
ZMLUVA O DIELO č. 
na dodávku a montáž street workout a fitness prvkov k projektu: „V zdravom tele zdravý duch" 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva") 

1. Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ: 
Názov organizácie: 
So sídlom: 
V zastúpení: 
Bankové spojenie: 
Č. účtu: 
IČO: 
DIČ: 
Telefón: 
E-mail: 

Obec Veľký Kýr 
941 07 Veľký Kýr, Nám. sv. Jána č. 1 
Ing. Judita Valašková 
Prima Banka SK, a.s. 
SK72 5600 0000 000855532002 
00 309 109 
2020416310 
035/6925080, 0915/200 801 
starostka@velkykyr.sk 

1.2. Zhotoviteľ: 
Názov organizácie: 
So sídlom: 
Právna forma: 

Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IČO: 
DIČ: 
IČDPH: 
Telefón: 
E-mail: 

Veríme v Zábavu, s.r.o. 
Pod Brezinou 86, 911 01 Trenčín 
Spoločnosť s ručením obmedzeným, zapísaná v Obchodnom registri 
Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sro, vložka číslo 32049/R 
Tomáš Kyselica - konateľ spoločnosti 
ČSOB, a.s., 
SK37 7500 0000 0040 1361 2418 
46167145 
2023253034 
SK2023253034 
+421 917 353 656 
t.kyselica@verimevzabavu.sk 

ďalej v texte iba „objednávateľ" a „zhotoviteľ", v príslušnom gramatickom tvare 

2. Predmet plnenia 

1. Predmetom diela je dodávka a montáž fitness prvkov a detských lezeckých prvkov na základe 
výsledku prieskumu trhu. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a objednávateľovi odovzdať dielo do konca septembra 2018. 
3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevezme, 

zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté 
spolupôsobenie podľa tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa odovzdaných podkladov pre plnenie zmluvy, 
technických a právnych predpisov a slovenských technických noriem, prípadne ISO tak, aby 
slúžilo k určenému účelu. 

3. Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v termíne do 5 týždňov od podpisu zmluvy. 
2. Ak zhotoviteľ mešká s dokončením prác podľa zmluvného termínu, bude objednávateľ žiadať 

náhradu škody v zmysle § 373 a nasledujúceho Obchodného zákonníka, pričom zmluva zostáva v 
platnosti. 

4. Cena diela 

Cena diela je zmluvná cena stanovená podľa § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, 
v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR 
č. 18/1996 Z.z. o cenách a považuje sa za maximálnu cenu (vrátane DPH, cla, nákladov na 
skúšky a iných poplatkov) platnú počas celej doby vykonávania diela, okrem prípadov uvedených 
v ods. 2. Zmluvná cena bola stanovená na základe výsledku prieskumu trhu ako najvýhodnejšia 
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ponuka spomedzi zúčastnených uchádzačov vo výške 3.200 eur vrátane DPH, slovom: 
tritisícdvesto EUR. 

2. Cena za dielo je cena maximálna a zahŕňa odplatu za splnenie všetkých zmluvných záväzkov 
zhotoviteľa vyplývajúcich z výzvy na predloženie CP, zo zmluvy ako aj náhradu akýchkoľvek 
nákladov alebo výdavkov (vrátane nákladov alebo výdavkov na revízie, skúšky, kontroly 
a merania, poplatkov za energie, vodu, telefón a odstraňovanie alebo prepravu odpadov) 
zhotoviteľa vynaložených na riadne vykonanie a odovzdanie diela objednávateľovi spĺňajúceho 
stanovený účel v rozsahu podľa zmluvy a súťažných podkladov, v tom tiež náklady na 
vypracovanie dokumentácie skutočnej realizácie diela. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce 
cenu diela s výnimkou možností podľa bodu 2. tohto článku, sú vylúčené. 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za vykonanie diela podľa predmetu zmluvy zahŕňa okrem 
iného aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie staveniska. 

5. Platobné podmienky 

1. Objednávateľ a zhotovíte!' sa dohodli, že zhotoviteľ nemá nárok na žiadny preddavok. 
2. Úhrada nákladov za práce a dodávky sa bude vykonávať na základe faktúry vždy za príslušný 

uplynulý kalendárny mesiac. 
3. Lehota splatnosti faktúry bude do 14 dní od doručenia overeného čistopisu faktúry 

objednávateľovi. 

