












objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie 
lehoty splatnosti a nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej 
faktúry. Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín 
úhrady faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. Objednávateľ 
neposkytuje na plnenie zmluvy zálohy, ak táto zmluva neustanovuje inak. 
5.3 Zhotoviteľ fakturuje cenu diela nasledovne: 
100% z ceny diela po úplnom odovzdaní diela podľa čl. IX tejto zmluvy. Pokiaľ objednávateľ poskytol 
zhotoviteľovi zálohu, táto sa započíta na cenu diela, čo zhotoviteľ vo faktúre uvedie. 
5.4 Ak dôjde zo strany objednávateľa k omeškaniu pri úhrade faktúry, je objednávateľ povinný na 
základe žiadosti zhotoviteľa zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0, 1 % z fakturovanej 
sumy (rozumie sa cena s DPH) za každý deň omeškania. 
5.5 Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu všetkých cien materiálov a akýchkoľvek 
subdodávateľských faktúr. Ak toto svoje právo uplatní, je povinný tak učiniť písomne, pričom 
zhotoviteľovi vopred oznámi ktoré doklady požaduje predložiť. Zhotoviteľ je potom povinný k súpisu 
vykonaných prác priložiť faktúry za materiál alebo faktúry subdodávateľov. Bez týchto dokladov sa 
nebude prípadná zhotoviteľova faktúra považovať za doručenú objednávateľovi a ten nie je povinný 
na jej základe cenu diela alebo jej časť zaplatiť. 
5.6 Faktúru za vykonané práce môže zhotoviteľ predložiť za skutočne vykonané práce podľa bodu 5.1 
tohto článku. Faktúra musí obsahovať všetky nároky zhotoviteľa s tým, že budú samostatne oddelené 
platby za dohodnuté práce a za prípadné dodatočné práce. 
5. 7 Objednávateľ si vyhradzuje právo na kontrolu plnenia vykonávania platieb zhotoviteľa za vykonané
práce pri rozhodujúcich subdodávkach. V prípade, že nedodržanie týchto zmluvných záväzkov medzi
zhotoviteľom a rozhodujúcimi subdodávateľmi by vážne ohrozilo zmluvný termín dokončenia diela, má
objednávateľ právo vykonať platby za vykonané práce priamo týmto subdodávateľom. O takto
vykonané platby sa zníži priama úhrada zhotoviteľovi.

Článok Vl. 
STAVEBNÝ DENNÍK 

6.1 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia staveniska o prácach, ktoré vykonáva, stavebný 
denník, do ktorého je povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodné pre plnenie zmluvy. Zhotoviteľ je 
povinný viesť stavebný denník v slovenskom jazyku. Najmä je povinný zapisovať údaje o časovom 
postupe prác, ich akosti, zdôvodnenie odchýlok vykonávaných prác od projektovej dokumentácie (ak 
je k dispozícii), počet osôb na stavbe, počet odpracovaných hodín, klimatické podmienky a pod. 
Povinnosť viesť stavebný denník končí odovzdaním a prevzatím diela. 
6.2 V stavebnom denníku musí byt' uvedené okrem iného: 
6.2.1 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) zhotoviteľa, 
6.2.2 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) objednávateľa, 
6.2.3 názov, sídlo, IČO (príp. DIČ) spracovávateľa PD (ak je PD k dispozícii), 
6.2.4 meno zástupcu objednávateľa - technický dozor objednávateľa, 
6.2.5 identifikačné údaje stavby podľa projektu, 
6.2.6 prehľad všetkých vykonaných skúšok akosti, 
6.2.7 zoznam dokumentácie stavby vrátane všetkých zmien a doplnkov, 
6.2.8 zoznam dokladov a úradných opatrení týkajúcich sa stavby, 
6.2.9 telefonické a mailové kontakty osôb uvedených v bode 6.2.1 až 6.2.4.

6.3 Všetky listy stavebného denníka musia byt' očíslované. 
6.4 Zápisy do stavebného denníka čitateľne vykonáva a podpisuje za zhotoviteľa stavbyvedúci vždy v 
ten deň, kedy boli práce vykonané alebo kedy nastali okolnosti, ktoré sú predmetom zápisu. Medzi 
jednotlivými záznamami nesmú byt' vynechané voľné miesta. Okrem stavbyvedúceho môžu do 
stavebného denníka vykonávať potrebné záznamy len osoby uvedené v Stavebnom zákone. 
6.5 Ak nesúhlasí stavbyvedúci zhotoviteľa so zápisom, ktorý vykonal objednávateľ alebo ním 
poverený zástupca, prípadne spracovávateľ projektu, do stavebného denníka musí k tomuto zápisu 
pripojiť svoje stanovisko najneskôr do troch pracovných dní odo dňa zápisu, inak sa predpokladá, že s 
uvedeným zápisom súhlasí. 
6.6 Objednávateľ je povinný vyjadrovať sa k zápisom v stavebnom denníku, vykonaných zhotoviteľom, 
najneskôr do piatich pracovných dní odo dňa ich vzniku, inak sa predpokladá, že s uvedeným zápisom 
súhlasí. Pre prípadné dodatočné práce bude vedený samostatný stavebný denník dodatočných prác. 
6.7 Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale môžu slúžiť ako podklad pre 
vypracovanie doplnkov a zmien zmluvy. 
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Za objednávateľa: Za zhotoviteľa: 

4-1!-lv(tV ...................... , dňa ....... . 
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Objednávateľ 

