
Obec Bernol6kovo, Obecnli Orad Bernoldkovo, H1avn6. 111,
9OO 27 Bernol6kovo, Slovenska Republika

Yizva na predkladanie ponfrlr
v procese zaddverrtiazikaz/r<y s nizkou hodnotou postupom podla$117 z6konai.343l2Ol5
Z.z. o verejnom obstar6rvani a o zrrer:e a doptreni niektorjch zdkor:rov v zr:retri neskorSich

predpisov

lf ldentilikicia vereJn6ho obstarivatefa:
N6zov: Obec Bernoldkovo
Sidlo: H1avn6. 111,900 27 Bernol6kovo
Zast0pendL: Mgr. Richardom eervienkom, starostom obce
reo:
DIE:

oo304662
2020662028

Ie OPH: neplatca DPHl
E-mail: boris.kir@bernolakovo.sk
Kontaktni osoba vo veciach verejn6ho obstarivania:
Telefon: O9O7 113 311
Email: boris.kir@bernolakovo.sk

2l Predmet zdkazkyn
RekonStrukcia kotolne, Dom sluZieb, Bernolakovo

3l CPV k6d zdlrazky;

45255400-3 - montaZne pr5"ce

45111300-1 - demontdZne pr6.ce

45331 110-0 - inStalovanie kotlov

44621220-7 - kotly ustredneho kurenia

45000000-7 - stavebne prAce

45442100-8 - maliarske a natieradske prAce

4f Specifik6cia predmet a z6lkazkyr;

Demontli, star€ho, doddvka amontaZ noveho vykurovacieho
zariadenia, spustenie plynoveho zariadenia do prevddzl<y, doddvka
amontai snimada vonkajSej teploty, prisp6sobenie a vloZkovanie
kominoveho systemu, oprava stien, omietok, podlahy, vymalovanie
a odvoz odpadu.

Podrobn6. SpecifikS.cia bude dohodnut6. pri osobnej obhliadke objektu,
ktorA je vzhfadom na povahu pr5-c nutna.

t Nehodiace sa predialorut



Obec Bernol6kovo, Obecny rirad Bernol6kovo, HlavnA 111,
9OA 27 Bernol6.kovo, Slovensk6. Republika

5f Sp6sob uvidzania ceny:
Cena za predmet z1kazl<y musi byt urdenA ako celkov5" cena
spdsobom:
ako cena celkom bez DPH, percentuAlne a cenove vyjadrenie sadzby
DPH: 2oyo, xxx € a cena celkom vr6.tane DPH.
Pokial uchddzat. nie je platcom DPH, tak na tuto skutodnost v ponuke
upozorni.
Cena musi zahiiat vSetlry znitme anezn(trre predpokladane vedfajSie
naklady uchdLdzaea suvisiace s realizAciou predmetu z1kazL<y.

6l Predpokladanihodnota zdkazkyrz
PHZbotanebola ureen6.. PHZ bude stanoven6. podfa predloZenej cenovej
ponuky s najnZSou cenou. Finanenli limit verejndho obstardvatefaje pre
zbkazku 11 500 eur s DPH.
Rozdelenie predmslu; {4F}I€t/ NIE
MoZnost predloZenia variantnf ch rie3eni: A+Ie/ NI E

Tnranie zulur4y alebo lehota dodania:
od 01.04.2019 do 31.08.2019.

l0f Lehota viazanosti pon&k: 30.05.2079
l lf Lehota na predkladaaie ponf,k kondi diom 30.01 .2019 do: 14:00h.

Rozhodujuci je moment doru6enia ponulry na uvedenO kontaktn0
adresu: Obecny Orad, H1avn6. 111, 900 27 Bernoldkovo
DSrtum poStovej pediatlqy nie je rozhoduj0ci.
Po uplynuti lehoty na predkladanie ponirk nie je moZn6 predloZen6
ponulry odvolat.
Po uplynuti lehoty na predkladanie ponuk je zmena alebo doplnenie
ponulqy vyludenS..

