




Čl. IX. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa tejto zmluvy 
a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

9.2 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
prevzatých od objednávateľa a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 
nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ne upozornil objednávateľa a ten na 
ich použití trval. 

9.3 Záručná doba je 5 ročná a začína plynúť od dňa odovzdania dokumentácie 
objednávateľovi. 

Čl. X ZMENA ZÁVÄZKU 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje, že pristúpi na zmenu záväzku v prípadoch, kedy sa 
po uzavretí zmluvy zmenia východiskové podklady rozhodujúce pre uzavretie 
tejto zmluvy, alebo vzniknú nové požiadavky objednávateľa. 

10.2 V prípade, že dôjde k zrušeniu, alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov 
na strane objednávateľa, bude zhotoviteľ práce rozpracované ku dňu zrušenia, 
alebo odstúpenia po vzájomnej dohode fakturovať objednávateľovi vo výške 
vykonaných prác ku dňu odstúpenia od tejto zmluvy a to podielom z dohodnutej 
ceny podľa čl. Vl. pre jednotlivé predmety plnenia. 

Čl. XI VŠEOBECNÉ DOJEDNANIA 

11.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy výlučne iba pre 
účely vyplývajúce z tejto zmluvy. Prenechanie diela na využívanie tretím 
osobám je podmienené písomným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ objednávateľ 
tento projekt prenechá na využívanie tretím osobám bez súhlasu zhotoviteľa, 
má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech, ktorý 
z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotovit�ľovi v tejto súvislosti 
škoda, má právo na náhradu škody 

11.2 Zhotoviteľ súhlasí s tým, že v prípade, ak objednávateľ od tejto zmluvy odstúpi 
z dôvodov na strane zhotoviteľa, je objednávateľ oprávnený dať dielo, jeho 
časť, resp. nedokončené dielo upraviť, dopracovať alebo prepracovať tretej 
osobe, a takto upravené dielo použiť pri svojej investičnej činnosti. Autorské 
práva zhotoviteľa týmto nie sú dotknuté. 

. 

11.3 Túto zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými 
štatutárnymi zástupcami zmluvných strán. 

11.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno dostane 
zhotoviteľ a jedno objednávateľ. 

V Drienici dňa 17. 7. 2017
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