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Splošni pogoji prodaje za NIVAL E6 ZIDANE HIŠE, ključ v roke  

1.) Splošne določbe 

Splošni pogoji prodaje se uporabljajo pri poslovnih razmerjih, ki se nanašajo na prodajo NIVAL E6 zidanih 

hiš na območju Slovenije. Vsi podatki in slike v ceniku so informativne narave in se lahko spremenijo.    

2.) Cene 

Cene NIVAL E6 zidanih hiš se določajo s cenikom.  Vse cene vključujejo 9,5% DDV in veljajo za objekte 

zgrajene v Sloveniji. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Cene ne vključujejo stroškov pridobitve 

gradbenega in uporabnega dovoljenja, kot so sprememba prostorskih načrtov, odškodnina za 

spremembo namembnosti zemljiška, komunalni prispevek, takse v postopku. Prav tako v ceni niso zajeti 

stroški priključnin za komunalne priključke. V ceni ni zajet strošek zunanje ureditve, teras in pokritih 

nadstrešnic ter strošek komunalnih priključkov do parcele, na kateri se izvaja gradnja hiše. 

3.) Dokumentacija 

V ceni posamezne hiše je  zajeta tipska projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V 

ceni ni zajet strošek izdelave projektne dokumentacije za zunanjo ureditev s eventualnimi potrebnimi 

zaščitami brežin, opornimi zidovi ipd. Prav tako ni zajeta projektna dokumentacija za komunalne 

priključke, v kolikor le-ti niso speljani na parcelo, na kateri se izvaja gradnja hiše.  

4.) Rok izvedbe 

Predvideni rok izvedbe je od 8 - 12 mesecev od pravnomočnosti gradbenega dovoljenja, natančneje se 

rok definira v prodajni pogodbi. 

5.) Plačilo 

Kupnina se plačuje v skladu z dogovorom v prodajni pogodbi. Predvidena je sledeča dinamika 

- 10% cene se plača ob podpisu pogodbe

- 10% cene se plača ob pridobitvi gradbenega dovoljenja

- 30% cene se plača ob končanju 3. gradbene faze ( hiša pod streho )

- 30% cene se plača ob končanju 4. gradbene faze ( vgradnja oken, vrat, izvedba fasade, izvedba

suhomontažnih del, groba napeljava inštalacij, notranji ometi, estrihi )
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- 15% cene se plača ob dokončanju 5. gradbene faze ob obvestilu izvajalca, da so dela zaključena

in pripravljena za prevzem.

- 5% cene se plača ob primopredaji (prevzem) objekta s predajo vse potrebne dokumentacije

(navodila, garancije).

6.) Garancija 

V skladu z Obligacijskim zakonikom RS: 660. – 665. Člen. 

Garancija za kakovost vseh izvedenih del je dve leti. 

Izvajalec odgovarja za morebitne napake v izdelavi gradbe, ki zadevajo njeno solidnost, če se take napake 

pokažejo v desetih letih od izročitve in prevzema del. 

Za vgrajene materiale in opremo veljajo vzporedno garancije po pogojih proizvajalcev. Te v pisni obliki 

kupcu objekta oz. investitorju ob primopredaji izroči izvajalec – Nival invest, d.o.o. 

Garancijski roki začnejo teči z dnem zapisniškega prevzema pogodbenih del. Kupec mora prodajalca 

pisno obvestiti o skritih napakah najkasneje v dveh mesecih, šteto od dneva, ko je napako ugotovil, oz. v 

šestih mesecih, če gre za napako v solidnosti gradbe. Izvajalec je dolžan napake odpraviti na svoje 

stroške. 

Garancije se  uveljavljajo pri podjetju Nival invest, d.o.o., ali neposredno pri proizvajalcih vgrajene 

opreme in materialov. 

Videm pri Ptuju, 1.1.2023 

 Direktor: 

 Marko Peter 
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