
uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný
zákonník v znení neskorších predpisov 

(ďalej len „Zmluva“)

L
ZMLUVNÉ STRANY

O bjednávateľ
Názov;
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN:

Mesto Stupava
Hlavná 1/24, 900 31 Stupava
Ing., Mgr. art. Roman Maroš, primátor mesta
305081
2020643724
Primabanka Slovensko a.s.
SK 14 5600 00000033 2064 4001

(ďalej len ako „Objednávateľ-*)

Zhotovíte!’
Názov:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
IČ DPH:
Obchodný register:

Bankové spojenie: 
Číslo účtu IBAN:

NAJKRAJŠIE IHRISKA s.r.o.
Budčú 686, 962 33 Budča
Ing. Jana Nociarová. konateľkaspoločnosti
50 246 283
SK2120246601
zapísaný v obchodnom registri Okresného 
Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.: 29560/S 
Tatra banka, a.s.
SK5i 1100 0000 0029 4102 1188

súdu Banská

(ďalej len „ZhotoviteP

II.
PREDMET ZM LI W

Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoví teľa vykonať riadne a včas dielo -  súbor 
prvkov detského ihriska z jadrového agátového dreva v areáli Malého parku v Stupave 
na pozemku vo vlastníctve mesta Objednávateľa, ktoré pozostáva z nasledovných 
prvkov :
a) Veža Mate!ko -  i ks
b) I ,anovka Tarzan spojená s vežou Maietko l ks
c) Váhadlová hojdačka -  1 ks
d) Mostík B ajaja- 1 ks
e) Preliezačka Puf a M u f-  1 ks
t) Hrací prvok A - Zvonkohra 1 ks
g) Hrací prvok B Pexeso -  Iks
h) Informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom, (ďalej len „Dielo“)-



Podkladom pre uzatvorenie Zmluvy je cenová ponuka predložená Zhotoviteľom na 
základe výzvy Objednávateľa zo dňa 25.04.2017. Cenová ponuka je prílohou tejto 
Zmluvy.

ZhotovitcF sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhctovileľovi 
dohodnutú cenu Diela vo výške a spôsobom určeným v článkoch IV. a V. tejto 
Zmluvy.

m.
ČAS PLNENIA A ODOVZDANIE DIELA

ZhotovitcF sa zaväzuje zhotoviť Dielo podľa lejto Zmluvy najneskôr do 31.05.2017.

Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje /a  odovzdané a prevzaté podpisom 
preberacieho protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela (ďalej len „Preberací 
protokol“) obidvoma Zmluvnými stranami s uvedením, že Dielo nemá žiadne vady. 
Preberací protokol vyhotoví /hotoviteľ.

Objednávateľ je  oprávnený odmietnuť prevzatie Diela, ak má Dieio podstatné vady. 
Pre účely tejto Zmluvy vada Diela nie je podstatná, ak ide o drobnú vadu (množstva 
alebo kvality), ktoré sami o sebe ani v spojení s inými vadami Diela nebránia užívaniu 
Diela. Pre vylúčenie pochybností je vada Diela podstatná vtedy, ak je  Dielo nefunkčné 
alebo má estetickú vadu, ktorá sa značne odlišuje od pôvodnej objednávky. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť nepodstatné vady v primeranej lehote dohodnutej 
s Objednávateľom a uvedenej v Preberacom protokole.

V prípade, ak sa Objednávateľ nezúčastni preberania D iek vo vopred 
dohodnutom termíne Zmluvnými strunami bez písomného oznámenia dôvodu, Dielo 
sa bude považovať za odovzdané a prevzaté Objednávateľom piaty (5.) pracovný deň 
odo dňa termínu určeného Zmluvnými stranami na odovzdanie Diela. Tým nie je 
dotknutá povinnosť Zhotoviteľa odstrániť vady Diela vytknuté Objednávateľom 
v rámci záručnej doby. ZhotovitcF je povinný odstrániť na vlastné náklady vady Diela, 

ktoré zodpovedá.

Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také nedostatky Diela, 
zodpovednosť za vznik ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. 
Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi budú Objednávateľom uhradené na základe 
vzájomnej dohody, po tom, ako Zhotoviteľ preukáže, že za takéto vady nezodpovedá. 
Ak nedôjde k dohode medzi Zmluvnými stranami podľa predchádzajúcej vety tohto 
bodu, náklady na odstránenie vád Zhotoviteľ vyúčtuje Objednávateľovi vo výške 
obvyklej za porovnateľné práce v čase ich vykonania. Zhotoviteľ je v takýchto 
prípadoch povinný voliť vždy ekonomicky primeraný spôsob odstránenia v tomto 
bode uvedených nedostatkov Diela, pričom pod ekonomicky primeraným spôsobom sa 
rozumie postup s využitím pre danú povahu nedostatku Diela obvykle používaných 
postupov.

Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Dielo je zhotovené riadne, ak 
bolo dodané v súlade s podmienkami tejto Zmluvy.



