
hC j ion / OSL /M.; 
Dohoda o urovnaní 

uzatvorená podľa § 585 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom a účinnom znení medzi 
(ďalej len „Dohoda") 

Názov: 
Zastúpený: 
Podateľňa: 
IČO: 
Bankový účet: 
(ďalej len „Mesto") 

Mesto Prievidza 
JUDr. Katarínou Macháčkovou, primátorkou mesta 
Mestský úrad, Námestie slobody č. 14, 971 01 Prievidza 
00318442 
16626382/0200 vedený vo VÚB, a.s., Prievidza 

Spoločnosť: 
Zastúpená: 
So sídlom: 
IČO: 
Zápis v OR: 

(ďalej len „McD") 

a 

Spoločnosť: 
Zastúpená: 
So sídlom: 
IČO: 
Zápis v OR: 

McDonald's Slovakia spol. s r.o. 
Ing. Liborom Hladíkom, na základe splnomocnenia 
Kráľovské údolie 1, Bratislava, PSČ: 811 02 
31 392 229 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, 
oddiel Sro, vložka číslo 8686/B 

SCP s.r.o. 
Arnonom Epschteinom, konateľom 
Technická 7, Bratislava 821 04 
36 292 079 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, oddiel 
Sro, vložka číslo 40193/B 

(ďalej len „Korzo") 

(Mesto, M c D a Korzo ďalej jednotlivo ako „Strana" a spoločne ako „Strany"). 

1 PREAMBULA 

1.1 Dňa 22.11.2010 podpísali Strany zmluvu o spolupráci (ďalej len „Zmluva"), na základe ktorej 
sa Strany dohodli na spolupráci pri realizácii komunikačného prepojenia parkoviska Shopping 
Park Korzo od Nábrežnej ulice po ulicu Olympionikov v Prievidzi („Prepojenie"). 
Uzatvorenie Zmluvy bolo jednou z podmienok určených stavebným povolením vydaným pod 
číslom 2.4.3-04-4166/2010/111. dňa 20. 07. 2010 („Stavebné povolenie"). 

1.2 Na základe čl. 1.3 Zmluvy sa Mesto zaviazalo zabezpečiť prípravu projektovej dokumentácie 
a stavebného povolenia, prípadne akýchkoľvek ďalších potrebných povolení a súhlasov na 
realizáciu Prepojenia. Na základe čl. 1.6 Zmluvy sa McD zaviazal zrealizovať na vlastné 
náklady časť komunikácie po parkovisko Shopping Park Korzo. 

1.3 Podľa článku 1.5 Zmluvy sa Strany zaviazali „vyvinúť maximálne úsilie realizovať všetky 
nevyhnutné kroky, v zmysle zápisu z rokovania z 16.11.2010, vedúce k realizácii Prepojenia 
tak, aby táto realizácia prebehla najneskôr do kolaudácie stavby SO 02 Shopping Park Korzo, 
plánovanej na 09/2011ľ 

1.4 Podľa článku 2.6 Zmluvy, táto sa uzatvorila „na dobu do času uvedeného v čl. 1.5 tejto 
zmluvy'. 

1.5 Mesto doručilo príslušnú projektovú dokumentáciu spoločnosti McD až dňa 16. 9. 2011, a 
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spoločnosť Korzo skolaudovala stavebný objekt SO 02 Shopping Park Korzo až dňa 10. 11. 
2011. 

1.6 Medzi Stranami vznikol spor o tom, kedy Zmluva zanikla, ako aj o tom, či došlo k porušeniu 
povinností spoločností McD, Korzo a Mesta na základe Zmluvy. Strany sa preto dohodli 
urovnať medzi sebou sporné nároky vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorením tejto Dohody. 

2 PREDMET DOHODY 

2.1 Strany sa dohodli, že všetky práva a povinnosti vyplývajúce zo Zmluvy alebo s ňou súvisiace 
(ďalej len „Sporné práva") sú uzatvorením tejto Dohody urovnané a nahradené právami 
a povinnosťami uvedenými v tejto Dohode. 

