
Zmluva o dielo č,.2ot8|co3
uzatvorená podľa ustanovenia s 536 a nasl. obchodného zákonníka č,.5!3ĺ199Ĺzb,

v znení neskorších predpisov
medzi

Čuĺvox l.

ZMLUVNÉ STRANY

obchodnémeno: Pesmenpolspol.s.r.o.
Sídlo: Železničiarska 16, o8o 01 Prešov
V zastúpení: lng. Jozef Višňovský konateI'
lčo: 36 5o7 881

Dlč: 2o22ag6!37
lč opH: sK2a22a36t37
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
čísto účtu7lełĺv: sKo3 1111 oooo 0066 2600 7oo9
Zapísaná: oR sR Prešov, odd. Sro, vl. č,. t4657lP
/ d' alej le n,, zhotovite ľ"/

/d'alej spolu len ,,zmluvné strany"/

obchodné meno:

Síd!o

V zastúpení:

lčo:
Dlč:
lč optl:
Bankové spojenie
IBAN:

obec CÍfer

Nám. A. Hlinku 31,919 a3YÍfer
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

oo3!2347
2021133697

VUB: 2923-2'1210200
sK66 0200 0000 0000 02923212

/d'alej len ,,objednávateť" f

čl.eľĺox u.

PREDMET ZMLUVY

L. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž Teleskopickej 3-radovej tribúny s drevenými
lavicami (varĺant č. 1) v súlade scenovou ponukou zo dňa 6.2.2oL8, ktorá tvorí prílohu č. 1
tejto zmluvy, za podmĺenok dohodnutých v tejto zmluve (d'alej len ,,dĺelo..).

2. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatĺť cenu
za vykonanie diela.



I

Dodávateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom diela

v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne

a ĺné podmienky realĺzácie diela.

Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú

k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dielo vykoná s odbornou starostlivosťou

na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo.

Akákoľvek zmena rozsahu diela je podmienené predchádzajúcou písomnou dohodou

zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve.

čńĺĺox lll.
TERMíN A MIEsTo PLNEN|A

1 Miestom plnenia- realĺzácie diela je novovybudovaná telocvičňa pri Základnej škole v obci

Cífer.

2. Na účel dodania, zhotovenia diela objednávateľ odovzdá k dátumu začatia dodávateľovi

miesto plnenĺa pripravené na realizácĺu dĺela nasledovne:

odovzdanie pracoviska : pracovisko vyčistené, pripojenie na el' energiu a vodu, umožní

prístup k miestu realizácĺe diela, prípadne poskytne kľúče.

3. Dodávateľ zhotoví dielo uvedené v článku ll. tejto zmluvy v termíne najneskôr do 60 dní

od účinnosti tejto zmIuvy najneskôr do 1-0.09.2018.

4. Za dodávateľa je oprávnený komunikovať ohľadom dodanĺa, zhotovenie diela Mgr. Marián

Kmetóny, tel.: 00421 9o3 641 653, mai|: k\etonv@pesmenpol.sk, lng' Jozef Višňovský, tel:

oa4Ż1 g78 7 33 888, mail : obchod @ pesmenpo|.sk

5. Za objednávateľa je oprávnený komunikovať ohľadom vykonanĺa diela: Mgr' Maroš Sagan,

PhD, starosta@cifer.sk, O9I5 930 737 .

čnruor lv.
CENA

L Zmluvné strany dohodli cenu diela v súlade so zákonom č. t8lt996 Z'z' v platnom znení

takto

Celková cena za zhotovenie dĺela bez DPH: 16 560,00 €

DPHŻo% 3 31'2,00 €

Celková dohodnutá cena za realĺzovanĺe zmluvy o dielo vrátane DPH: 19 872,oo €

S l ovom : D ev iźt n á sťti sícose mstose d e m d e si otdvo €,

2
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2' Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny dĺela uvedenej v ods. ]. tohto článku zmluvy

môže dôjsť na základe jej vzájomného písomného odsúhlasenia a po vzájomnom akceptovaní
dôvodov zmeny.

3. Dohoda o výhrade vlastníctva. Zmluvné strany sa dohodIi na výhrade vlastníctva
zhotoveného diela tak, že vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným
zaplatením zmluvnej ceny za dielo uvedenejv Čl'v'ods. 1. tejto zmluvy'

čúruor v.
PLAToBNÉ PoDMtENKY

1. objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovĺ za vykonané dĺelo celkovú cena s DPH

na základe vystavenej faktúry.

2. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovi

čúĺuox vl.
PRÁVA A PoVlNNosTl zMLUVľÝcx sĺnÁľĺ

1. Dodávateľsa zaväzuje

a' dodaĹ zhotovĺť dielo na svoj náklad a nebezpečenstvo
b. dodať, zhotoviť dielo riadne a včas a poŽadovať vykonanie potrebnej súčinnosti zo strany

objednávateľa, najmä dodržanie podmienok uvedených v Čl. ĺll., ods. 2.

c. oznámĺť objednávateľovi bez zbytočného odkladu zistenie prekáŽok, ktoré by znemožnĺli,
alebo sťažili vykonanie samotného diela\alebo termín jeho odovzdanĺa, alebo nevhodnú
povahu vecí prevzatých od objednávateľa, a navrhnúť nový postup/zmenu diela/.
Do dosiahnutia dohody je dodávateľ oprávnený vykonávanie diela prerušiť.

d. vrátĺť objednávateľovĺ vecĺ, ktoré mu poskytol za účelom realizácie diela a to najneskôr spolu
sjeho odovzdaním. Pred týmto termínom je povinný ich vrátiť iba vprípade skončenia
platnosti zmluvy.

2' objednávateľsa zaväzuje:

a. včas poskytnúť dodávateľovi podklady potrebné na posúdenie dĺela, ktoré nezamenitel'ne
a riplne informujú zhotoviteľa o diele, ktoré má vykonať.

b. odstránĺť prípadné prekážky, ktoré by mohli znemožniť alebo sťažiť dodanie, zhotovenie
a odovzdanie diela,

c. preoížĺť termín zhotovenia dĺela o časové straty, ktoré boli spôsobené neposkytnutím
súčinnosti z jeho strany,

d. prevziaťvykonané dielo na mieste odovzdania a podpísať preberací protokol.

J
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čnĺuox vll.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1' o odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmĺuvné strany písomný protokol, a to aj ohl'adne
jednotlivých čiastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o diele, jeho
odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácĺe týkajúcej sa diela a prípadných
zĺstených vád a nedorobkov, opatrenia a lehoty na odstránenĺe zistených vád diela, bude
datovaný a podpísaný zmluvnýmĺstranami. Dodávatel' je povinný zĺstené vady diela odstrániť
v dohodnutej lehote. Návrh protokoĺu je povinný vypracovať a predložiť zhotovitel'.

z. objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dielo, ak však prevezme
vadné alebo nedokončené dielo, jeho práva zo zodpovednosti za vady diela ostávajú v plnom
rozsahu zachované. Ak sa však jedná o vady diela, ktoých charakter umožňuje rĺadne
užívanie dieĺa, tieto nĺe sú dôvodom pre neprevzatie dĺela, zhotovitel' je však povĺnný ich
odstrániť v lehote štrnástich (14) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany
nedohodnú inak.

3. V prípade, ak objednávateľ v rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo ani v lehote troch (3)
pracovných dní od doručenia výzvy dodávateľa na jeho prevzatie, považuje sa záväzok
vykonať dielo za splnený, ibaže objednávateľ preukáže opak. V takom prípade sa podpis
objednávateľa na protokole nevyžaduje.

4. Za objednávateľa je poverený dĺelo prevziať Mgr' Maroš Sagan, PhD.
5. Pri preberacom konaní zhotoviteľ objednávateľovi odovzdá aj dokumentáciu vyplývajúcu

z vykonania diela (vyhlásenĺa zhody, certifikáty).

čnĺĺox vlll.
zoDPoVEDNosŤ zHoToVlTEĽA

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní 2b mesiacov a stály pozáručný servis. Záručná
doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu alebo štvrtým dňom nasledujúcim
po dnĺ, v ktorom malo byť dielo odovzdané a objednávateľ dielo V rozpore s tou zmluvou
neprevzal.

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na dĺele vady, za ktoré zhotovĺtel' zodpovedá,
objednávateľ ich písomne oznámĺ zhotovĺtelbvi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní
odo dňa kedy ich pri vynaložení odbornej starostlivostĺ mohol zĺstiť. V oznámení musí
objednávateľ vady opísad prípadne uviesť ako sa prejavujú' Dodávateľ je povinný vznĺknuté
vady odstrániť v primeranej lehote' Pokĺaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú ĺnak,
za primeranú lehotu sa považuje lehota L4 pracovných dní.

