
Zmluva o dielo 
 

 

„Výstavba detského ihriska“ 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení a ďalších 

súvisiacich ustanovení zákona č.343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších predpisov 

 

 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: 

Obchodné meno:   Obec Žirany 

Sídlo:     Žirany č.194, 951 74 Žirany 

zastúpený:    Ing. Jozef Zsebi, starosta obce  

IČO:     00308706 

DIČ:     2021102952   

Bankové spojenie:   Prima banka a.s. 

číslo účtu v IBAN:   SK40 5600 0000 0008 1432 3001 

(ďalej len "objednávateľ") 

 

a 

 
Zhotoviteľ: 

Obchodné meno:   ............doplní uchádzač......... 

Sídlo:    ............doplní uchádzač......... 

Zastúpený:   ............doplní uchádzač......... 

IČO:     ............doplní uchádzač......... 

DIČ:     ............doplní uchádzač......... 

Bankové spojenie:   ............doplní uchádzač......... 

Číslo účtu v IBAN:   ............doplní uchádzač......... 

kontakt e-mail, tel.:  ............doplní uchádzač.........   

(ďalej len "Zhotoviteľ") 

 
 

Preambula 
 

Zmluva o dielo na dodanie tovaru a s tým súvisiacich prác: „Výstavba detského ihriska“ (ďalej v texte len 

„Zmluva") sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z na predmet 

zákazky: „Výstavba detského ihriska“, v zmysle súťažných podkladov na predmet zákazky „Výstavba 

detského ihriska“ zo dňa 06.09.2018. 

 

 

Čl. I. 

Predmet zmluvy 

 

1.Predmetom tejto Zmluvy je vyhotovenie diela: „Výstavba detského ihriska“ zo strany Zhotoviteľa v prospech 

Objednávateľa za úhradu ako aj úprava s tým súvisiacich vzťahov, práv a povinností.  

Predmetom diela je: 

1.1. Dodávka a montáž detského ihriska v rozsahu a špecifikácii podľa súťažných podkladov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že cena, rozsah, presná špecifikácia položiek a popis prvkov ako aj položiek 

súvisiacich s realizáciou diela tvorí neoddeliteľnú časť Zmluvy - Príloha č.2 - Cenová ponuka víťazného 

uchádzača (rozpočet) z verejného obstarávania na predmet zákazky. 

 

 



Čl. ll. 

Cena diela 

 

1. Cena diela celkom: 

Cena diela bez DPH:  ................... doplní uchádzač .............. 

DPH:    ................... doplní uchádzač .............. 

Cena diela s DPH:  ................... doplní uchádzač .............. 

Cena diela slovom: ................... doplní uchádzač .............. 

 

2. Cena za predmet plnenia podľa tejto zmluvy vychádza z ponuky Zhotoviteľa. Pre odstránenie akýchkoľvek 

pochybnosti, zmluvné strany prehlasujú, že v celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Zhotoviteľ 

vynaloží pri realizácii diela podľa tejto Zmluvy. 

 

 

Čl. III. 

Platobné podmienky 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že 90% z ceny diela uhradí Objednávateľ na základe predloženej faktúry po 

zrealizovaní a po riadnom odovzdaní diela a 10% z ceny diela po odstránení všetkých závad, zistených pri 

preberacom konaní. Každá faktúra vystavená Poskytovateľom v súvislosti s touto Zmluvou musí obsahovať 

náležitosti podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zákona č. 431/2002 Z. z. o 

účtovníctve. Prílohou faktúry bude odovzdávací a preberací protokol podpísaný oprávnenou osobou 

Objednávateľa.  

2. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa obdržania faktúry Objednávateľom. 

 

 

Čl. IV. 

Doba zhotovenia diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať a odovzdať dielo do 30 dní od účinnosti Zmluvy. 

 

 

Čl. V. 

Zmluvné podmienky plnenia 

 

1. Realizácia a kontrola diela: 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s touto zmluvou, súťažnými podmienkami, príslušnými predpismi 

a technickými normami. 

2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežnú kontrolu kvality prác a materiálov. 

 

Čl. VI. 

Vlastníctvo diela 

 

1. Vlastníkom rozostavaného diela je Zhotoviteľ, nebezpečenstvo škody na zhotovovanej stavbe nesie 

Zhotoviteľ, a to až do odovzdania diela Objednávateľovi na základe odovzdávajúceho  protokolu. 

 

 

 

Čl. Vll. 

Prevzatie diela a splnenie záväzku 

 

1. Objednávateľ zabezpečí vytýčenie stavby ihriska, vrátane písomného odovzdania staveniska, existujúcich 

podzemných sietí a príslušné povolenia. 

2. Objednávateľ bez zbytočného odkladu zaháji preberacie konanie a Zhotoviteľ začne s realizáciou stavebných 

prác do 7 dní od účinnosti Zmluvy. 

3. Na odovzdávacom konaní sa preverí, či je záväzok Zhotoviteľa splnený tak, ako je stanovené  

v predmete zmluvy, prevedie sa fyzická kontrola nezávadnosti diela, jeho súčastí a príslušenstva a prevedú sa 

komplexné skúšky všetkého technologického zariadenia diela. 



