
Zmluva o dielo č,.zot8.lcoz
uzatvorená podľa ustanovenia 9 536 a nasl. obchodného zákonníka č,.5t3ĺL99tzb.

v znení neskorších predpisov
medzi

čuĺvox l.

zMtUVNÉ STRANY

obchodnémeno: Pesmenpolspol.s.r.o'
Sídlo: Železničiarska 16, o8o 01 Prešov
V zastúpení: lng. Jozef Višňovský, konate|'
lčo: 36 5o7 881
Dlč: 2022036Ĺ37
lč opx: sę2o22o36137
Bankové spojenie: Uni Credit Bank
čísto účtu/lsłľ: sKo3 1111 oooo 0066 2600 7oo9
Zapísaná: oR sR Prešov, odd. Sro, vl.č,.t4657|P
/ d' alej le n,, zhotovĺte ľ"/

/ d'alej spolu len,,zmluvné strany" f

obchodné meno:

Sídlo
V zastúpení:

lčo:
D!č:
lč optl:
Bankové spojenie:
IBAN:

obec Cífer

Nám. A. Hlinku 31, 919 a3 \Ífer
Mgr. Maroš Sagan, PhD.

00312347

2021133697

VUB: 2923-21210200
sK66 0200 0000 0000 02923212

/ d'alej len,,objed ná v ate|ĺ" f

čńruor ll.
PREDMET ZMLUVY

L. Predmetom tejto zmluvy je dodávka a montáž ochranných sĺetí a delĺacĺch závesov v súlade
s cenovou ponukou zo dňa , ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, za podmienok
dohodnutých v tejto zmluve (d'alej len ,,dĺelo")'

2. Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje vykonať dielo a objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu
za vykonanĺe diela.



3' Dodávateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámĺl s charakterom a rozsahom dĺela
v zmysle podmienok stanovených objednávateľom a že sú mu známe technické, kvalitatívne
a iné podmienky realĺzácie diela.

4. Dodávateľ vyhlasuje, že disponuje takými odbornými znalosťami a kapacitami, ktoré sú
k zhotoveniu predmetného diela potrebné a že dĺelo vykoná s odbornou starostlivosťou
na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo'

5. Akákoľvek zmena rozsahu dĺela je podmienené predchádzajúcou písomnou dohodou
zmluvných strán vo forme dodatku k tejto zmluve.

čńľĺox lll.
TERMíN A MlEsTo PLNENIA

1' Miestom plnenia- realizácie diela je novovybudovaná telocvičňa pri Základnej škole v obcĺ
Cífer.

2. Na účel dodania, zhotovenia diela objednávateľ odovzdá k dátumu začatia dodávateľovi
miesto plnenĺa prĺpravené na realizácĺu diela nasledovne:

odovzdanie pracoviska : pracovisko vyčĺstené, pripojenĺe na el. energiu a vodu, umožní
prístup k miestu realizácie diela, prípadne poskytne kľúče.

3' Dodávateľ zhotoví dielo uvedené v článku ll. tejto zmluvy v termíne najneskôr do 60 dní
od účinnosti tejto zmluvy najneskôr do 10'09'2018.

4. Za dodávateľa je oprávnený komunikovať ohl'adom dodanĺa, zhotovenie diela Mgr. Marián
Kmetóny, tel.: 00421 903 641 653, mail: kmetony@pesmenpol.sk, lng' Jozef Višňovský, tel:
oo42l918 733 888, mail: obchod@ per'"täl.ř-

5. Za objednávateľa je oprávnený komunikovať ohľadom vykonania diela: Mgr. Maroš Sagan,
PhD, starosta@cĺfer.sk, 0915 930737 '

čńruox v.
CENA

1. Zmluvné strany dohodli cenu diela v súlade so zákonom č. 18/1996 Z'z' v platnom znení
takto:

Celková cena za zhotovenie diela bez DPH: 6729,79 €

DPH2O%: 1 345,96 €

Celková dohodnutá cena za realizovanie zmluvy o dielo vrátane DPH: 8075,75€
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Slovom: osemtÍsícsedemdesÍatpirť 75n00 €



