
Z M L U V A  O  D IE L O

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Objednávateľ:

Článok 1 
Zm luvné strany

Názov:
Sídlo:
Štatutárny orgán:
Osoba poverená preberaním diela: 
IČO:
Bankové spojenie:
IBAN:
B1C:

Mesto Trebišov
M. R. Štefánika 862/204, 075 25 Trebišov 
PhDr. Marek Čižmár -  primátor 
Ing. Jozef Ferjo 
00331996
VÚB a. s., pobočka Trebišov 
SK3902000000000019325622 
SUBASKBX

(ďalej len „objednávateľ“) 

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: 
Sídlo:

IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutárny orgán: 
Bankové spojenie: 
IBAN:
BIC:

PLAYSYSTEM , s.r.o.
Rampová 4
040 01 Košice 
36 601411 
2022105503 
SK202105503
lng. Jaroslav Bavlšík -  konateľ 
VUB a.s. pobočka Košice 
SK450200 0000 0028 61954358 
SUBASKBX

Zhotoviteľ je  zapísaný v Obchodnom registri pod vložkou č. 17494/V vedenom na 
Okresnom súde Košice 1.

(ďalej le n ,.zhotoviteľ“ )



Č lánok 2 
Podklady pre uzatvorenie zmluvy

Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa Č. 20I7JB1409 
pre zákazku podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení 
neskorších predpisov.
Názov zákazky: „Detské ihrisko, ul. Berehovská, TrebiŠov".

Č lánok 3 
Predm et zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná pre objednávateľa dielo v súlade s touto zmluvou 
a objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi 
dojednanú cenu.
Dielom sa rozumie vyhotovenie, doprava a montáž komponentov konštrukcie nového 
detského ihriska v TrebiŠove na ul. Berehovská.
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 
na vSvoje náklady, v dohodnutom čase a v dohodnutej kvalite.
Zhotoviteľ vyhlasuje, že je  oprávnený a odborne spôsobilý vykonávať dielo podľa 
tejto zmluvy.

Č lánok 4 
Term ín plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo do 06.10.2017.

Č lánok 5 
Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku 3 tejto zmluvy je  stanovená podľa zákona 
č. 18/1996 Z. z, o cenách v znení neskorších predpisov.
Cena za zhotovenie diela vychádza z cenovej ponuky Č. 2017JB 1409 a je  vo výške 4 
573,20 Eur s DPH.
Dodanie realizačných dokladov podľa bodu 8.5 a 8.6 je  súčasťou ceny diela podľa 
bodu 5.2. tejto zmluvy.
Dohodnuté ceny sú maximálne. Zmena ceny smerom doleje prípustná kedykoľvek.
V cene za zhotovenie diela sú zahrnuté všetky náklady súvisiace s prípravou, 
realizáciou a odovzdaním diela do užívania.
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Zhotovíte!' je  oprávnený vystaviť faktúru až po odovzdaní diela a jeho prevzatí 
objednávateľom.
Dodací list je  podkladom pre vystavenie faktúry.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu.
Splatnosť faktúry je  do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi .
Prílohou záverečnej faktúry bude Zápis o odovzdaní a prevzatí diela a Dodací list.

Článok 7
Z áručná doba a zodpovednosť za vady

Dielo má vady, ak vykonanie diela nezodpovedá jeho účelu užívania.
Na drevené konštrukcie je  proti prehnitiu a potrebe náteru záruka stanovená na 
60 mesiacov, na nerezové konštrukcie, časti HDPE plastu a nerezové reťaze je záruka 
stanovená na 120 mesiacov. Na všetky ostatné časti diela je  záruka stanovená na 
24 mesiacov.

Záruka začína plynúť dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí zmluvnými 
stranami.

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené kvalitne a za použitia kvalitných 
materiálov v súlade s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy, a že po 
ukončení realizácie bude spôsobilé k užívaniu podľa účelu.
Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ 
iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou.
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas záručnej 
doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne odstraňovať bez 
zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v reklamačnom konaní, 
najneskôr však do 15 dní. V prípade havarijného stavu bezodkladne, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak.
Ak sa ukáže, že vada diela je  neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 15 dni od 
zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady bezodplatne. 
Objednávateľ je  povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa 
možností Čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.