 

4. V prípade, že sa v priebehu odovzdávacieho konania zistí, že záväzok Zhotoviteľa zo zmluvy nie je splnený 

tak, ako je určené v predmete zmluvy, tj. vady spôsobujúce porušenie zmluvy podstatným spôsobom, 

Objednávateľ vyhotoví súpis vád a nedorobkov a preberacie konanie preruší. Dielo sa po prerušení preberacieho 

konania nebude považovať za odovzdané a Zhotoviteľ sa dostane do omeškania. Po odstránení vád a nedorobkov 

Zhotoviteľ vyzve Objednávateľa k pokračovaniu preberacieho konania. Objednávateľ a Zhotoviteľ bez 

zbytočného odkladu pokračujú v preberacom konaní. 

5. Objednávateľ prevezme od Zhotoviteľa dielo po podpísaní preberacieho protokolu obidvoma zmluvnými 

stranami. K preberaciemu protokolu Zhotoviteľ pripojí: 

5.1. doklady potrebné pre vydanie kolaudačného rozhodnutia 

5.2. prevádzkový poriadok detského ihriska 

5.3. pokyny pre údržbu detského ihriska 

5.4. kópia certifikátu a úradného prekladu certifikátu pre každý prvok či zostavu, ktorý zároveň potvrdzuje, že 

herná zostava či prvok spĺňa podmienky normy č.1176 a 1177.   

6. Preberací protokol bude obsahovať zápis o prevzatí a odovzdaní diela. Súpis zistených vád a nedorobkov, 

dohodu o opatreniach a lehotách ich odstránenia, alebo iných právach vyplývajúcich zo zodpovednosti za vady. 

 

 

Čl. VIII. 

Zodpovednosť za vady, záruky 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa súťažných podkladov, podmienok zmluvy, 

platných EN STN 1176 a 1177 a predpisov. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania, ak boli vady spôsobené porušením 

povinnosti Zhotoviteľa, zodpovedá aj za vady vzniknuté po tomto čase. 

3. Záručná lehota na hracie prvky je 24 mesiacov. 

Záručná lehota začína plynúť dňom podpísania protokolu o prevzatí a odovzdaní diela Objednávateľovi. Počas 

tejto doby sa Zhotoviteľ zaväzuje bezplatne odstrániť vady, ktoré mu písomne oznámi Objednávateľ. Spôsob a 

termín odstránenia vady sa dohodne pri reklamačnom konaní za účasti zúčastnených strán, ktoré sa musí konať 

do 14 dní od doručenia reklamácie Zhotoviteľom. 

4. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po oznámení Objednávateľom odstrániť vady  

a nedorobky a závady diela, ktoré sa prejavia po odovzdaní a prevzatí diela, ktoré však existovali už v čase jeho 

odovzdania a prevzatia, tzv. skryté vady. Náklady na odstránenie vád nesie Zhotoviteľ. Za vady vzniknuté 

prevádzkou nesie zodpovednosť Objednávateľ. 

5. Vady zjavné pri preberaní diela, je potrebné zapísať do súpisu vád a nedorobkov, ktorý je súčasťou zápisu o 

prevzatí a odovzdaní diela spolu s dohodnutou lehotou na ich odstránenie, neskôr ich nie je možné uplatniť u 

Zhotoviteľa. 

 

ČI. IX. 

Zmluvné pokuty 

 

1. Ak je Zhotoviteľ v omeškaní s dodaním diela podľa Zmluvy, Zhotoviteľ zaplatí Objednávateľovi za každý deň 

omeškania zmluvnú pokutu vo výške 0,01% z ceny diela. 

2. V prípade, že Objednávateľ' neuhradí Zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, je povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi pokutu vo výške 0,01 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

3. Objednávateľ' je oprávnený sumu, ktorá predstavuje zmluvnú pokutu oprávnene udelenú Zhotoviteľovi, 

započítať oproti nim vystavenej faktúre. 

 

 

ČI. X. 

Ostatné ujednania 

 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmena diela je možná len na základe písomného dodatku k tejto Zmluve. 

2. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v jej plnom rozsahu, vrátane príloh a dodatkov  

v registri zverejňovaných dokumentov na web stránke obce. 

3. Zmluvné strany v zmysle § 262 Obchodného zákonníka uzatvárajú dohodu, že ich záväzkový vzťah vzniknutý 

na základe tejto Zmluvy sa upravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 



4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť sporné záležitosti vzniknuté v súvislosti s plnením tejto Zmluvy prednostne 

cestou dohody. Ak sa nedosiahne dohoda, predložia zmluvné strany spor na riešenie súdu, pričom príslušný bude 

súd podľa sídla Objednávateľa. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú si vedomé toho, že realizácia diela bude až po celkovom schválení 

finančných prostriedkov Objednávateľovi z dotácie ÚV SR. 

 

 

 

ČI. XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmenu alebo doplnenie zmluvy môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomným dodatkom k tejto zmluve 

potvrdeným písomne oboma zmluvnými stranami. 

2. Táto Zmluva je spracovaná v 4-och vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise po dvoch 

vyhotoveniach obdrží každá zo zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, slobodne, za obojstranne zrozumiteľných 

podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak čoho ju týmto podpisujú. 

4. Nedeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy a to: 

Príloha č. 2 – Cenová ponuka víťazného uchádzača (rozpočet) z verejného obstarávania na predmet zákazky. 

5. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu druhou zo zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom 

po dni jej zverejnenia. 

 

 

 

V _______________, dňa ______________    V _______________, dňa _________ 

 

 

 

 

 

 

_______________________      ______________________ 

Objednávateľ: .....doplní objednávateľ....    Zhotoviteľ: .......doplní uchádzač......... 

Štatutár, meno a priezvisko      Meno a priezvisko, funkcia 

Pečiatka a podpis       Pečiatka a podpis 

 

 

 

 

 