Ponuky sa predkladaj0 v slovenskom jazyku a v mene EUR.

Ob6rlka s ponukou musi byt zretefire oznaEeai nApisom:

,VO - neotvirat!" a heslom obstardvania, ktoqimje predmet zdkazL<y,

na ob6lke musi byt uveden6 aj rdzov a sidlo verejn6ho
obstarivatefa a uchidza6a.

7l
8l
el



Lzl

(1)

a)

Obec Bernolakovo, Obecnf rirad Bernol6kovo, Hlavne LLt,
9OO 27 Bernol6kovo, SlovenskA Republika

Podmienky riEasti uchidza6ovl
12.1 Osobn6 postavenle
Verejneho obstar6vania sa mdZe v zmysle ustanovenia S 32 ZoYO
z0dastnit len ten, kto splf,a tieto podmienlqy udasti tykajOce sa
osobn6ho postavenia:
nebol on, ani jeho Statut6,rny orgAn, ali dlen Statut5rneho org6nu, ani
dlen dozorneho org6.nu, ani prokurista prdvoplatne ods0deny za
trestny din korupcie, trestnf din poSkodzovania finandnych z6.ujmov
Eur6pstrqych spolodenstiev, trestni cin legalizitcie prijmu z trestnej
dinnosti, trestnf ein zaJoZenia, zosnovania a podporovania zlodineckej
skupiny, trestny din zaTolenia, zosnovania alebo podporovania
teroristickej skupiny, trestny 6in terorizmtr a niektorych foriem fidasti
na terorizme, trestnli din obchodovania s ludmi, trestnf din, ktoreho
skutkov6. podstata sfivisi s podnikanim alebo trestny 6in machinacie
pri verejnom obstar6vani a verejnej draZbe,
nem6. nedoplatky poistneho na zdravotne poistenie, sociAlne poistenie
a prispevkov na starobne d6chodkov6 sporenie v Slovenskej republike
alebo v St6.te sidla, miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,
nem5. da"iov6 nedoplatlcy v Slovenskej republike alebo v 5t5.te sidla,
miesta podnikania alebo obvykldho pobytu,
nebol na jeho mqietok vyhlAsenf konkurz, nie je v reStrukturalizdcii,
nie je v likvid6rcii, ani nebolo proti nemu zastavend konkurzn6 konanie
pre nedostatok majetku alebo zruSeny konkurz pre nedostatok
mqjetku,
je opr6rvneny dodAvat tovar, uskutodf,ovat stavebn6 pr6.ce alebo
poskytovat sluZbu,
nemA uloZeny zdkaz Odasti vo verejnom obstardvani potvrdeny
konednym rozhodnutim v Slovenskej republike alebo v St6.te sidla,
miesta podnikania alebo obvykleho pobytu,
nedopustil sa v predch5rdzqjucich troch rokoch od vyhl6rsenia alebo
preu kazatefn6ho zaeatia verej neho ob starAvan ia zdv ain6ho poru Senia
povinnosti v oblasti ochrany Zivotndho prostredia, soci6.lneho prdva
alebo pracovn6ho prdva podla osobitnych predpisov, za ktor6 mu bola
pr6voplatne uloZend sankcia, ktore dok62e verejny obstarAvatel
preukdzat,
nedopustil sa v predch6Ldzajricich troch rokoch od vyhl6Lsenia alebo
pr eukdzate [n e h o zadatia ve rej n 6h o o b stardvan ia zdv aZn6 h o p oru Se n ia
profe sij nych povinno sti, ktor € dok6,2e verej ny ob stardvatef preukdzat.

b)

c)

d)

e)

f)

s)

h)



(2)

Obec Bernolakovo, Obecny urad Bernol6.kovo, HlavnA 111,
9OO 27 Bernol6kovo, Slovenska Republika