6. Vykonanie diela 

1. Odovzdanie staveniska na pare. č. 480 k. ú. Veľký Kýr: 
1.1. objednávateľ poveruje funkciou stavebného dozoru zamestnanca obce p. Jána Bódiho. 
1.2. objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi bez práv tretích osôb v zmysle tejto zmluvy, 

2. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť priestory na zariadenie staveniska na vlastné náklady, 
zabezpečiť vytýčenie bezpečnostnej zóny a rozmiestnenie fitness strojov; dopravu a osadenie fitness 
prvkov a lezeckých zostáv do pripravených základov 

3. výkop a betonáž oceľových kotiev zabezpečí objednávateľ podľa pokynov zhotoviteľa. 
3.1. zhotoviteľ je povinný zabezpečiť vykonávanie overovania kvality stavebných prác a 
materiálov skúškami (preukaznými a kontrolnými) v rozsahu určenom projektovou dokumentáciou 
a technologickými postupmi prác, ktoré budú slúžiť ako podklad pre preberanie hotových objektov, 
konštrukcií alebo ich častí, 

7. Zodpovednosť za spôsobené škodv 

1. Zhotoviteľ berie na vedomie, že zodpovednosť za škodu, ktorá vznikne porušením každého jeho 
záväzku je objektívna. 

2. Pokiaľ vzniknú škody na stavenisku alebo na diele alebo jeho častiach počas obdobia, v ktorom je 
zhotoviteľ povinný o ne sa starať, zhotoviteľ je povinný na vlastné náklady odstrániť tieto škody. 

3. Ak vznikne škoda na hnuteľných a/alebo nehnuteľných veciiach objednávateľa, prípadne ak 
v dôsledku konania zhotoviteľa dôjde k svojvoľnému uzatvoreniu miestnych komunikácií, alebo k 
porušeniu inžinierskych sieti, zodpovedá za škodu zhotoviteľ. 

8. Zodpovednosť za vady a záruky 

1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 
spĺňa projektované technické a ekonomické parametre, že zodpovedá technickým normám a 
predpisom platným v SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. 
Zhotoviteľ zaručuje, že tieto vlastnosti bude mať dielo minimálne 60 mesiacov /záručná doba/ na 
stavebnú časť od protokolárneho odovzdania . Zhotoviteľ zároveň zodpovedá za to, že sa dodané 
množstvo zhoduje s údajmi v sprievodných dokladoch. Zhotoviteľ zároveň zabezpečí pravidelné 
ročné kontroly lezeckých a fitness prvkov po dobu 5 rokov od ich umiestnenia v obci Veľký Kýr. 

2. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné 
odstránenie vady. 

3. V prípade zistených vád alebo nedorobkov diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, 
resp. vlastností diela alebo niektorej jeho častí) je objednávateľ oprávnený uplatniť voči 
zhotoviteľovi nárok zo záruky za akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe 
a závažnosti uznanej vady alebo nedorobku. 



4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni uznané vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ 
zabezpečiť ich odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné 
prostriedky určené ako záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutí vyrozumieť 
zhotoviteľa bez zbytočného odkladu. 

5. Ak zhotoviteľ neodstráni uznané vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak 
sa termín odstránenia uznaných vád a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez 
vyzvania zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú uznanú vadu 
alebo nedorobok a deň omeškania. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu 
škody presahujúcej zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť uznanú vadu po 
dobu dlhšiu ako 30 (tridsať) dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto 
zmluvy zhotoviteľom. 

6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď 
neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o 
reklamácii zhotoviteľ. 

7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ 
povinný uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka. 

9. Zmluvné pokuty, sankcie 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty podľa 
tejto zmluvy, na ktorej zaplatenie má nárok objednávateľ voči akejkoľvek jestvujúcej pohľadávke 
zhotoviteľa voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že 
nárok objednávateľa na náhradu škody nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom 
podľa článku 9. zmluvy. 

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas podľa článku 
3 zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny 
diela bez DPH za každý deň omeškania. 

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ bez písomného súhlasu objednávateľa 
zrealizujei dielo, ak použije iný stavebný materiál alebo iné stavebné postupy, použije náhradný 
stavebný materiál alebo náhradné stavebné postupy, je zhotoviteľ povinný objednávateľovi 
zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každé jedno porušenie zmluvy zhotoviteľom. 

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s realizáciou 
diela, odovzdaním diela objednávateľovi alebo s dokončením diela (nedodržanie termínu), a to aj 
z dôvodu odstraňovania zistených vád a nedorobkov, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 0,1% z celkovej ceny za dielo bez DPH v rozsahu realizovanej etapy za každý aj začatý deň 
omeškania. 

5. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa 
zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je 
v omeškaní. 

10. Záverečné ustanovenia 

1. Obsah tejto zmluvy sú oprávnené zmluvné strany meniť výlučne písomnou dohodou formou 
očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka 
v nadväznosti na § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 

3. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom vyhotovení pre každú zmluvnú stranu 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia a preto zmluvu na 

znak bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú. 

Vo Veľkom Kýre 13.6.2018 V Trenčíne 11.6.2018 

Objednávateľ: Ing. Judita Valašková Zhotoviteľ: Tomáš Kyselica 