2.2 Spoločnosť McD sa týmto zaväzuje, že najneskôr do štrnástich (14) pracovných dní odo dňa 
podpisu tejto Dohody všetkými Stranami a doručenia písomnej výzvy Mesta spoločnosti McD, 
podpíše zmluvu o dielo s Mestom a spoločnosťou T M G , a.s., so sídlom Priemyselná 9A, 971 
01 Prievidza, IČO: 31 645 909, zapísanú v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
oddiel: Sa, vložka č.: 305/R (ďalej len „TMG"), v znení, ktoré tvorí Prílohu č. 1 tejto Dohody 
(ďalej len „Zmluva o dielo"). Na základe Zmluvy o dielo sa spoločnosť T M G ako zhotoviteľ 
zaviaže vybudovať určité spevnené plochy v meste Prievidza a vykonať súvisiace činnosti, 
spoločnosť McD sa zaviaže za podmienok dohodnutých v Zmluve o dielo zaplatiť časť ceny 
diela vo výške 46.824,50 Eur (slovom: štyridsaťšesť tisíc osemstodvadsaťštyri Eur a päťdesiat 
centov) vrátane DPH vo forme zálohy na cenu diela (ďalej len „Záloha na cenu diela") 
spoločnosti T M G na základe faktúry riadne vystavenej spoločnosťou T M G v súlade s 
príslušnými právnymi predpismi a vlastníkom zhotoveného diela sa stane Mesto. Dohoda 
obsiahnutá v tomto bode 2.2 je zmluvou o uzavretí budúcej zmluvy podľa obchodného 
zákonníka. Príloha č.l žiadnym spôsobom nezasahuje do povinnosti Korza, ani ho k ničomu 
nezaväzuje. 

2.3 Mesto prijíma zodpovednosť McD, komunikáciu prepojenia parkoviska Shopping Park Korzo 
od Nábrežnej ulice po ulicu Olympionikov v Prievidzi (ďalej Prepojenia) dokončiť a uviesť do 
prevádzky vrátane všetkých potrebných povolení. Mesto prevezme náklady na dokončenie 
komunikácie. 

2.4 Mesto sa zaväzuje zabezpečiť výstavbu Prepojenia , najneskôr do 31.12.2013 v súlade 
s vyznačením v Prílohe 2 k tejto Dohode,. V prípade, že suma 46.824,5 E U R nebude na túto 
činnosť postačovať, Mesto prevezme toto navýšenie nákladov. Aby sa zabránilo prekročeniu 
nákladov, mali by byť práce ukončené do 31.12.2013. 

2.5 Mesto sa zaväzuje najneskôr bez zbytočného odkladu po podpise tejto Dohody všetkými 
Stranami podpísať Zmluvu o dielo a zabezpečiť podpis Zmluvy o dielo spoločnosťou T M G . 
Na vylúčenie pochybností, spoločnosť McD sa nedostane do omeškania so splnením svojej 
povinnosti podpísať Zmluvu o dielo, pred tým, než bude táto Dohoda podpísaná všetkými 
Stranami. 

2.6 Mesto týmto záväzne vyhlasuje, že okrem záväzku McD podpísať Zmluvu o dielo podľa bodu 
2.2 tejto Dohody za podmienok uvedených v bode 2.2 tejto Dohody a prevziať na seba 
záväzok zaplatiť Zálohu na cenu diela spoločnosti T M G za podmienok dohodnutých v Zmluve 
o dielo, neeviduje voči spoločnosti McD žiadne neurovnané pohľadávky v súvislosti so 
Spornými právami. Na vylúčenie pochybností, spoločnosť McD nemá žiaden záväzok 
vybudovať akúkoľvek časť Prepojenia, ani finančne prispieť na vybudovanie akejkoľvek časti 
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Prepojenia. Mesto týmto záväzne vyhlasuje, že uzatvorením Zmluvy o dielo vznikne 
spoločnosti McD záväzok zaplatiť Zálohu na cenu diela spoločnosti T M G s čím Mesto súhlasí, 
a Mesto nebude mať právo voči M c D súdne alebo mimosúdne uplatňovať zaplatenie sumy 
zodpovedajúcej Zálohe na cenu diela. 

2.7 Spoločnosť Korzo týmto záväzne vyhlasuje, že neeviduje voči spoločnosti McD žiadne 
neurovnané pohľadávky v súvislosti so Spornými právami. 

2.8 Spoločnosť McD týmto záväzne vyhlasuje, že neeviduje voči Mestu ani spoločnosti Korzo 
žiadne neurovnané pohľadávky v súvislosti so Spornými právami okrem práva na nepeňažné 
plnenie voči Mestu podľa bodu 2.5. 