IV.
CENA ZA DIELO

Cena za Dielo je stanovená na základe dohody Zmluvných strán v zmysle zákona 
č. 18/19% Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške 
11.564 Ľ U R bez DPH ( slovom jedenásťtisicpäťstošesťdesiatátyri eur ), (ďalej len 
„Cena D iela1); k Cene Diela bude pripočítaná DPI1 podľa platných právnych 
predpisov v čase vzniku zdaniteľného plnenia.

Cena Diela zahŕňajúca dodávku a montáž Diela je stanovená na základe cenovej 
ponuky predloženej Objednávateľovi. Cena Diela je  medzi Zmluvnými stranami 
dohodnutá ako konečná, pevná a nemenná.

V dohodnutej cene Diela sú zahrnuté všetky práce a náklady potrebné na zhotovenie 
Diela. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu Diela v súlade 
s podmienkami dohodnutými v tejto Zmluve.

V.
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY

Platba za dodanie Diela sa bude realizovať formou úhrady faktúr bezhotovostným 
platobným stykom prostredníctvom finančných ústavov Objednávateľa a Zhotoviteľa, 
uvedených v či. 1, tejto Zmluvy, pokiaľ sa Zmluvné strany nedohodnú inak.

Cena Diela bude uhradená na základe faktúr, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti 
daňového dokladu a to nasledovne :
a) 1. fakturácia najviac do výšky 70% z Ceny Diela pri zadaní prvkov, 

z ktorých Dielo pozostáva v zmysle čl. II. bod 2. tejto Zmluvy, do výroby, t.j. 
vo výŠke 8.094,80 EUR bez DPH.

b) 2.íákturácia -  zvyšná čiastka bude fakturovaná po zhotovení Diela, jeho 
doprave na miesto osadenia, podpise Preberacieho protokolu obidvoma 
Zmluvnými stranami, t.j. vo výške 3.469,20 EUR bez DPH.

Lehota splatnosti faktúr vystavených Xhotovíteľom bude 30 dní odo dňa doručenia 
faktúry Objednávateľovi.

Faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti ustanovené 
príslušnými všeobecnými záväznými právnymi predpismi a náležitosti ustanovené 
touto Zmluvou a to :

• Označenie Zmluvných strán, obchodné meno, adresa, číslo. IČO, DIČ'
• Číslo faktúry
• Deň vystavenia a deň splatnosti
• Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia
• Účtovaná suma bez DPI 1, sadzba DPI I v %, konečná suma s DPH
• Pečiatka a podpis Zhotoviteľa
• Označenie osoby, ktorá príslušnú faktúru vystavila.



VI.
Sankcie

V pripade omeškania Zhotoviteľa so splnením povinnosti zhotoviť Dielo v termíne 
dohodnutom podľa či. III. tejto Zmluvy, je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05 % z Ceny Diela /a  každý kalendárny deň omeškania. 
Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok Objednávateľa požadovať od 
Zhotovitcľa náhradu škody. Termín podľa čl. 111. Zmluvy je termín najneskôr 
prípustný. Zmluvný termín je neprekročiteľný s výnimkou vyššej moci, oneskoreného 
odovzdania plochy pre reaJizaciu Diela Objednávateľom, v prípade príkazov, zákazov 
alebo obmedzení vydaných Štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi orgánmi, ak 
neboli udelené na základe konania, resp. nečinnosťou Zhotoviteľa,

V pripade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry jc Zhotoviteľ oprávnený 
vyúčtovať pokutu za omeškanie vo výške 0,05% z ceny podľa faktúry za každý deň 
omeškania po uplynutí splatnosti faktúry.

Pre prípad omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry po odovzdaní Diela a uplynutí 
dodatočnej 30 dňovej lehoty podľa predchádzajúcej písomnej výzvy Zhotoviteľa 
doručenej Objednávateľovi, má Zhotoviteľ právo demontovať prvky, z ktorých 
pozostáva Dielo v zmysle či. U. tejto Zmluvy, v lehote určenej vo výzve Zhotoviteľa. 
bez nároku na vrátenie zálohovej platby podľa čl. V. bod 2 písm. b) Objednávateľovi.

VII.
OSTATNÉ USTANOVENÍ A

Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné predpisy, zabezpečiť bezpečnosť na 
mieste plnenia predmetu tejto Zmluvy a v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie 
BOZÍ\ PO a ochrany životného prostredia u svojich zamestnancov, ako aj 
u zamestnancov svojich subdodávateľov v mieste plnenia predmetu tejto Zmluvy 
a zaväzuje sa vykázať z miesta plnenia predmetu tejto Zmluvy osoby, ktoré odmietajú 
tieto podmienky dodržiavať.

Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vznikli pri jeho činnosti 
a tieto odstráni na vlastné náklady.