-
2. Zmluvné strany sa dohodli, že k zmene ceny dĺela uvedenej v ods' 1 tohto článku zmluvy

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

3. Dohoda o vÝhrade vlastníctva. 7m luvné strany sa dohodli na výhrade vlastníctva
zhotoveného diela tak, že vlastníctvo k dielu prechádza na objednávateľa až úplným
zaplatením zmluvnej ceny za dielo uvedenej v Čl'v'ods. 1. tejto zmluvy'

čnĺvor v.
PIAToBNÉ PoDMlENKY

t. objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za vykonané dielo celkovú cena s DPH
na základe vystavenej faktúry.

Ż. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia a doručenia objednávateľovĺ.

čńľvox vl.
PRÁVA A PoVlNNosTl zMLUVĺuÝcĺ srnÁľĺ

1'' Dodávateľsa zaväzuje

a' dodaĹ zhotoviť dielo na svoj náklad a nebezpečenstvo
b. dodaĹ zhotoviť dielo riadne a včas a.požadovať vykonanĺe potrebnej súčĺnnosti zo strany

objednávateľa, najmä dodržanie podmienok uvedených v čl. lll., ods. 2.

c. oznámĺť objednávateľovi bez zbytočného odkladu zistenie prekážok, ktoré by znemožnilĺ,
alebo sťaŽilĺ vykonanĺe samotného diela \lebo termín jeho odovzdanĺa, alebo nevhodnú
povahu vecí prevzatých od objednávateľa, a navrhnúť nový postup/zmenu diela/.
Do dosĺahnutia dohody je dodávateľ oprávnený vykonávanie dĺela prerušĺť.

d. vrátiť objednávateľovi veci, ktoré mu poskytol za účelom realĺzácie diela a to najneskôr spolu
s jeho odovzdaním. Pred týmto termínom je povinný ĺch vrátiť ĺba v prípade skončenia
platnosti zmluvy.

2. objednávateľsa zaväzuje

a' včas poskytnúť dodávateľovi podklady potrebné na posúdenie diela, ktoré nezamenĺtel'ne
a úplne informujú zhotoviteľa o diele, ktoré má vykonať.

b. odstránĺť prípadné prekážky, ktoré by mohIi znemožniť alebo sťažiť dodanie, zhotovenie
a odovzdanĺe diela,

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

d. prevziaťvykonané dĺelo na mieste odovzdania a podpísať preberacíprotokol.
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čl.nruox vll.
ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

L. o odovzdaní a prevzatí dĺela spíšu zmluvné strany písomný protokol, a to aj ohľadne
jednotlivých čĺastkových plnení. Protokol bude obsahovať najmä základné údaje o dĺele, jeho
odovzdaní a prevzatí, súpis odovzdanej dokumentácie týkajúcej sa diela a prípadných
zĺstených vád a nedorobkov, opatrenĺa a lehoty na odstránenie zistených vád diela, bude
datovaný a podpísaný zmluvnýmĺstranamĺ. Dodávatel' je povinný zistené vady dĺela odstrániť
v dohodnutej lehote. Návrh protokolu je povinný vypracovať a predložĺť zhotoviteľ.

2. objednávateľ nie je povinný prevziať vadné alebo nedokončené dĺelo, 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, ktoných charakter umožňuje riadne
užívanie diela, tĺeto nie sú dôvodom pre neprevzatĺe dĺela, zhotoviteľ je však povinný ich
odstrániť v lehote štrnástich (14) pracovných dní, pokiaľ sa v protokole zmluvné strany
nedohodnú ĺnak'

3. V prípade, ak objednávateľv rozpore s touto zmluvou neprevezme dielo aniv lehote troch (3)
pracovných dní od doručenia r.nýzvy dodávatel'a na jeho prevzatĺe, považuje sa záväzok
vykonať dielo za splnený, ibaže objednávatel'preukáže opak. Vtakom prípade sa podpis
objednávateľa na protokole nevyžaduje.