2.9 Strany sa zaväzujú, že nebudú voči sebe nijakým spôsobom súdne, ani mimosúdne uplatňovať 
žiadne peňažné ani nepeňažné plnenie v súvislosti so Spornými právami okrem nárokov na 
nepeňažné plnenie uvedené v bodoch 2.2 a 2.5 vyššie. 

3 ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

3.1 Táto Dohoda nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania Stranami. 

3.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Dohody sú nasledujúce prílohy: (i) 
3.2.1 Príloha 1 :Vzor Zmluvy o dielo medzi McD, Mestom a T M G 
3.2.2 Príloha 2 :Vyznačenie prepojenia, ktorého vybudovanie má zabezpečiť Mesto podľa 

tejto Dohody 

3.3 Akékoľvek dodatky, zmeny a doplnenia tejto Dohody, vrátane tohto článku, môžu byť 
urobené len na základe písomnej dohody podpísanej Stranami. Táto Dohoda môže byť zrušená 

3.4 Táto Dohoda je vyhotovená v šiestich (6) vyhotoveniach, z ktorých každá Strana obdrží dve 
(2) vyhotovenia. 

3.5 Strany vyhlasujú, že túto Dohodu uzavreli vážne a slobodne, ich zmluvná voľnosť nebola 
obmedzená, ustanovenia tejto Dohody sú pre nich zrozumiteľné a určité, túto Dohodu 
neuzavreli v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok alebo v omyle, prečítali si ju, 
porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

len písomne. 

v Jhú( 

McDonald's Slovakia spol. s r.o. 
Ing. Libor Hladík 
na základe splnomocnenia 
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Z M L U V A O D I E L O 
uzatvorená podľa §§ 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v platnom a 

účinnom znení 

1. Z M L U V N E S T R A N Y 

1.1. Obj ednávateľ: Mesto Prievidza 
Námestie slobody č. 14 
971 01 Prievidza 

Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta 
Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 
technických: 

Bankové spojenie: 
IČO: 
DIČ: 
(ďalej len objednávateľ) 

Mgr. Edita Mrázová, vedúca odboru ÚP, SP, 
výstavby a ŽP 
VÚB, a. s. pobočka Prievidza, č. ú. 16626-382/0200 
318 442 
2021162814 

1.2. Zhotoviteľ 
Sídlo: 

T M G , a.s. 
Priemyselná 9A 
971 01 Prievidza 
Priemyselná 9A 
971 01 Prievidza 
Ing. Jozef Hrbáčik, člen predstavenstva 
Ing. Ján Hromada, člen predstavenstva 

Zástupca splnomocnený na rokovanie vo veciach 

Kontaktná adresa: 

Štatutárny orgán: 

technických: 
Bankové spojenie: 
IČO: 
Zápis v OR: 

Ing. Jozef Hrbáčik, výrobno-technický riaditeľ a.s. 
UniCredit Bank Slovakia, a.s., č.ú. 6610361046/1111 
31 645 909 
zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Trenčín, oddiel Sa, vložka číslo 305/R 

DIC: 
IČ DPH: 
(ďalej len zhotoviteľ) 

2020469352 
SK2020469352 

za spoluúčasti 

1.3 Spoločnosť: 
Sídlo: 

Zastúpená: 
IČO: 

McDonald's Slovakia spol. s r.o. 
Kráľovské údolie 1 
811 02 Bratislava 
Ing. Libor Hladík, na základe splnomocnenia 
31392229 

Bratislava 1227200.10 



Zápis v OR: 

DIČ: 
IČ DPH: 

zapísaná v Obchodnom registri vedenom Okresným 
súdom Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo 8686/B 
2020410788 
SK2020410788 

(ďalej len McD) 

2. F O R M A V E R E J N É H O O B S T A R Á V A N I A 

2.1. Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa § 99 formou 
zadania podprahovej zákazky v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

3. P R E D M E T Z M L U V Y 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo - stavbu na základe projektu „Rozšírenie 
spevnených plôch na ulici M . Rázusa v Prievidzi" podľa výzvy, projektovej 
dokumentácie, výkazu výmer, platného povolenia, predloženej ponuky 
a objednávateľ prevezme riadne a včas vykonané dielo a zaplatí dohodnutú cenu diela 
s finančným prispením spoločnosti McD v súlade s dojednaním medzi 
objednávateľom a McD obsiahnutým v Dohode o urovnaní uzatvorenej medzi 
objednávateľom, McD a SCP, s.r.o. dňa , ktorej kópia tvorí 
neoddeliteľnú Prílohu č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „Dohoda o urovnaní"). 
Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a nadobudnúť do svojho 
výlučného vlastníctva. Spoločnosť McD sa zaväzuje na základe tejto zmluvy o dielo 
zaplatiť zhotoviteľovi Zálohu uvedenú vč l . 6.1 tejto zmluvy o dielo za podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve o dielo. Žiadne iné záväzky spoločnosti McD z tejto 
zmluvy o dielo neplynú (na vylúčenie pochybností, spoločnosť McD sa nestane 
vlastníkom žiadnej časti diela). 