Zmluvné strany sa zaväzujú, že hudú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú 
súčinnosť pri plnení predmetu tejto Zmluvy,

Zhotoviteľ zodpovedá /a  to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom jc 
v čase jeho použitia známe, že je Škodlivý. Použité stavebné výrobky musia spĺňať 
podmienky a požiadavky uvedené v príslušných všeobecne záväzných právnych 
predpisoch a technických normách STN EN 1176, STN EN 1177,

Zhotoviteľ je povinný udržiavať na mieste plnenia predmetu tejto Zmluvy poriadok 
a čistotu a odstraňovať odpad a nečistoty vzniknuté počas realizácie Diela.

Zhotoviteľ vykoná na vlastne náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú 
potrebné pre riadne dokončenie Diela.



?. Objednávateľ' sa zaväzuje predložiť Zhotoviteľovi presné rozmer)' plochy, na ktorej sa
má realizovať Dielo a zaslať fotodokumentáciu o ploche určenej 11a realizáciu Diela.

8. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť potrebnú plochu k realizácii Diela vo 
vopred dohodnutý deň. Objednávateľ vyhlasuje, že na danej ploche nevedú do hĺbky 
100 cm Žiadne elektrické siete, pripadne iné ssete alebo káble, ktoré by mohli byť pri 
osádzaní Diela porušené. V pripade, že sa toto vyhlásenie Objednávateľa ukáže ako 
nepravdivé. Objednávateľ zodpovedá /a  vzniknuté škody.

9. Objednávateľ berie na vedomie, že Dielo nie je na 100 % zhodné s fotografiou 
uvedenou v cenovej ponuke; Dielo je originálne vytvorené a špecifické svojou 
osobitosťou.

9. Zhotoviteľ nie je oprávnený dohodnutú kvalitu, typ, druh, farebné prevedenie ani 
spôsob montáže Diela jednostranne meniť.

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať Objednávateľovi prš podpise Preberacieho protokolu 
certifikáty a ostatné doklady vyplývajúce zo zákonov, vyhlášok a STN, ktorými sa 
riadi zhotovenie Diela.

11. Zhotoviteľ poskytuje na časti Diela vyrobené z agátového dreva záruku na dobu 
20 rokov, na nosné konštrukcie Diela na dobu 5 rokov a ostatné časti Diela na dobu 2 
rokov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia Diela.

VII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo náhodnej skazy na Diele až do jeho odovzdania 
Objednávateľovi.

2. Zhotoviteľ je  vlastníkom Diela až do zaplatenia celkovej Ceny Diela Objednávateľom.
Vlastnícke právo k Dielu prechádza na Objednávateľa až v okamihu, kedy

Objednávateľ zaplatí celú dohodnutú Cenu Diela podľa tejto Zmluvy.

3. Prípadné spory medzi Zmluvnými stranami sa budú riadiť podľa právneho poriadku 
Slovenskej republiky. Zmluvné strany sa dohodli, že sa pokúsia vyriešiť akékoľvek 
spory, vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzájomnou dohodou alebo 
zmierom. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo súvisiaci s ňou, ktorý 
nebude vyriešený vzájomnou dohodou alebo zmierom, vrátane sporov týkajúcich sa 
platnosti, výkladu alebo ukončenia tejto Zmluvy, bude nesený v zmysle príslušných 
právnych predpisov.

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa v súvislosti s touto Zmluvou doručujú písomnosti 
týkajúce sa tejto Zmluvy, na adresu Zmluvnej strany uvedenú v Článku 1. zmluvy 
alebo na inú adresu neskôr písomne oznámenú druhej Zmluvnej strane, tak za deň 
doručenia písomnosti sa považuje deň odoslania zásielky (fikcia doručenia), aj 
v prípade ak Zmluvná strana odoprie doručovanú písomnosť prevziať, alebo v prípade 
ak si nevyzdvihne zásielku doručovanú poštou na pošte v odbernej lehote alebo 
v prípade vrátenia zásielky doručovanej poštou, na ktorej je preukázateľne 
zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“ , „adresát je



6 .

n/ .

8.

9,

neznámy“ aiebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne takáto poznámka 
zakladá na pravde.

V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa sume neplatným, 
neúčinným a/alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo 
vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje v zmysle 
príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia, Zmluvné strany 
sa zaväzujú bez zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto 
Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie 
ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere zodpovedať vôli 
Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy.

Všetky ostatné skutočností, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto Zmluve, sa riadia 
príslušnými ustanoveniami zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Túto Zmluvu je  možné meniť iba písomne dodatkami zmluvných strán po vzájomnej 
dohode.

Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých každý má platnosť 
originálu. Každá zo zmluvných strán obdrži jeden (1) exemplár tejto Zmluvy.

Žiadna zo zmluvných strán nie je  oprávnená previesť ani postúpiť svoje práva a 
povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
druhej zmluvnej strany.

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch Zmluvných strán a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia Zmluvy na wehovom sídle Objednávateľa.

V Stupave, dňa / / \ 5 V Budči, dňa / f  j  Q $  ¿ O f J

N
Ing, Jana Noci árová 
konateľka spoločnosti


