	vznikne	v	
súvislosti	s	postupom	Objednávateľa	v	zmysle	návodu	na	použitie	Diela	alebo	iných	dokladov	
dodaných	Zhotoviteľom.	
	
Upravený	text:	
17.2	Záručná	doba	plynie	odo	dňa	odovzdania	a	prevzatia	Diela	na	základe	Zápisnice	o	
prevzatí.	Záručná	doba	neplynie	po	dobu,	po	ktorú	Dielo	nie	je	možné	užívať	pre	jeho	vady,	
za	ktoré	zodpovedá	Zhotoviteľ.	Zhotoviteľ	zodpovedá	za	vady,	ktoré	má	Dielo	v	okamihu	
prevzatia	Diela	v	zmysle	tejto	Zmluvy,	a	to	aj	v	prípade,	keď	sa	vada	stane	zjavnou	
(Objednávateľ	ju	objaví)	až	po	tomto	okamihu.	Zhotoviteľ	zodpovedá	takisto	za	akúkoľvek	
inú	vadu,	ktorá	vznikne	na	Diele	aj	po	okamihu	uvedenom	v	predchádzajúcej	vete,	ak	táto	
vada	vznikne	v	súvislosti	s	postupom	Objednávateľa	v	zmysle	návodu	na	použitie	Diela	alebo	
iných	dokladov	dodaných	Zhotoviteľom.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 22 
ČL:	XVII.		ZÁRUČNÁ	DOBA	A	ZODPOVEDNOSŤ	ZA	VADY	
bod	17.4	
17.4	Do	doby	odstránenia	vád	,	ktoré	bránia	jeho	účelu	alebo	využitiu,	za	ktoré	zodpovedá	
zhotoviteľ,	nie	je	Objednávateľ	povinný	platiť	Cenu	alebo	jej	časť,	ktorá	by	zodpovedala	jeho	
nároku	na	zľavu	z	Ceny	podľa	tohto	článku	Zmluvy,	ak	by	vady	neboli	odstránené.	
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	s	navrhovanou	úpravou	textu	bodu	17.4	a	upravuje	znenie	bodu	
17.4	takto:	
	
Pôvodný text: 
17.4	Do	doby	odstránenia	vád	nie	je	Objednávateľ	povinný	platiť	Cenu	alebo	jej	časť,	ktorá	
by	zodpovedala	jeho	nároku	na	zľavu	z	Ceny	podľa	tohto	článku	Zmluvy,	ak	by	vady	neboli	
odstránené.	
	
Upravený	text:	
17.4	Do	doby	odstránenia	vád,	ktoré	bránia	jeho	účelu	alebo	využitiu,	nie	je	Objednávateľ	
povinný	platiť	Cenu	alebo	jej	časť,	ktorá	by	zodpovedala	jeho	nároku	na	zľavu	z	Ceny	podľa	
tohto	článku	Zmluvy,	ak	by	vady	neboli	odstránené.	



 
	
	
Požiadavka na doplnenie č. 23 
Čl.	XVIII.		ZODPOVEDNOSŤ	ZA	ŠKODU,	ZMLUVNÉ	POKUTY	
bod	18.1	
18.1	Ak	sa	Zhotoviteľ	dostane	do	omeškania	so	zhotovením	ktorejkoľvek	časti	Diela	podľa	
podrobného		harmonogramu		realizačných		prác,	má	Objednávateľ		právo		na	zmluvnú		
pokutu	vo	výške	0,05	%	z	Ceny	za	každý	aj	začatý	deň	takéhoto	omeškania,	v	prípade	ak	
omeškanie	vzniklo	výlučne	z	dôvodov	na	strane	zhotoviteľa.	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	nesúhlasí	s	navrhovaným	doplnením	textu,	pretože	je	toho	názoru	že	
zhotoviteľ	má	povinnosť	zhotoviť	dielo	v	dohodnutom	čase	a	kvalite	a	má	v	priebehu	jeho	
realizácie	vykonať	všetky	potrebné	opatrenia	aby	k	omeškaniu	nedošlo	a	má	možnosť	podľa	
iných	ustanovení	zmluvy	v	prípade	preukázania,	že	omeškaniu	nemohol	ani	pri	vynaložení	
všetkých	potrebných	opatrení	zabrániť	dohodnúť	s	Objednávateľom	také	riešenie,	ktoré	
nebude	klasifikované	podľa	bodu	18.1	(napr.	bod	14.11,	14.8	písm.	d),	využitie	kontrolných	
dní	podľa	bodu	15.2	a	iné)			
	
Pôvodný text bodu 18.1 zostáva nezmenený. 
	