3.2. Predmetom tejto zmluvy sú nasledovné stavebné objekty - časti diela: 

a) plocha č. 1 
b) plocha č. 2 
c) plocha č. 3 

Stavebné objekty budú realizované v rozsahu platnej projektovej dokumentácia 
a rozpočtov, tvoriacich prílohu tejto zmluvy. 

3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná výrub drevín, ktorý je potrebný k vykonaniu diela 
a náhradnú výsadbu (ktorú aj ocení) na základe rozhodnutia č. 2.4.1-4834-
2012/80181 zo dňa 9.7.2012 a tvorí prílohu tejto zmluvy. 

3.4. Objednávateľ si vyhradzuje právo pred začatím prác upraviť rozsah vykonaných prác 
a častí diela podľa finančných možností objednávateľa, avšak cena diela v žiadnom 
prípade nebude nižšia ako Záloha podľa čl. 6.1 tejto zmluvy nižšie. 

3.5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa 
tejto zmluvy. 

3.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že odovzdá dielo spôsobilé na účel užívania, ktoré bude 
spĺňať všetky platné normy STN, ON, TP. Všetky vady a nedostatky zistené pri 
preberaní diela ako aj všetky škody spôsobené ním na majetku objednávateľa je 
povinný zhotoviteľ bezodkladne odstrániť. 
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3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo naraz ako celok. 

3.8. Zhotoviteľ môže dielo vykonať ešte pred dojednaným termínom zhotovenia veci 
a riadne dokončené dielo odovzdať objednávateľovi v skoršom termíne. 
Objednávateľ je povinný ponúknuté dokončené dielo prevziať. 

3.9. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho 
prevzatím objednávateľom o čom spíšu zápisnicu. 

4. T E R M Í N Y PLNENIA 

4.1. Termín začatia vykonávania diela : do 7 dní od podpísania zmluvy 

Termín ukončenia a odovzdania diela : najneskôr do 31.12.2012 

5. C E N A 

5.1. Cena za dielo je dohodnutá za celé dielo dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších predpisov vo výške: 

55 634,21 Eur, cena bez DPH 

11 126,84 Eur DPH 

66 761.05 Eur. cena s D P H 

slovom šesťdesiatšesťtisícsedemstošesťdesiatjeden eur, päť centov. 

Kalkulácia ceny - položkovitý rozpočet tvorí súčasť tejto zmluvy o dielo. 

5.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že uvedená suma zohľadňuje všetky priame, nepriame náklady 
a primeraný zisk potrebný na realizáciu uvedeného diela. 

5.3 Cenu diela je možné meniť len na základe dodatku k tejto zmluve, ktorý musí byť 
vopred prerokovaný s objednávateľom a podpísaný všetkými zmluvnými stranami. 

6 P L A T O B N É P O D M I E N K Y 

6.1. Zhotoviteľ, objednávateľ a spoločnosť McD sa dohodli, že v súlade s dojednaním 
medzi objednávateľom a McD obsiahnutým v Dohode o urovnaní, sa McD zaväzuje 
uhradiť časť ceny diela vo výške 46 824,50 Eur (slovom štyridsaťšesť tisíc 
osemstodvadsaťštyri eur päťdesiat centov) vrátane DPH vo forme zálohy na cenu 
diela (ďalej len „Záloha") na základe faktúry, ktorá bude vystavená zhotoviteľom na 
spoločnosť McD do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 
dní odo dňa jej doručenia spoločnosti McD. Do 5 dní odo dňa pripísania finančných 
prostriedkov na účet zhotoviteľa od spoločnosti McD vystaví zhotoviteľ zálohovú 
faktúru daňovú, ktorá musí obsahovať náležitosti platného daňového dokladu 
v súlade s touto zmluvou o dielo a v súlade s príslušnými právnymi predpismi. V 
prípade, že akákoľvek faktúra vystavená na spoločnosť McD podľa tejto zmluvy 
nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, a/alebo nebude vystavená 
zhotoviteľom v súlade s touto zmluvou o dielo a s príslušnými právnymi predpismi, 
spoločnosť McD je oprávnená vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že 
nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry spoločnosti 
McD. 
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Zvyšnú časť ceny diela (t.j. cena diela podľa čl. 5.1 tejto zmluvy vyššie znížená 
o Zálohu) sa zaväzuje zaplatiť objednávateľ zhotoviteľovi za podmienok a 
spôsobom uvedeným v tejto zmluve nižšie. 

