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Redakčné oznámenie
o oprave chyby v uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 zo dňa 20. 4. 2010

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Nové Mesto prijalo na svojom zasadnutí dňa 20. 4. 2010 k materiálu č. 8. „Správa z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia DK Kramáre“ prijalo uznesenie č. 22/07, ktorým schválilo podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv na dodávku stavebných prác.

Z tohoto dôvodu vydávam redakčnú opravu uznesenia Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č. 22/07 v bode B. zo dňa 20. 4. 2010 takto:

Text:
22/07  Miestne zastupiteľstvo
	A. s c h v a ľ u j e
     Správu z kontroly investičnej akcie „Rekonštrukcia DK Kramáre“
B. podmienky pre vypracovanie zmlúv o dielo, ktoré je potrebné zapracovať do všetkých zmlúv na dodávku stavebných prác :
B.1 Dopĺňa sa odsek, ktorý v zmluvách zavádza tzv. „zádržné právo vo výške 5% z celkovej ceny diela bez DPH a ktorý upravuje postupné uvoľňovanie zadržanej sumy (postupne po uplynutí 12, 24 a 36 mesiacov záručnej doby diela), pričom sa vytvorí možnosť nahradenia zádržného bankovou zárukou, ktorá sa znižuje postupne po uplynutí 12, 24 a zaniká po 36 mesiacoch.
B.2 Článok zmluvy, ktorý upravuje odovzdanie diela sa upraví nasledovne :
       Dopĺňa sa odsek, ktorý umožňuje objednávateľovi odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ neodstráni v určenej lehote  objednaním u tretej osoby alebo vady odstrániť sám a je oprávnený uhradiť nevyhnutné a účelné vynaložené prostriedky potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného (z bankovej záruky)
B.3 Článok zmluvy, ktorý upravuje zodpovednosť za vady, záruka sa upravuje nasledovne: 
       B.3a   Dopĺňa sa odsek, ktorý taxatívne vymedzuje záručnú dobu na stavebné práce a použité materiály, výrobky a technologické zariadenia.
       B.3b  Dopĺňa sa odsek, ktorý umožňuje objednávateľovi odstránenie vád, ktoré zhotoviteľ neodstráni v určenej lehote u tretej osoby alebo vady odstráni sám a je oprávnený uhradiť nevyhnutné a účelne vynaložené prostriedky potrebné na odstránenie takýchto vád z prostriedkov zádržného (z bankovej záruky). 
       B.3c   Dopĺňa sa možnosť vyžadovania náhradného plnenia alebo zľavy z ceny diela v prípade neodstrániteľnej vady.
       B.3d  Dopĺňa sa odsek, ktorý zavádza pravidelné záručné prehliadky diela (vždy po uplynutí prvých 12, 39 a 59 mesiacov záručnej doby).
- bez pripomienok:				     	                      Hlasovanie : za : 34
				      				                                                      proti :          0
									       	                  zdržali sa :   0	
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