4' Za objednávateľa je poverený dielo prevziať ľłgr. Maroš Sagan, PhD'
5. Prĺ preberacom konaní zhotoviteľ objednávateľovĺ odovzdá aj dokumentáciu vyplrivajúcu

z vykonanĺa diela (vyhlásenia zhody, certifikáty)'

čuruor vlll.
zoDPoVEDN osŤ\zH oToVlTEĽA

7. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku vtrvaní'24 mesĺacov a stály pozáručný servis. Záručná
doba začína plynúť dňom podpisu preberacieho protokolu alebo štvrtým dňom nasledujúcim
po dni, v ktorom malo byť dĺelo odovzdané a objednávateľ dĺelo V rozpore s tou zmluvou
neprevzal.

2. Ak sa počas záručnej doby vyskytnú na dĺele vady, za ktoré zhotoviteľ zodpovedá,
objednávateľ ĺch písomne oznámi zhotoviteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 dní
odo dňa kedy ich pri vynaložení odbornej starostlivosti mohol zĺstĺť. V oznámení musí
objednávateľ vady opísa{ prípadne uvĺesť ako sa prejavujú. Dodávatel' je povinný vzniknuté
vady odstránĺť v primeranej lehote. Pokiaľ sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak,
za primeranú lehotu sa považuje lehota L4 pracovných dní.

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

4. Záruka sa nevzťahuje na vady, ktoré vznikli nesprávnym používaním dĺela, alebo úmyselným
poškodením.

Dodávateľ nezodpovedá za vady diela,
ak tieto vady spôsobilo použĺtie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávatel'om,
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b' ak tieto vady boli spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu
objednávateľom,/resp. osobou, ktorá riadi, kontroluje alebo inak ovplyvňuje práce na
mieste plnenia v objekte, kde sa dĺelo realizuje/,

c' ak dodávateľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval,
a|ebo ak dodávateľ túto nevhodnosť nemohol zĺstĺť'

čúĺvox lx.
oDSTÚPENlE oD zMtUVY

1' Zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť, pokĺal'druhá strana poruší zmluvu podstatným
spôsobom. Podstatným porušením zmIuvy je:

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

zo strany objednávate!'a:
a. zavinené neplnenie dohodnutých termínov realizácie diela / meškanie so zhotovením

diela viac ako 20 dní zavinením zhotoviteľa)
b' neodstrániteľné vady diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ

2. odstripenie od zmluvy nadobúda rjčinnosť dňom doručenia oznámenia o odstúpení druhej
zmluvnej strane.

3. V prípade odstúpenia od zmluvy dodávatelbm z dôvodu neuhradenia ceny diela je dodávateľ
oprávnený demontovať tovar, ktoný bol predmetom dodávky v rámcĺ vykonania dĺela'

\

čúľo( x.
DoRUčoVANlE

7. Všetky lĺstiny, objednávky, dokumenty, požiadavky a oznámenia (d'alej len ,,oznámenia")
budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami 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 odmietol prevzia{ alebo na tretí deň odo dňa
podania zásĺelky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná na adresu podlä predchádzajúcej
vety vrátĺla späť odosielateľovi. Ak bolo oznámenie zasĺelané 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, inak v nasledujúci pracovný deň.

2. Pre objednávatel'a budú všetky oznámenia doručované alebo oznamované na nĺžšie uvedené
údaje:

Adresa: obecný úrad Cífer, Nám. A. Hlinku 31,919 43Cíter
kontaktné osoby: Mgr. Maroš Sagan, PhD'
e-mail.: sta rosta ĹĐcifer.sk

tel.: 0915 930 737

a pre dodávatel'a budú všetky oznámenĺe doručované alebo oznamované na nižšie uvedené
údaje:

)



adresa: Pesmenpol spol. s r.o., Železničiarska 16, o8o 01 Prešov
kontaktné osoby: lng. Jozef Višňovský, Mgr. Marián Kmetóny
maĺl: obchod@pesmenpol'sk, kmetonV@pesmenpol'sk
tel.:00421- 918 733 888,00421903 641 653

3. Zm|uvné strany sa zároveň zaväzuju oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré
sa ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce
sa uzavretej tejto zmluvy, zmenu, čĺ zánik ich právnej subjektivĺty, adresu ich sídla, bydlĺska
alebo miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania,
reštrukturalizácĺe alebo likvidácie ktorejkolVek zmluvnej strany' Ak niektorá zmluvná strana
nesplní túto povinnos{ nebude oprávnená namieta{ že neobdržala akékolVek oznámenie,
a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu.

čuĺrlox x.
zÁvenečĺĺÉ USTANoVENlA

1' Táto zmluva sa spravuje zákonmiSlovenskej republiky bez prĺhliadnutia ku kolíznym normám'
Súdy S|ovenskej republiky majú výlučnú právomoc na rozhodovanie akýchkoľvek sporov
týkajúcĺch sa tejto zmluvy.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadĺa ustanoveniami obchodného zákonníka
č. 573/I99t Zb. v znení neskorších predpisov a v jeho rámci ustanovenĺami občianskeho
zákonníka č.40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

3. Táto zmluva sa môže meniť alebo zrušiť 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 úplnú dohodu '"o) zmluvnými stranami týkajúcu sa predmetnej
záležĺtosti. Podpisom tejto zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody
súvĺsiace s predmetom tejto zmluvy a žiadna zo zmluvných strán sa nemôže dovolávať
zvláštnych v tejto zmluve neuvedených ústnych dojednanía 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 9.7 '201'8.

8' Táto zmluva nadobudne platnosťdňom podpísania oboma zmluvnýmistranami

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

Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ĺch zmluvná vol'nosť nie je
ničím obmedzená, že zmluvu neuzavrelĺ ani v tĺesni, anĺ za nápadne nevýhodných
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podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je jasný, zrozumĺteľný a
vyjadrujúci ich slobodnú ,vážnu a spoločnú vôľu, a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpĺsujú.

V ..L\sÝB.., dňa ....\P.*.l*{
I

V Prešove, dň. .....:.'s.:...}A

Za objednávatel'a:

Mgr.
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PESMENPoL spot. s r.o., Železničiarska 1

športová HALA
Kontaktná osoba: p. Pančík
Kontakt: 0042í 915 930 747
Email: pancik@cifer.sk

Kalkulácia vúrobv a dodávkv športových zariadení

Prešov, lco: g6 5o7 88.l, lČ DPH: sK2o22o36í376' 080 0í

strana 1/1

Cena spolu
s DPH v EUR

DPHDPH
sporu ba DPH

v EI.JR

cena bs DPH
za kus v EURks1 |ĺazovooozłv l;

1

90.00

430.4

'l

71.74

20vo

20/o

75.00

358.70

í 341'00 €

4,30

75.00

'l.70

211

I

2't'l

m2

knl

ń2

Iochranná sieť pred okná. ffi
|50x50mm' po ďrajrch zcilnená, rúmeÍ ffi:4,6y2'4mt2oks a
14,6ye,2smt7ks

+ koštrukciamatďál:

1OO m2
sVO

3 351.60

397.80
1 241.1s

554.50

66.30
rco,E6

2ovô

200/o

20%

2 793.00

331.50
1ou.m
5 388'79 €

9.80

1

245

kol.

m2

kol.

na
dďtńckým ovládaním, uchyttrá o kmštrukciu strtrhy,

'8"
m

(at6t) nepriehladný
siet's ďami 10 x 'l0

alebo polopriehladný, VyŠŠie
cm' farba podľa požiadaviek klista s

farieb, ceíÍÍikát bezp€čnosti .B,' remg @:
1x'l

na na

s

503

ô-12

t-60
.16

Tkanina +

SPOLU: 9'79 €