UchAdzad alebo zdujemcapreukazuje splnenie podmienok udasti podfa
odseku 1

pism. a) doloZenym qipisom z registra trestov nie starSim ako tri
mesiace,
pism. b)doloZenfm potvrdenim zdravotnej poistovne a Soci6.lnej
poistovne nie starSim ako tri mesiace,
pism. c)doloZenym potvrdenim miestne prisluSn6ho daioveho irradu
nie starSim ako tri mesiace,
pism. d)doloZenlim potvrdenim prisluSneho sudu nie starSim ako tri
mesiace,
pism. e)doloZenfm dokladom o oprdvneni doddvat tovar,
uskutodflovat stavebnd prAce alebo poslrytovat sluZbu, ktoqy
zodpoveda predme tu zdkazlqr,
pism. $doloZenym destnym vyhl6.senim.

Ak ide o zakazku v oblasti obrany a bezpednosti alebo koncesiu
v oblasti obrany a bezpednosti, verejny obstardvatel vyh:rei uchAdzada
alebo z6.ujemcu, o ktorom ma preuktzateln6 informdcie alebo udqie
vrAtane inform5.cii alebo Odajov pochitdzajucich z chrdnenych zdrojov,
Ze nie je natolko spolahlivy, aby sa vylirdili riziktt spojen6 s ochranou
bezpedno stnych zdujmov Sloven skej republiky.

Ak uchAd zae aJebo z€rujemcam5. sidlo, miesto podnikania alebo obvyk$
pobyt mimo tzemia Slovenskej republiky a StAt jeho sidla, miesta
podnikania alebo obvykl6ho pobytu nevyddva niektor6 z dokladov
uvedenych v odseku2 alebo nevyddva ani rovnocennd doklady, moZno
ichnatrradit destnfm vyhl6.senim podta predpisov platnych v Stdrte jeho
sidla, miesta podnikania alebo obvykldho pobytu.

Ak prdvo St6Ltu uchdLdzada alebo zdujemcu so sidlom, miestom
podnikania alebo obvykllim pobytom mimo l0.zemia Slovenskej
republiky neupravuje inStitut 6estn6ho vyhl6.senia, m62e ho nahradit
vyhlasenim urobenym pred stdom, spr6vnym orgAnom, not5.rom, inou
odbornou inStitfrciou alebo obchodnou inStituciou podla predpisov
platnfch v StSr.te sidla, miesta podnikania alebo obvykldho pobytu
uchitdzata alebo z5.uj emcu.

a.

b.

C.

d.

f.

(3)

e.

(4)

(s)



(6)

a)

b)

c)

Obec Bernol6kovo, Obecny urad Bernol6.kovo, H1avn6. 111,
9OO 27 Bernol6.kovo, SlovenskA Republika

Konednym rozhodnutim prisluSn6ho orgdnu verejnej moci na Odely
ZoYO sa rozumie:
prdvoplatne rozhodnutie prisluSndho sprAvneho org6uru, proti
ktoremu nie je moZn€, podat ieJobu,
prAvoplatn6 rozhodnutie prisluSneho sprAvneho org6nu, proti
ktoremu nebola podan6L Zaloba,
prAvoplatn6 rozhodnutie s(rdu, ktorym bola Zaloba proti rozhodnutiu
a-lebo postupu spr6vneho orgAnu zamietnutrl alebo konanie zastavend
alebo
inli pravoplatnli rozsudok sridu.

Uch6.dzad alebo zAujemca sa povaZuje za splf,ajuceho podmienlqy
Odasti tlikaj0ce sa osobneho postavenia podfa odseku lpism. b) a c), ak
zaplatil nedoplatlqy alebo mu bolo povolen6 nedoplatlqy platit v
spl6rtkach.

