
Cl. 7
Zmluvné sankcie

7.1 Ak zhotovitel' odovzdá dielo uvedené v Cl. 2 po termíne uvedenom v Cl. 3, zaplatí
zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela podla Cl. 4 za každý den omeškania.

7.2 Ak zhotovitel nezacne s odstranovaním vád v case podla Cl.5, zaplatí zmluvnú pokutu
vo výške 17€ za každý den omeškania.

7.3 V prípade, že dôjde k zrušeniu, k bezdôvodnému odstúpeniu alebo ku zmareniu plnenia
tejto zmluvy na strane objednávatela, bude zhotovitel práce rozpracované ku dnu
zrušenia, odstúpenia alebo zmarenia fakturovat objednávatelovi a objednávatel je
povinný ich uhradit.

Cl. 8
Osobitné ustanovenia

8.1 Zhotovitel sa zaväzuje pri výkone predmetu plnenia zabezpecit a dodržat bezpecnostné
opatrenia.

8.2 Zhotovitel bude pri plnení predmetu tejto zmluvy pristupovat s odbornou starostlivostou
a zaväzuje sa dodržiavat všeobecne záväzné predpisy technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

8.3 Zhotovitel zodpovedá za škody, ktoré vzniknú objednávatelovi na budove pri plnení
predmetu zmluvy. Tieto škody je povinný uhradit v plnom rozsahu.

8.4 Ak pracovnými postupmi zhotovitela pri vyhotovovaní diela, ktoré je predmetom tejto
zmluvy, vznikne škoda tretím osobám, za túto škodu v plnom rozsahu zodpovedá
zhotovitel, ak sa preukáže jeho vina.

8.5 Práce mimo tejto zmluvy môže objednávatel žiadat len osobitnou objednávkou a tieto
práce budú predmetom písomnej dohody, ktorá bude tvorit súcast tejto zmluvy, so
zretelom na ich prípadný vplyv na termín ukoncenia predmetu plnenia.

Cl. 9
Platnost zmluvy

9.1 Zmluva nadobúda platnost dnom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami.

9.2 Objednávatel je oprávnený okamžite odstúpit od zmluvy v prípade, ak:
al zhotovitel poruší podstatné ustanovenia tejto zmluvy, je nato písomne upozornený a

napriek tomu nezjedná nápravu.
bl zhotovitel poruší technologickú disciplínu
cl zhotovitel neodstráni zistené nedostatky pocas výstavby diela v dohodnutej lehote

9.3 V prípade, že ktorákolvek strana odstúpi od tejto zmluvy, musí písomné odstúpenie od
zmluvy dorucit druhej strane. Za dorucenie sa považuje inevyzdvihnutie doporucenej
zásielky na pošte v odbernej lehote.

9.4 Po jednostrannom odstúpení ktorejkolvek zmluvnej strany musia zmluvné strany
vykonat na stavbe inventarizáciu, z ktorej sú povinní urobit zápis.