1 lľ · 

Dátum a Pečiatka 
. pod pi s:···---------·------------

Zhotoviteľ 

- - --

D,!t�1rn a 
pocl::iis: 

Pečiatka 

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU 

l<aštiel Mril.inovo 

Objekt: Oprava strechy - krovu a výmena krytiny 

ľv\\r.::,. • I 

Ob_ierlncÍvil tei.: 

i'hotov ite, Vyplň údaj 

Kód - Popis 

1 ) Náklady z rozpočtu 

HSV - Práce a dodávky HSV 

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie 

99 - Presun hmôt HSV 

PSV - Práce a dodávky PSV 

762 - Konštrukcie tesárske 

35 

Daturn: 25.04.2016 

Prnjektan 
l: 
Spracovaleľ 

0 

Cena celkom 
íEUR] 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 

0,00 











































CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 
Tel: 033/29 33 290, Fax: 033/29 33 291 
www.cstt.sk/ cstt@cstt.sk 

Zoznam subdodávateľov 

Predmet subdodávok 

1 Elektromontáže 

Bankové spojenie: 
VúB,a.s. 

Čls. úttu: 2440132356 / 0200 

IBAN:Sk1402000000002440132356 

SIC: SUBASKBX 

Objem 

Subdodávateľ pod dodávok 

(%} 

Marell s.r.o. 
Trnava 3,4% 

IČO: 46572716 
-

Identifikačné údaje: 
IČO: 44101937 

DIČ: 2022578954 

IČ DPH: SK2022578954 

es. s.r.o. zapísaná v OR

vedenom na OS Trnava 
odd. Sro, vl. t.: 21753/T 















Allianz@) 
. _Slovenská poisfovňa 
. -· --- . ... . ... -

dotknutá účinnosť ostatných ustanovení. 
6. Zmluvné strany sa oboznámili s obsahom tejto rámcovú poistnej zmluvy, porozumeli jej a na znak

súhlasu ju dobrovoľne podpísali.
7. Poistnik prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje, že bol oboznámený s informáciou o podmienkach

uzavretia poistnej zmluvy v súlade s Opatrením Národnej banky Slovenska č. 4/2010 z 9. marca
2010 v zmysle čl. 37 ods. 3 zákona č. 8/2008 Z.z. Uvedená informácia je k dispozícii na internetovej
stránke poisťovateľa na adrese: 
http://www.allianzsp.sk/pp_technicke_rizika_stavebné_prace_informacía

8. Táto rámcová poistná zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných
strán obdrží jedno vyhotovenie.

9. Poisťovateľ na základe tejto poistnej zmluvy neposkytne poistnú ochranu (poistné krytie) pre
podnikateľské ani žiadne iné aktivity, vrátane poistnej ochrany (poistného krytia) majetku, osôb
alebo zodpovednosti za škodu, ani neposkytne žiadne poistné alebo iné plnenie alebo inú výhodu,
pokiaľ by 

(i) takáto poistná ochrana (poistné krytie) a/alebo
(íi) takéto podnikateľské alebo iné aktivity alebo
(iii) takéto poistné alebo iné plnenie alebo iná výhoda

poisťovateľa vystavili hrozbe sankcii, zákazov, obmedzení alebo porušení vyplývajúcich z rozhodnutí
Organizácie spojených národov a/alebo z obchodných alebo ekonomických sankcií, práva alebo
predpisov Európskej únie, Spojeného kráľovstva alebo Spojených štátov amerických a/alebo by
takýmto spôsobom došlo k porušeniu akejkoľvek inej príslušnej ekonomickej alebo obchodnej
sankcie vyplývajúcej zo všeobecne záväzného právneho predpisu Slovenskej republiky.

Prllohy: - Doložky v zmysle rozsahu krytia 
- Vyúčtovanie poistného
- Prihláška do poistenia
- Všeobecné poistné podmienky pre stavebné poistenie proti všetkým rizikám

Vyhlásenie 
poistnlka: Poistn!k dáva poisťovateľovi výslovný písomný súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov 

v informačnom systéme poisťovateľa v súvislosti s dojednaným poistením, so sprístupnením týchto 
údajov tretím osobám a ich spracúvaním tretími osobami v súvislosti so správou poistenia, likvidáciou 
poistných udalosti a zaistením. Súhlas sa udeľuje na dobu do vysporiadania všetkých záväzkov 
vyplývajúcich z poistnej zmluvy. Poistn!k sa zaväzuje písomne oznámiť poisťovateľovi všetky zmeny 
týkajúce sa údajov uvedených v zmluve. 

V Bratislave, dňa 02.04.2015 

Ing. Filip Celder, odbor firemných klientov 411020562 
5/5 
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CS, s.r.o., Strojárenská 5487, 917 02 Trnava 
Tel: 033/29 33 290, Fax: 033/29 33 291 
www.cstt.sk/ cstt@cstt.sk 

Zoznam kvalifikovaných osôb 

Kvalifikovaná osoba 

1. Ľuboš Benovič 

Bankové spojenie: 

VÚB.a.s. 
Čís. účtu: 2440132356 / 0200 
IBAN: Sk1402000000002440132356 
BIC: SUBASKBX 

Funkcia 

Stavbyvedúci 

Ing. Igor Baďura 

Identifikačné údaje: 

IČO: 44101937 
DIČ: 2022578954 
IČ DPH: SK2022578954 

podpis 

es, s.r.o. zapísaná v OR 
vedenom na OS Trnava 
odd Sro, vl t.: 21753/T 