UchS.dzad musi splRat podmienky udasti tfkajfice sa osobn6ho
postavenia podla S 114 ods. 2 ZoVO v spojeni s ustanovenim S 32 ods.
1 pism. e) ZoVO, tj. doklad o oprdvneni dodavat T, uskutodf,ovat P
alebo postrrytovat S v rozsahu, ktorf zodpovedA predmetu zdkazky a
prertkdza(. ich splnenie dokladmi podla S 32 ods. 2 pism. el ZoYO alebo
ekvivalentnfmi dokladmi v origindlnom vyhotoveni alebo v pripade
ZsNH ako fotok6piu uvedenych dokladov s moZnostou dorudenia
ponulqy e-mailom.

Doklad o zapisani v RPVS, resp. vyhlAsenie o tom, Ze hospodarsky
subjekt nie je povinnli byt zapisany v RPVS.

12.2 Nirzrh ua plneaie krit6rii

12.3 Podpisaaf nivrh zmlurry

13|Krit6ria na hodnotenie ponirk:
NajniZSia celkovA cena diela v eur s DPH

d)

(71

(8)

(e)



Obec Bernol6kovo, Obecnf Orad BernolAkovo, Hlavna 111,
9OO 27 BernolAkovo, SlovenskA Republika

1 4f Podnienk5r financovania:
Vlastn6 finandn6 zdroje a finandnA dot6tcia z Ministerstva financii SR

lslTyp zmlurz5r:

Zmluv a o dielo / kt*pna+mh*va/@
1 6f Dopliujfrce informicie:

16.1 Verejny obstarAvatel oznlmi irspeSnemu uchAdzadovi v lehote do
L0 pracovnych dni od vyhodnotenia ponOk, Zejeho ponuku prijima,
neuspeSndmu uchddzaeovi ozndmi v lehote, Ze jeho ponuku neprijima.

1 6.2 Verejnf obstardvatel identifikuje uspeSneho uchddz ada za
podmienok: splnil vSetky podmienlqy ueasti a bol tspeSny v procese
vyhodnotenia pon[rk.

16.3 Verejnli obstar6vatel si vyhradzuje pravo zruSit verejn6
obstar6rvanie, ak:

. ani jedna zptedloZenych ponuk nebude zodpovedatpoZiadavk5.m
verejndho obstar6vatefa stanovenych v tejto v[,rve;

. sa zmenili okolnosti, zaktorych bolo toto obstardvanie vyhl6.sene;
o cena OspeSneho uchitdzada a vSetlqich uchddzalov bude vySSia

ako finanend moZnosti verejneho obstarAvatefa uvedene ako PHZ;
. nebude predloZen6L ani jedna ponuka.

16.4 Uch6rdzadi nemaj0 n6.,rok na n6hradu ndrkladov spojenych s
fdastou v procese verejneho obstarAvania.

L
15.01.2019

meno, priezuisko
Podpis zodpouednej o sobg

Prilohy:

1. Navrh na plnenie kriterii
2. N6rvrh Zmluvy



Obec Bernolákovo, Obecný úrad Bernolákovo, Hlavná 111,  
900 27 Bernolákovo, Slovenská Republika 
 
 

 

Návrh na plnenie kritérií – povinná príloha ponuky uchádzača 
 

Obchodné meno a sídlo uchádzača: 

..................................................................................................................1 

 

 

Cena s DPH, ktorá sa bude vyhodnocovať: ............. 

Čestne vyhlasujeme, že uvedené údaje sú totožné s údajmi uvedenými 
v Návrhu zmluvy na predmet zákazky, ktorá je súčasťou ponuky.  

V prípade rozdielnych údajov, sme si vedomí, že naša ponuka bude 
z procesu verejného obstarávania vylúčená. 