3. objednávateľ je povinný vady vzniknuté v záručnej dobe reklamovať písomne u zhotoviteľa a
popísať ich náležitým spôsobom'

4. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznĺkli nesprávnym používaním diela, alebo úmyselným
poškodením.

Dodávateľ nezodpovedá za vady dĺela,
ak tĺeto vady spôsobilo použitie vecíodovzdaných mu na spracovanie objednávatelbm,
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b' ak tieto vady boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu
objednávatelbm,/resp' osobou, ktorá riadi, kontroluje alebo inak ovplyvňuje práce na
mieste plnenia v objekte, kde sa dielo realizuje/,

c. ak dodávateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval,
alebo ak dodávateľtúto nevhodnosť nemohol zĺstĺť.

čnľĺox lx.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

7. Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpĺĹ pokiaľ druhá strana poruší zmluvu podstatným
spôsobom. Podstatným porušením zmluvy je:

zo strany dodávatel'a:
a. neposkytnutie potrebných podkladov k zhotoveniu diela,
b. neodovzdanie miesta plnenia v dohodnutom termíne,
c' omeškanie sa s úhradou odplaty za dielo po dobu dlhšiu ako 30 dní,

zo strany objednávate!'a :

a. zavĺnené neplnenie dohodnutých termínov realĺzácĺe diela / meškanie so zhotovením
diela viac ako 20 dní zavĺnením zhotoviteľa)

b' neodstránĺteľné vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ

2. odstúpenie od zmluvy nadobúda účĺnnosť dňom doručenia oznámenĺa o odstúpení druhej
zmluvnej strane.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy dodávateľom z dÔvodu neuhradenia ceny dĺela je dodávateľ
oprávnený demontovať tovar, ktoný bol predmetom dodávky v rámci vykonania diela.

čńľĺo\ x.
DoRUčoVANlE

1. Všetky lĺstiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (d'alej len ,,oznámenia")
budú medzĺ zmluvnými stranamĺ zabezpečované lĺstamĺ doručenými poštou alebo osobne
alebo faxom alebo e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, sa považuje za doručené
dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmĺetol prevziať, alebo na tretí deň odo dňa
podanĺa zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej
vety vrátila späť odosĺelateľovi. Ak bolo oznámenie zasielané faxom, e-mailom alebo
oznamované osobne v pracovný deň v čase od 8.00 hod do 16.00 hod', považuje sa za

doručené v momente prenosu resp. oznámenia, ĺnak v nasledujúci pracovný deň.

2. Pre objednávatel'a budú všetky oznámenĺa doručované alebo oznamované na nižšie uvedené
údaje:

Adresa: obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31, 919 43 Cífer
kontaktné osoby: Mgr' Maroš Sagan, PhD.
e-mail.: starosta@cifer.sk

tel.: 0915 93O737

a pre dodávatel'a budú všetky oznámenie doručované alebo oznamované na nižšie uvedené
údaje:
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adresa: Pesmenpol spol. s r.o., Železničiarska 16, o8o 01 Prešov
kontaktné osoby: lng' Jozef Višňovský, Mgr. Marián Kmetóny
mail: obchod@pesmenpol.sk, kmetonv@pesmenpol.sk
tel.: 0042L 9L8 733 888,00421 903 641 653

Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré
sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenĺa, najmä všetky zmeny týkajúce
sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska
alebo mĺesta podnĺkanĺa, bankového spojenĺa, Vstup do konkurzného konania,
reštrukturalizácie alebo likvĺdácie ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana
nesplní túto povĺnnos{ nebude oprávnená namieta{ že neobdržala akékolVek oznámenie,
a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

čl.łľox x.
zÁvgnrčruÉ USTANoVENlA

L. Táto zmluva sa spravuje zákonmĺSlovenskej republĺky bez prĺhliadnutia ku kolíznym normám'
Súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov
týkajúcich sa tejto zmluvy.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadĺa ustanoveniami obchodného zákonníka
č. 513/199L Zb. vznení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanovenĺamĺ občianskeho
zákonníka č' 4a/J964 Zb' v znenĺ neskorších predpisov a súvisiacĺmi predpismi'

3. Táto zmluva sa môže menĺť aĺebo zrušĺť'iba dohodou zmluvných strán v písomnej forme'

4' Ak by sa dôvod neplatnostivzťahoval len na časťtejto zmluvy, bude neplatnou len táto časť'

5. Táto zmluva tvorí úplnri dohodu meozi \ęlluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej
záležitosti. Podpisom tejto zmluvy zanĺkajú vsätły predchádzajúce písomné a ústne dohody
súvisiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať
zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednaní a dohôd.

6. Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

7' Prílohy k tejto zmluve sú:

a) Príloha č. ]. - cenová ponuka zo dňa 6.2.2ot8.

8' Táto zmluva nadobudne pĺatnosťdňom podpísania oboma zmluvnýmístranami.

9. ZmIuva nadobudne účinnosť nasledujúci deň po dni nadobudnutia účinnosti ZmIuvyo poskytnutí nenávratného finančného príspevku zo Slovenského futbalového zväzu.
V prípade, že zmluva o dĺelo bude uzavretá až po nadobudnutí účĺnnostĺ Zmluvy o poskytnutí
podpory formou dotácĺe uzatvorenej medzĺ Environmentálnym fondom a objednávateľom,
zmluva o dielo nadobudne účinnosť dňom jej zverejnenia na webovom sídle objednávatel'a.

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná voľnosť nĺe je
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných
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podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítalĺ a že tento im je jasný, zrozumĺteľný a
vyjadrujrici ich slobodnú , vážnu a spoĺočnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú'

V .s-ę..**.., d ňa ...\:. :.$.::ęit V Prešove, dň. .....P'.:s..'}-$

Za objed

ký, konateľ
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KoMPLEXNÉ vYBAvENtE šPoRTovÝcH oBJEKTov
PESMENPOL spol. s r.o' Prešov, kmelony@pesńenpot'sk
Železničiarska 16, o8o 01 Prešov, mobil: oo42l 9o3 641 653, tel.,fax/ oo421 5! 772L o83
w.PesmenPol.sk

Teleskoplckó trlbÚny (drovsné lavlce, plastová seđadlá
pevná a plastová sedadlá sklopné)
obec cĺÍor
Kontaktná osoba: lng. Júllus Pančĺk
emall: starosta@clfer.sk

Kąl!rulácia výroby a docáykv športových zarladení

spo/. 5 ŕ.o. PREśoy

strana 1/í

19 872.003 312.0020%

€
16 560 00450.0036,8bm

modulu cca 4,6m' poěet prechodov na każdom
1, ceńiĺikát bezpečnosti "B''' jedcn modul cca 4,6m/Bks'

36,8bm

dĺżka jedného

uena sporu
s DPH v EURDPHDPH

sporu oez UPH
V EUR

cena oez UHř
za kus v EURksnr 

| 
ruázov polożty t;;

3-radová tribúna s lavicami

2. 3-radová tribrjna s sedadlami

itł
:i

:!

:.il
l:.r:

'.. ä
'"_i,ś

3. 3-radová tribúna so sedadlami \

bm - beżný meleŕ

par-2 ks

kpl' _ komplelná zoslaVa

cenová kalkulácla je uvedená vrátane dopravy'
Vś€tky zaÍiadenia sú certaÍikované v súlade s platnou legislatívou EU'
Na zańadenia poskytujeme záruku 24 mesiacov a stály pozáručný seryls

í9 872.00

1 9 872.00 €
3 312 00200/016 560,00

16 560'00 €
450.0036,8bm

jedného modulu cca 4'6m' počel prechodov
na každom module 1 ' ceńiÍikát bezpečnostl ''B'', jeden ĺr1odUl cca

tribÚ ny

počet modulov 8, dĺżka

2't 459.203 643.20200/o18 216.00495 0036.8bm

jedného modulu cca 4'6m' počet prechodov
na każdom module 1 ' ceńlÍikát bezpgčnostl ,,B'', jeden nlodUl cca

počet modulov 8, dĺżka

spolu 36,8bm trĺ121

cenovú kalkuláciU schVálal

06.02.201E do 31.07.201E Mgr Maíián Kmelony _ obchodne odde-lente 'ĺ > _