Požiadavka na doplnenie č. 24 
Čl.	XVIII.		ZODPOVEDNOSŤ	ZA	ŠKODU,	ZMLUVNÉ	POKUTY	
bod	18.2	
18.2	Ak	vykonané	Dielo	bude	mať	akékoľvek	vady,	má	Zhotoviteľ	právo	na	zmluvnú	pokutu	
vo	výške	1	%	z	Ceny.	
Okrem	toho	že	uvedené	ustanovenie	je	v	neprospech	objednávateľa,	opätovne	nesúhlasíme	
s	pojmom	akékoľvek	vady,	ako	už	bolo	predtým	uvedené,	text	musí	byť	jasne	formulovaný,	
konkrétny	aké	vady,	v	akom	období.	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	nahrádza	text		„akékoľvek	vady“	textom	„vady	uvedené	v	čl.	XVII	bod	
17.1“	a	upravuje	znenie	bodu	18.2	takto:	
	
Pôvodný text: 
18.2	Ak	vykonané	Dielo	bude	mať	akékoľvek	vady,	má	Zhotoviteľ	právo	na	zmluvnú	pokutu	
vo	výške	1	%	z	Ceny.	
	
Upravený	text:	
18.2	Ak	vykonané	Dielo	bude	mať	vady	uvedené	v	čl.	XVII	bod	17.1,	má	Zhotoviteľ	právo	na	
zmluvnú	pokutu	vo	výške	1	%	z	Ceny.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 25 
Čl.	XVIII.		ZODPOVEDNOSŤ	ZA	ŠKODU,	ZMLUVNÉ	POKUTY	
bod	18.3	
18.3	V	prípade	omeškania	Zhotoviteľa,	ak	omeškanie	vzniklo	výlučne	z	dôvodov	na	strane	
zhotoviteľa,	so	splnením	povinnosti	odstrániť	vadu	Diela	v	lehote	určenej	Zmluve	alebo	v	
lehote	dohodnutej	v	Zápisnici	o	prevzatí	má	Zhotoviteľ	po	uplynutí	takejto	lehoty	za	každú	
neodstránenú	vadu	právo	na	zmluvnú	pokutu	vo	výške	100,-	EUR	za	každý	aj	začatý	deň,	
kedy	vada	nebola	odstránená	a	to	až	do	odstránenia	vady.	
	



 
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	nesúhlasí	s	navrhovaným	doplnením	textu	z	rovnakých	dôvodov	ako	
uviedol	v	odpovedi	k	Požiadavke	na	doplnenie	č.	23.	
	
Pôvodný text bodu 18.3 zostáva nezmenený. 
	
Požiadavka na doplnenie č. 26 
Čl.	XVIII.		ZODPOVEDNOSŤ	ZA	ŠKODU,	ZMLUVNÉ	POKUTY	
bod	18.5	
18.5	Ak	Zhotoviteľ	nezačne	zhotovovať	Dielo	podľa	tejto	Zmluvy	z	dôvodov	výlučne	na	svojej	
strane	alebo	plnenie	Diela	preruší	alebo	sa	plnenia	Diela	bezdôvodne	zriekne,	má	
Objednávateľ	za	takéto	porušenie	Zmluvy	právo	na	zmluvnú	pokutu	vo	výške	10	%	z	Ceny.	
	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	nesúhlasí	s	navrhovaným	doplnením	textu	z	rovnakých	dôvodov	ako	
uviedol	v	odpovedi	k	Požiadavke	na	doplnenie	č.	23.	
	
Pôvodný text bodu 18.5 zostáva nezmenený. 
	
 
Požiadavka na doplnenie č. 27 
Čl.	XXII.		ZÁNIK	ZMLUVY,	ODSTÚPENIE	OD	ZMLUVY	
bod	22.3.2	
22.3.	 Podstatným	porušením	Zmluvy	Zhotoviteľom	sa	rozumie	okrem	iného:	
22.3.1.	jednostranné	zrieknutie	sa	vykonávania	Diela	alebo	jeho	časti	Zhotoviteľom	alebo	
22.3.2.	omeškanie	Zhotoviteľa	ak	omeškanie	vzniklo	výlučne	z	dôvodov	na	strane	zhotoviteľa	
s	vykonaním	Diela	alebo	časti	Diela	alebo	
22.3.3.	nedodržanie	dohodnutého	termínu	na	odstránenie	vady	Diela	alebo	časti	Diela	ak	
omeškanie	vzniklo	výlučne	z	dôvodov	na	strane	zhotoviteľa	alebo	
22.3.4.	omeškanie	s	odstránením	vady	v	lehote/termíne	podľa	tejto	Zmluvy	ak	omeškanie	
vzniklo	výlučne	z	dôvodov	na	strane	zhotoviteľa	alebo	
22.3.5.	dodanie	Diela	alebo	časti	Diela	s	vadou/ami	alebo	ktoré	bráni/ia	účelu	alebo	užívania	
diela	a	nebola/li	odstránená/né	ani	v	dodatočnej	lehote	určenej	objednávateľom.	
	