Dátum predkladania ponuky uchádzačom: 

 
 
 
 
 

 ...…………………………… 
 podpis a odtlačok pečiatky uchádzača 

 
                    meno, priezvisko,  funkcia štatutárneho 

 zástupcu uchádzača oprávneného konať 
 v záväzkových vzťahoch 

 
 

                                                           
1 Doplniť údaje na farebne označených miestach 

Predmet zákazky Údaj 

 
 

1. Cena v € (bez DPH)  
 

2. DPH v € 
 

3. Cena  v € (s DPH)  
 

 

...................  € 

....................  € 

.....................  € 



Zmluva o dielo 
 

Uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  
v znení zmien a doplnkov: 

 
Článok 1: Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: 
 
Názov: Obec Bernolákovo 
Sídlo: Hlavná 111, 900 27  Bernolákovo 
Zastúpený: Mgr. Richard Červienka 
IČO: 00304662 
DIČ: 2020662028 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a. s. 
IBAN: SK5611000000002621730240 

 
 
Zhotoviteľ: 
 
Názov:  
Sídlo:  
Zastúpený:  
IČO:  
DIČ:  
  
  

  

 

Článok 2: Všeobecné ustanovenia 

2.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre obstarávateľa dielo uvedené v článku 3 tejto zmluvy. 
2.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
2.3  Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť 
zaň dohodnutú cenu. 

 

Článok 3: Predmet zmluvy 

3.1   Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť dielo, podl'a cenovej ponuky, ktorá bola 
predložená v postupe verejného obstarávania v súlade s §117 zákona c. 343/2015 Z. z. o verejnom 
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien a doplnkov na 
dodanie služby: „Rekonštrukcia kotolne, Dom služieb, Viničná 1 Bernolákovo“. 
3.2   Zhotoviteľ zabezpečí dielo podľa podmienok stanovených touto zmluvou. 

 

 



 

Článok 4: Termíny plnenia, vykonanie diela 

4.1    Termín začatia realizácie:    01.04.2019    Termín ukončenia realizácie:   31.08.2019 
4.2  Pri vykonaní diela postupuje zhotoviteľ v súlade s pokynmi objednávateľa. 
4.3 O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol podpísaný 

objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpisu protokolu oboma zmluvnými stranami sa 
považuje za deň odovzdania diela. 

4.4  Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody k zhotovovanej veci prechádza na objednávateľa 
odovzdaním predmetu diela. 

 

Článok 5: Povinnosti objednávateľa a zhotoviteľa 

5.1  Objednávateľ je povinný riadne zhotovené dielo prevziať. 
5.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná dielo v zmysle článku 3 tejto zmluvy, v súlade s ponukou 

zo dňa ........................ a listu objednávateľa číslo spisu ........................... o prijatí ponuky. 
5.3  Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi dielo bez vád a nedorobkov vrátane 

dokladov, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho užívanie. 

 

Článok 6: Cena diela a spôsob fakturácie 

6.1 Cena za vykonanie diela zhotoviteľom: 

 Celková cena ........................................ €, slovom: 

 
6.2 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté všetky náklady na jeho vybudovanie a uvedenie 

do prevádzky, vrátane upratania staveniska zhotoviteľom. Objednávateľ je oprávnený 
zadržať 10% z celkovej ceny diela a túto sumu vyplatiť zhotoviteľovi až po úplnom 
odstránení vád vytknutých v preberacom protokole. 

6.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že mal možnosť dôkladne sa oboznámiť s podkladmi na realizáciu 
diela, pričom prípadné naviac náklady na vybudovanie diela znáša zhotiviteľ.  

6.4 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry 
vystavenej zhotoviteľom do 7 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia 
faktúry a to bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 

6.5 V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky potrebné údaje, je objednávateľ oprávnený 
vrátiť ju na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie dohody splatnosti a nová 
lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, že dielo je možné financovať priebežne. Cenu za zhotovenie   
.........diela zaplatí objednávateľ na základe čiastkových faktúr, ktoré zhotoviteľ doručí 
.........objednávateľovi a to za práce (dielo) skutočne vykonané a písomne odsúhlasené   
         objednávateľom. 
6.7 Konečná faktúra bude zhotoviteľom doručená objednávateľovi po podpísaní preberacieho  
..........protokolu . 
6.8 Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa §71 Zákona č.222/2004 Z.z. v znení neskorších 
..........predpisov, preberací protokol potvrdený stavebným dozorom objednávateľa a súpis 
..........vykonaných prác. Konečná faktúra musí obsahovať aj rozpis doteraz fakturovaných čiastok, 
..........zrážok a celkovú sumu. 