6.2. Zhotoviteľ bude predkladať objednávateľovi na potvrdenie súpisy, výkazy prác 
vykonaných v príslušnom mesiaci ocenené podľa cenovej ponuky vždy k 25. dňu 
mesiaca v každom mesiaci. 

6.3. Na základe potvrdených súpisov má zhotoviteľ právo vystaviť faktúry. Prílohou 
faktúr bude súpis vykonaných prác, ktorý bude potvrdený povereným zástupcom 
objednávateľa na stavbe. Zhotoviteľ použije pri fakturácii DPH vo výške podľa 
zákona o dani z pridanej hodnoty platného v čase fakturácie. Na mesačných 
faktúrach bude postupne odpočítavaná Záloha uhradená spoločnosťou McD až do jej 
úplného vyčerpania. Strany sa dohodli, že bez ohľadu na to, čo je uvedené v iných 
ustanoveniach tejto zmluvy, všetky faktúry, ktorými sa bude započítavať Záloha 
zaplatená McD na cenu diela budú vystavené zhotoviteľom na spoločnosť McD. 

6.4. Konečný súpis vykonaných prác potvrdí objednávateľ až po ukončení prác, 
podpísaní zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela resp. jeho častí a odstránení 
všetkých vád a nedorobkov na vykonanom diele. Na základe potvrdeného súpisu má 
zhotoviteľ právo vystaviť konečnú faktúru do 14 dní. 

6.5. Splatnosť faktúr je do 37 dní od doručenia do podateľne objednávateľa. 

6.6. Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi cenu diela do výšky 90 %, 10 % bude 
predstavovať zádržné, ktoré bude objednávateľ zadržiavať z konečnej faktúry. 
Zhotoviteľ si zádržné uvedie samostatne v konečnej faktúre. Zádržné sa vypočíta 
z hodnoty fakturovaných prác bez DPH. 

6.7. Zádržné podľa bodu 6.6. tohto článku zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi po 
odovzdaní predmetu zmluvy objednávateľovi, po odstránení vád a nedorobkov, ak 
budú uvedené v "Zápisnici o odovzdaní a prevzatí". 

6.8. Faktúra bude obsahovať náležitosti platného daňového dokladu v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi o DPH. 

6.9. Prílohy faktúr budú tvoriť najmä tieto doklady: 

a) súpis vykonaných prác potvrdený zástupcom objednávateľa, 

b) doklady o kvalite zabudovaných materiálov. 

6.10. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bodoch 6.6. , 6.8. 
a 6.9. , je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, 
že nová lehota splatnosti faktúry začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

6.11. Za správne vyčíslenie sadzby DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu. 

6.12. Faktúru za vykonané na viac práce je zhotoviteľ oprávnený vystaviť až na základe 
podpísaného dodatku k zmluve všetkými stranami. Na vylúčenie pochybností cenu 
za akékoľvek na viac práce bude povinný zaplatiť zhotoviteľovi objednávateľ 
a spoločnosť McD nie je povinná na základe tejto zmluvy o dielo zaplatiť žiadnu 
sumu prevyšujúcu Zálohu vo výške 46 824,50 Eur vrátane DPH a zaplatením tejto 
Zálohy zhotoviteľovi je akýkoľvek záväzok McD vyplývajúci z tejto zmluvy o 
dielo splnený. 
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6.13. Konečná faktúra bude okrem náležitostí uvedených v bodoch 6.6. , 6.8. a 6.9. tohto 
článku obsahovať: 

a) vyúčtovanie celého rozsahu prác po jednotlivých stavebných objektoch alebo 
častiach tvoriacich predmet zmluvy podľa čl. 3. tejto zmluvy - na základe súpisov 
vykonaných prác a dodaných materiálov podpísaných zástupcom objednávateľa 
oprávneným konať vo veciach zmluvných, 