Č lá n o k  6

ľ l a t b a ,  p l a t o b n é  p o d m ie n k y ,  v y ú č to v a n ie  d ie la

3

;



8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že:

• vykonáva dielo na vlastné náklady a vlastnú zodpovednosť,
• materiály a dodávky použité na stavbe budú vyhovovať platným predpisom 

a normám.
8.3 Zhotoviteľ je  povinný zabezpečiť vyčistenie priestorov v okolí Nového detského 

ihriska v Trebišove na ul. Berehovská do ukončenia a odovzdania diela v dohodnutom 
termíne.

8.4 K odovzdaniu a prevzatiu diela zhotoviteľ objednávateľa vyzve písomne.
8.5 O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol, podpísaný 

objednávateľom. Deň podpisu protokolu objednávateľom sa považuje za deň 
odovzdania diela.

8.6 Súčasťou protokolu podľa bodu 8.5 bude prevádzková dokumentácia, ktorá bude 
obsahovať projekt skutočného vyhotovenia a dokladovú časť obsahujúcu atesty a 
certifikáty resp. doklady o preukázaní zhody všetkých zabudovaných výrobkov 
a materiálov, vrátane knihy detského ihriska ako aj v5etkých dokladov potrebných pre 
bezpečné užívanie diela.

8.7 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je  úspešné vykonanie a dokladovanie 
všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi a záväznými normami pre delské 
ihriská.

8.8 Odovzdaním diela dochádza k prechodu vlastníctva diela a nebezpečenstva škody zo 
zhotoviteľa na objednávateľa.

Článok 9
Zm luvné pokuty' a úroky z om eškania

Ak zhotoviteľ neodovzdá dielo v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zmluvnú 
pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý deň omeškania. Zhotoviteľ nie 
je  v omeškaní, ak je  omeškanie spôsobené prekážkou na strane objednávateľa.
Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v čase dohodnutom v tejto zmluve príp. 
v čase písomne dohodnutom zmluvnými stranami, zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 
0,05% z celkovej vyfakturovanej čiastky za vykonané práce za každý deň omeškania.
Ak objednávateľ nezaplatí faktúru v lehote vymedzenej touto zmluvou, zhotoviteľ je 
oprávnený požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania vo výške 
0,05 % z  celkovej sumy vyfakturovanej čiastky za každý deň omeškania.

Článok 10
Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa, zodpovednosť za škodu

10 1 Ak zhotoviteľ svojím počínaním pri realizácií prác zapríčinil úraz akejkoľvek osoby 
resp. škodu na nehnuteľnosti a majetku iných osôb a organizácií v záujmovom území
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predmetu zmluvy, je  povinný bezodkladne túto škodu odstrániť a znášať všetky 
prípadné finančné nároky poškodenej strany.

Článok 11 
O dstúpenie od zm luvy, riešenie sporov

11.1 Odstúpiť od zmluvy je  možné v prípade podstatného porušenia tejto zmluvy, pričom
za podstatné porušenie považujú zmluvné strany najmä omeškania sa s plnením ich
záväzkov, a to napriek písomnej výzve oprávnenej strany s poskytnutím primeranej
lehoty na dodatočné splnenie záväzku povinnej strany.

11.2 Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúce z tejto zmluvy, okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na zmluvné 
alebo zákonné sankcie.

11.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade sporov ohľadne zmeny alebo
porušenia záväzku vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie
súd.

Č lánok 12 
Záverečné ustanovenia, vyššia moc

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich 
nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. mobilizácia, vojna, povstanie, živelné 
pohromy atd\

12.2 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane nemožným do 1 mesiaca od vyskytnutia sa vyššej 
moci. strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu 
o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, 
má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky 
odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy.

12.3 Zhotoviteľ pri plnení predmetu tejto zmluvy bude postupovať s odbornou
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecné záväzné predpisy, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených
zamestnancov zmluvných strán.

12.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce v rozsahu Článku 3 tejto 
zmluvy.

12.5 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.

12.6 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je  možné len formou písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami 
oboch zmluvných strán.

12.7 Táto zmluva jc  platná dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Pre platnosť 
dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu.
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12.8 Táto zmluva je  povinne zverejňovanou zmluvou a v súlade s ustanovením § 47a ods.l 
Občianskeho zákonníka nadobúda účinnosť dňoín nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
na webovom sídle objednávateľa ako povinnej osoby v zmysle zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.

12.9 Táto zmluva je  vyhotovená v Štyroch vyhotoveniach, dve pre objednávateľa a dve pre 
zhotoviteľa

V Trebišove, dňa 29.9.2017 V Košiciach, dňa 29.9.2017
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