Článok 7: Záručná doba 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa podmienok 
tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prevedených prác. 

7.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku na d o d a n é  d i e l o  v  t r v a n í  3 6  mesiacov a to 
odo dňa podpisu odovzdávacieho protokolu. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím nesprávnych 
podkladov objednaných objednávateľom pri tvorbe objednávky diela, ak na ne objednávateľa 
upozornil a napriek tomu na nich objednávateľ trval. 

7.4 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto 
zmluvy alebo poškodením predmetu zmluvy objednávateľom. 

7.5 Počas trvania záručnej doby sa zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť reklamované 
nedostatky do 14 dní od vyzvania na ich odstránenie, ak sa s objednávateľom nedohodnú na 
inom termíne. 

7.6 Pre prípad vady má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ poskytnúť bezplatné 
odstránenie vady. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady diela odstrániť bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľa. 

 

 

Článok 8: Sankcie 

8.1 Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela zhotoviteľom (Článok 4 bod 4.1 
tejto zmluvy) alebo v prípade omeškania zhotoviteľa s odstránením vád (Článok 7 bod 7.5 
tejto zmluvy je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške  

          0,1 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. V prípade, že zhotoviteľ dielo nedodá, príp. 
nepríde k  jeho realizácii vôbec, zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50% z ceny diela. 

8.2 V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru v lehote splatnosti podľa článku 6, zaplatí za 
neuhradenú faktúru úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

 

Článok 9: Záverečné ustanovenia 

9.1 V prípade nutnosti vytýčenia inžinierskych sietí, vytýčenie zabezpečí zhotoviteľ diela. Za 
prípadné poškodenie inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ diela. 

9.2 Objednávateľ počas realizácie stavebných prác má právo kontrolovať a priebežne 
zhotoviteľa upozorniť na prípadné vady s požiadavkou na ich odstránenie v primeranej 
lehote. 

9.3 Všetky odborné práce musia vykonávať pracovníci zhotoviteľa, ktorí majú na tieto práce 
príslušnú kvalifikáciu a oprávnenie v zmysle platných predpisov. 

9.4 Zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá vznikne na diele činnosťou zhotoviteľa v priebehu 
realizácie, znáša zhotoviteľ. 

9.5 Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 5 dní vopred, kedy bude 
dielo pripravené na odovzdanie. 



9.6 Zmluvné strany pri odovzdávaní predmetu zmluvy spíšu odovzdávací protokol, ktorý bude 
podpísaný oboma zmluvnými stranami. 

9.7 Zhotoviteľ ako pôvodca odpadov sa zaväzuje, že ak vzniknú pri jeho činnosti podľa tejto 
zmluvy odpady, bude s nimi nakladať a zabezpečí ich zneškodnenie v súlade so zákonom 
č.79/2015 Z.z. o odpadoch. 

9.8 Za bezpečnosť a ochranu zdravia pracovníkov na stavenisku plne zodpovedá zhotoviteľ. 
9.9 Otázky neupravené touto  zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, prípadne ďalšími právnymi predpismi. 
9.10 Zmluva nadobúda účinnosť po podpísaní oboma zmluvnými stranami a to na druhý deň po 

zverejnení. 
9.11 Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a 

musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami. 
9.12 Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží po jednom vyhotovení. 
 

 
 
 
 

V Bernolákove, dňa ...........................                                    V Bernolákove, dňa ........................... 

 
 
 
 
 
Objednávateľ:                                                                 Zhotoviteľ: 
 
 
 
..........................................                                                                ....................................... 
Mgr. Richard Červienka     
          starosta obce                                        