	
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	nesúhlasí	s	navrhovaným	doplnením	textu	v	bodoch	22.3.2,	22.3.3	a	
22.3.4	z	rovnakých	dôvodov	ako	uviedol	v	odpovedi	k	Požiadavke	na	doplnenie	č.	23.	
	
Pôvodný text bodov 22.3.2, 22.3.3 a 22.3.4  zostáva nezmenený. 
	
Verejný	obstarávateľ	súhlasí	s	navrhovaným	doplnením	textu	v	bode	22.3.5	a	upravuje	
znenie	bodu	22.3.5	takto:	
Pôvodný text: 
22.3.5.	dodanie	Diela	alebo	časti	Diela	s	vadou/ami	alebo	
	
Upravený	text:	



 
22.3.5	dodanie	Diela	alebo	časti	Diela	s	vadou/ami,	ktoré	bráni/ia	účelu	alebo	užívania	diela	
a	nebola/li	odstránená/né	ani	v	dodatočnej	lehote	určenej	objednávateľom.	
	
Požiadavka na doplnenie č. 28 
Čl.	XXII.		ZÁNIK	ZMLUVY,	ODSTÚPENIE	OD	ZMLUVY	
doplniť	bod	22.3.10	
	
22.3.10	Zhotoviteľ	môže	od	zmluvy	odstúpiť	v	prípade	ak	zákon	takúto	možnosť	
zhotoviteľovi	poskytuje	alebo	podstatného	porušenia	zmluvy	Objednávateľom.	Podstatným	
porušením	zmluvy	Objednávateľom	sa	rozumie	okrem	iného:	
-	omeškanie	Objednávateľa	s	odovzdaním	staveniska	o	viac	ako	14	dní,	
-	neposkytnutie	súčinnosti	zo	strany	objednávateľa,	pokiaľ	je	dôležité	pre	plnenie	diela	zo	
strany	zhotoviteľa,	
-	omeškanie	Objednávateľa	s	úhradou	faktúry	o	viac	ako	21	dní	po	lehote	splatnosti.	
Odstúpenie	Zhotoviteľa	od	zmluvy	sa	riadi	príslušnými	ustanoveniami	Obchodného	
zákonníka.	
 
Odpoveď verejného obstarávateľa: 
Verejný	obstarávateľ	čiastočne	súhlasí	s		navrhovaným	doplnením	do	čl.	XXII	avšak	nie	do	
bodu	22.3.10	ale	do	bodu	22.6.		
	
Znenie	doplneného	bodu	22.6		je	nasledovné:	
	
22.6	Zhotoviteľ	môže	od	zmluvy	odstúpiť	v	prípade	ak	zákon	takúto	možnosť	zhotoviteľovi	
poskytuje	alebo	v	prípade	podstatného	porušenia	zmluvy	Objednávateľom.	Podstatným	
porušením	zmluvy	Objednávateľom	sa	rozumie:	
22.6.1	omeškanie	Objednávateľa	s	odovzdaním	staveniska	o	viac	ako	14	dní,	ak	pred	
uplynutím	lehoty	na	odovzdanie	staveniska	Objednávateľ	neodôvodnil	prečo	nie	je	možné	
stavenisko	odovzdať	v	dohodnutom	termíne	a	nedohodol	so	Zhotoviteľom	náhradný	termín	
na	jeho	odovzdanie	alebo	ak	stavenisko	neodovzdal	ani	v	novom	dohodnutom	termíne.	
22.6.2	omeškanie	Objednávateľa	s	úhradou	faktúry	o	viac	ako	21	dní	po	lehote	splatnosti	ak	
pred	uplynutím	lehoty	splatnosti	Objednávateľ	neodôvodnil	prečo	nie	je	možné	faktúru	
uhradiť	v	lehote	splatnosti	a	nedohodol	so	Zhotoviteľom	novú	lehotu	splatnosti	alebo	ak	
faktúru	neuhradil	ani	v	novej	dohodnutej	lehote	splatnosti.		
	
Verejný	obstarávateľ	vykoná	Opravu	súťažných	podkladov	v	zmysle	tohto	vysvetlenia	
a	opravené	súťažné	podklady	zverejní	v	Profile	verejného	obstarávateľa	a	na	internetovej	
Úradnej	tabuli	v	zložke	tejto	zákazky	najneskôr	dňa	09.06.2017.		
	
O	zverejnení	opravy	súťažných	podkladov	bude	verejný	obstarávateľ	informovať	e-mailom	
všetkých	záujemcov,	ktorí	sú	mu	v	čase	zverejnenia	opravy	známy.		
	
V	Hendrichovciach	08.06.2017.	
	
Vypracoval:	Ing.	Dušan	Mihok	
	
Schválil:	Miroslav	Nawrat,	starosta	obce	
	