b) započítanie všetkých čiastkových faktúr a platieb objednávateľa v priebehu 
výstavby, 

c) zádržné, 

d) vyúčtovanie zálohy zaplatenej spoločnosťou McD, 

e) vyúčtovanie všetkých odsúhlasených prác naviac, resp. zníženie ceny diela 
vyplývajúce z nerealizovaných prác podľa jednotkových cien, 

f) vyúčtovanie všetkých zmluvných pokút podľa čl. 10. tejto zmluvy ako aj 
oprávnených zákonných a zmluvných nárokov objednávateľa na náhradu škody, 
vyúčtovanie nárokov na náhradu zvýšených nákladov spôsobených 
objednávateľovi činnosťou zhotoviteľa, 

g) vyúčtovanie zľavy z ceny diela, t. j . ak vznikne objednávateľovi podľa zákona 
alebo tejto zmluvy nárok na zľavu z ceny diela, je zhotoviteľ povinný o túto zľavu 
znížiť konečnú faktúru, 

h) vyúčtovanie prípadných služieb a prác, ktoré objednávateľ zhotoviteľovi poskytol 
alebo pre zhotoviteľa vykonal počas vykonávania diela zhotoviteľom. 

V prípade, že konečná faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 6.6. , 
6.8. a 6.9. tohto článku zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na 
prepracovanie stým, že nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.14. Zmluvné strany sa zaväzujú, že zmena inkasných dát pre potreby platenia faktúr si 
budú oznamovať do 7 dní po tom, čo ku zmene došlo; to platí aj v prípade zmeny 
počas záručnej doby. 

6.15. Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok 
vzniknutých zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

7. P O D M I E N K Y V Y K O N A N I A D I E L A 

7.1. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 

7.2. Objednávateľ prehlasuje, že majetok, ktorý je predmetom odovzdania staveniska, je 
bez nároku tretích osôb a je spôsobilý na riadne vykonávanie diela. 

7.3. Geodetické práce počas vykonávania diela (vytýčenie stavby, inžinierskych sietí 
a zameranie diela) vykonáva zhotoviteľ na vlastné náklady. 

7.4. Zhotoviteľ zodpovedá za poškodenie podzemných a nadzemných vedení 
inžinierskych sietí spôsobené výkonom svojich prác a je povinný ich opraviť na 
svoje náklady. 
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7.5. Zhotoviteľ je povinný v mieste križovania spevnenej plochy s telekomunikačnými 
vedeniami káble ochrániť uložením do žľabov celej šírke križovania a zároveň 
v trase priložiť PVC chráničku. 

7.6. Zhotoviteľ je zodpovedný za dodržiavanie pravidiel bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci a požiarnej bezpečnosti na stavenisku. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že 
zamestnanci vykonávajúci dielo budú disponovať dokladmi o absolvovaní 
predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a požiarnej 
bezpečnosti a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. 

7.7. Zhotoviteľ zabezpečí prítomnosť svojho zodpovedného zástupcu (stavbyvedúceho) 
Ľubomíra Ondrušku na stavbe, č. odbornej spôsobilosti 05984*10*. 

7.8. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť primeranú ochranu majetku a vecí, ktoré prevzal 
od objednávateľa na vykonanie diela. Zhotoviteľ nesie plnú zodpovednosť za veci a 
zariadenie nachádzajúce sa na stavenisku. 

7.9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku, pri vykonávaní diela 
mechanizmami je povinný zabrániť znečisteniu povrchových a podzemných vôd 
únikom nebezpečných látok do prostredia spojeného s povrchovými a podzemnými 
vodami. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých sa pri vykonávaní 
diela odváža stavebný a komunálny odpad, alebo iný materiál potrebný na 
vykonanie diela. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom 
jeho činnosti, o čom predloží objednávateľovi doklad ku kolaudácii stavby. 

7.10. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že všetky výrobky a materiály použité na vykonanie 
diela budú spĺňať požiadavky objednávateľa uplatnené v súťažných podkladoch 
alebo sú stanovené projektom a budú mať platný certifikát a budú spĺňať parametre 
definované platnými normami a predpismi SR. 

7.11. Zhotoviteľ skontroluje pred začatím prác všetky údaje a výmery podľa predloženej 
projektovej dokumentácie, ako aj ich súlad so skutkovým stavom na stavbe. 
Zhotoviteľ prehlasuje, že je dôkladne oboznámený s realizačnou dokumentáciou 
ešte pred uzavretím tejto zmluvy a upozornil na všetky odlišnosti, chyby vo 
výmerách, vady alebo iné nedostatky. 

7.12. Počas vykonávania prác na pozemku a veci objednávateľa zhotoviteľ znáša 
nebezpečenstvo škody spôsobenej na zhotovovanej veci a počas vykonávania diela 
je jeho vlastníkom. Zhotoviteľ počas vykonávania prác zodpovedá objednávateľovi 
aj za škody a zodpovedá aj za škody spôsobené tretím osobám. Nebezpečenstvo 
škody prechádza na objednávateľa dňom podpísania protokolu o odovzdaní 
a prevzatí diela. 

7.13. Počas vykonávania diela je zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník obvyklým 
spôsobom s dennými zápismi. Na závažné záznamy bude objednávateľ do 24 hodín 
upozornený. V počas pracovného času musí byť stavebný denník na stavbe trvalo 
prístupný. 

7.14. Zhotoviteľ je povinný vopred vyzvať technický dozor objednávateľa 
k jednotlivým etapám vykonávania diela a na kontrolu rozostavanej časti stavby, 
ktorá bude v ďalšom priebehu výstavby zakrytá alebo sa stane neprístupnou. Počas 
vykonávania diela je zhotoviteľ povinný zabezpečiť fotografovanie celého priebehu 
výstavby (hlavne častí, ktoré bude zakryté) apo ukončení diela odovzdať 
objednávateľovi 1 x CD s fotodokumentáciou. Ďalej je povinný po dokončení 
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odovzdať objednávateľovi zameranie vykonaného diela v digitálnej forme vo 
formáte D G N alebo D X F v zmysle V Z N mesta Prievidza č. 30/1995. 

7.15. Objednávateľ za technický dozor určuje Ing. Dušana Suju. 

7.16. Zhotoviteľ vyprázdni stavenisko v lehote najneskôr do 7 dní po ukončení diela. 

8. O D O V Z D A N I E A P R E V Z A T I E D I E L A 

8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na prevzatie diela aspoň 3 pracovné 
dni vopred. Dielo bude pripravené na odovzdávacie a preberacie konanie riadne 
technicky vykonané, sfunkčnené, skontrolované, bez vád a nedorobkov. 
Objednávateľ prevezme dielo po dokončení preberacím protokolom. Vlastníkom 
diela sa stane objednávateľ jeho zhotovením, s čím všetky strany tejto zmluvy 
o dielo súhlasia. 

8.2. Zhotoviteľ je povinný ku dňu začatia preberacieho konania predložiť všetky 
doklady o vykonaných skúškach, atesty, certifikáty a projektovú dokumentáciu 
skutočného vykonania diela. 

9. Z Á R U Č N Á D O B A - Z O D P O V E D N O S Ť Z A V A D Y 

9.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude vykonaný podľa 
podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté 
v tejto zmluve. 

9.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady a nedostatky, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Ďalej je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj 
také vady, za vznik ktorých popiera zodpovednosť, ktorých odstránenie však 
neznesie odklad. Úhrada nákladov podľa tohto bodu zmluvy bude predmetom 
dohody zmluvných strán. 

9.3. Vadou diela sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela 
stanovených touto zmluvou, technickými normami, predpismi ako aj usmerneniami 
a požiadavkami objednávateľa. 

9.4. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe vykonaného diela 5 rokov, ktorá 
začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom. 

9.5. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vád a nedostatkov diela, že počas záručnej 
doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne ich 
odstrániť. Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi uhradiť všetky prípadné škody 
zavinené vadami diela. 

9.6. Zhotoviteľ je povinný reagovať na písomnú reklamáciu do 2 pracovných dní po jej 
obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia 
reklamovanej vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť reklamovanú vadu v čase 
dohodnutom s oprávneným zástupcom objednávateľa. Ak zhotoviteľ nenastúpi na 
odstraňovanie vád v termíne, ktorý sa dohodne pri reklamačnom konaní, má 
objednávateľ právo uplatniť ich odstránenie u iného subjektu bez prerušenia 
plynutia záručnej doby, a to za podmienok bližšie uvedených. Úhrada nákladov na 
odstránenie vady bude potom realizovaná zo zádržného. 

9.7. Na opravované časti diela v záručnej dobe sa prerušuje plynutie záručnej doby a jej 
plynutie pokračuje po odstránení vady. 
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9.8. Záručná doba na dielo bude predĺžená o dobu, počas ktorej nemohlo byť dielo 
užívané z dôvodu nedostatkov alebo poškodenia, za ktoré nesie zodpovednosť 
zhotoviteľ. 

10. Z M L U V N É P O K U T Y 

10.1. V zmysle bodu 4.1 tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaviazal dokončiť a odovzdať 
objednávateľovi dielo najneskôr do 31.12.2012. Zmluvné strany sa dohodli, že 
v prípade omeškania s odovzdaním diela ako celku zaplatí zhotoviteľ 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 Eur za každý deň omeškania s 
odovzdaním diela. Objednávateľ je oprávnený o výšku zmluvnej pokuty znížiť 
fakturáciu zhotoviteľa. 

10.2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 33 Eur za každý deň 
za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov, zistených počas záručnej doby 
pokiaľ nebudú odstránené v dohodnutom termíne. 

10.3. Zaplatením zmluvných pokút sa zhotoviteľ nezbavuje povinnosti vady odstrániť 
a ani zodpovednosti za spôsobenú škodu. 

10.4. V prípade omeškania so splnením povinnosti uhradiť splatnú faktúru podľa tejto 
zmluvy, objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi úroky z 
omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

11. ZÁNIK Z Á V Ä Z K O V É H O V Z Ť A H U 

11.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká: 

a) Dohodou zmluvných strán 

b) odstúpením od zmluvy. 

11.2. Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy v prípadoch ustanovených 
Obchodným zákonníkom alebo dohodnutých v zmluve. 

11.3. Za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti na účel odstúpenia od zmluvy sa 
považuje: 

a) nedodržanie dohodnutej ceny za dielo uvedenej v Čl. 5. 

b) omeškanie s vykonaním diela podľa tejto zmluvy oproti dohodnutému termínu 
plnenia o viac ako 1 mesiac, 

c) nedodržanie termínu na odstránenie vád diela. 

11.4. V prípade porušenia povinnosti zhotoviteľa, ktoré sa považuje za nepodstatné 
porušenie zmluvnej povinnosti, ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť ani 
v dodatočne primeranej lehote, ktorá mu bola na to poskytnutá, je objednávateľ 
oprávnený odstúpiť od zmluvy. 

11.5. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy 
druhej zmluvnej strane. 

11.6. Odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty. 
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11.7. Odstúpením od zmluvy nie sú dotknuté nároky na náhradu škody vzniknuté 
porušením zmluvy. 

11.8. Strany sa dohodli, že v prípade odstúpenia od tejto zmluvy si medzi sebou 
vzájomné nároky vysporiadajú objednávateľ a zhotoviteľ (vrátane vrátenia 
jednotlivých plnení), a spoločnosť McD v tejto súvislosti nebude mať žiadne 
povinnosti. Ak by výsledkom takého vysporiadania malo byť vrátenie sumy 
zodpovedajúcej Zálohe alebo jej časti zhotoviteľom, taká suma bude vrátená 
obj ednávateľovi. 

12. Z Á V E R E Č N É U S T A N O V E N I A 

12.1. Pokiaľ nie je ustanovené inak, riadi sa táto zmluva podľa príslušných ustanovení 
Obchodného zákonníka a ostatnými náležitosťami požadovanými vo výzve. 

12.2. Všetky zmeny tejto zmluvy o dielo budú vypracované vo forme písomného 
dodatku, dohodnutého a podpísaného všetkými stranami. 

12.3. Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú 
i na právnych nástupcov. Nie je možné ich prevádzať bez súhlasu zmluvných strán 
na iné subjekty. 

12.4. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
uzavierajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

12.5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu všetkými zmluvnými stranami a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

12.6. Zmluva je vypracovaná v šiestich vyhotoveniach splatnosťou originálu, z ktorých 
dve obdrží objednávateľ a dve zhotoviteľ a dve spoločnosť McD. 

[nasleduje podpisová strana] 
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V Prievidzi, dňa V Prievidzi, dňa. 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

JUDr. Katarína Macháčková 

primátorka mesta 

Ing. Jozef Hrbáčik 

člen predstavenstva 

Ing. Ján Hromada 
člen predstavenstva 

V Prahe dňa 

Za McDonald's Slovakia, spol. s r.o. 

Ing. Libor Hladík 
splnomocnený zástupca 
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