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Zmluva o dielo 
uzatvorená podľa Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Zb. v platnom znení 
 
 
 

I. článok 
Zmluvné strany 

 
 

1.  Objednávateľ: Obec Prenčov 
   969 73  Prenčov 300 
Zastúpený:  Mgr. Alena Ciglanová 
   starostka obce 
IČO:   00 320 943 
Telefón, fax:  045 / 672 62 44 
Č. účtu:  1402857001/5600 
IBAN   SK14 5600 0000 0014 0285 7001 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
2. Zhotoviteľ: NAJKRAJŠIE IHRISKÁ s.r.o. 
   Budča 686 
   962 33  Budča 
Zastúpený:  Ing. Jana Nociarová 
   konateľka spoločnosti 
IČO:   50 246 283 
IČ DPH:  SK212 024 66 01 
Telefón, fax:  0948 077 431 
Č. účtu:  2947021188/1100 
IBAN:   SK51 1100 0000 0029 4702 1188 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
3. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo, predmetom ktorej je „Veselé zvieratká 
– ihrisko pre najmenších“ na základe výsledku súťaže v súlade s podmienkami 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

II. článok 
Predmet plnenia 

 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať dielo 
„Veselé zvieratká – ihrisko pre najmenších“ podľa podmienok dohodnutých v tejto 
zmluve. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonané dielo odovzdať objednávateľovi v termíne 
dohodnutom v článku III. tejto zmluvy. 
 

3. Zhotoviteľ vykoná dielo v zmysle bodu 1. tohto článku zmluvy v rozsahu a v súlade 
s cenovou ponukou predloženou v súťaži. 
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4. Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou prevziať a zaplatiť cenu podľa 
platobných podmienok dohodnutých v článku IV. tejto zmluvy. 
 
 

III. článok 
Čas plnenia 

 
 

1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy sú nasledovné: 
 Začiatok prác:  15. 10. 2018 
 Ukončenie diela:  31. 10. 2018 
 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 a) zrealizovať predmet zmluvy v termíne uvedenom v bode 1 tohto článku. 
 b) vykonané dielo odovzdať objednávateľovi 
 

3. Ak zhotoviteľ vykoná dielo ešte pred dojednaným termínom, objednávateľ je povinný 
riadne vykonané dielo prevziať. Za riadne vykonané dielo sa na tieto účely považuje 
dielo, ktoré nemá vady a nedorobky, ktoré by bránili jeho riadnemu užívaniu. 
 

4. Vykonaním diela sa rozumie jeho riadne vypracovanie a odovzdanie 
objednávateľovi v mieste jeho sídla obec Prenčov. 
 
 

IV. článok 
Cena diela 

 
 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa článku II. tejto zmluvy je stanovená na 
základe cenovej ponuky predloženej zhotoviteľom vo verejnom obstarávanie predmetu 
plnenia. Do ceny sú premietnuté ekonomicky oprávnené náklady obstarania podľa §2 
ods. 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z.z. v platnom znení, vyhláškou MF SR č. 87/1996 
Z.z. v platnom znení. Cena predmetu diela je cenou maximálnou, ktorú nie je možné 
prekročiť. 
 

2. Cena za zhotovenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je: 
 Cena bez DPH :    13 820,00 € 
 DPH 20 % :       2 764,00 € 
 Cena s DPH :    16 584,00 € 
 

3. Cena za zhotovenie diela je konečná a pokrýva všetky zmluvné záväzky. V cene 
podľa ods. 2 tohto článku sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu 
a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľa, ďalej všetky správy, skúšky, atesty, 
certifikáty a pod. 
 

4. Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchýlne 
od dojednaných zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 
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5. Cenu diela je možné meniť len na základe požiadavky objednávateľa na naviac 
práce alebo na obmedzenie rozsahu prác oproti projektovej dokumentácii. Zvýšenie 
alebo zníženie ceny diela bude riešené formou písomného dodatku v tejto zmluve. Pri 
požiadavke na naviac práce bude ich cena vypočítaná metodikou použitou pri 
vypracovaní cenovej ponuky v aktuálnej cenovej úrovni. Pri požiadavke na 
obmedzenie rozsahu prác bude cena diela znížená o zodpovedajúce položky 
ponukového rozpočtu. 
 

V. článok 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
 

1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť na základe fakturácie 
zhotoviteľa. 
 

2. Faktúru vyhotoví zhotoviteľ v súlade s platnou legislatívou (zákon NR SR č. 
431/2002 Z.z. o účtovníctve) a predloží ju objednávateľovi v 3 originálnych výtlačkoch. 
Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

 číslo faktúry, resp. daňového dokladu 

 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu 

 IČO, DIČ a IČ DPH zhotoviteľa, IČO objednávateľa 

 miesto a názov diela 

 číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

 zdaniteľné obdobie 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa 

 prílohou faktúry bude protokol o odovzdaní a prebratí diela podpísaný 
obidvoma zmluvnými stranami 

 

3. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Podmienkou 
splatnosti faktúry je skutočnosť, že táto bude vystavená v súlade so zmluvnými 
podmienkami. 
 

4. Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne alebo 
obsahové nedostatky (t.j. nebola vystavená v súlade s dohodnutými zmluvnými 
podmienkami). V tomto prípade nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia 
opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
 

VI. článok 
Záručná doba, zodpovednosť za škody 

 
 

1. zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podľa všeobecne záväzných 
právnych predpisov, STN – EN, vzťahujúcimi sa na dielo, dohodnutými zmluvnými 
podmienkami, že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve 
a bude slúžiť na účel, na ktorý je určené. 
 

2. Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho prevzatia 
diela objednávateľom. 
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3. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má 
zhotoviteľ povinnosť bezplatného odstránenia vady. 
 

4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
a vecí, poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej 
starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten 
na ich používaní trval. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní písomnou 
formou. 
 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 
bezodkladne, najneskôr do 7 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa 
a vady odstrániť v čo najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád 
dohodnú zmluvné strany pri reklamačnom konaní. 
 

7. Vady projektu stavby budú zmluvné strany riešiť podľa §§ 551 – 552 Obchodného 
zákonníka. 
 

VII. článok 
Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

 
 

1. Zhotoviteľ zabezpečí realizáciu diela v súlade s platnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi, touto zmluvou, na vlastné náklady a v súlade s platnými 
technickými normami.  
 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri návrhu diela nepoužije materiál, o ktorom je 
v čase jeho používania známe, že je škodlivý. Stavebné výrobky navrhované na 
realizáciu stavebného diela musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone 
NR SR č. 90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v platnom znení a v zákone NR SR č. 
264/1999 Z.z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
 

3. Zhotoviteľ je viazaný pri vykonávaní diela pokynmi objednávateľa. V prípade 
nevhodných pokynov je zhotoviteľ povinný na to písomne objednávateľa upozorniť. 
Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných 
mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil 
a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol 
zistiť. 
 

4. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. Ak objednávateľ zistí, že 
zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je objednávateľ 
oprávnený dožadovať sa toho, aby zhotoviteľ odstránil vady vzniknuté vadným 
vykonávaním a dielo vykonal riadnym spôsobom. Ak tak zhotoviteľ diela neurobí ani 
v primeranej lehote mu na to poskytnutej a postup zhotoviteľa by viedol nepochybne 
k podstatnému porušeniu zmluvy, je objednávateľ oprávnený odstúpiť od zmluvy. 
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VIII. článok 
Zmluvné pokuty 

 
 

1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením zmluvných záväzkov zmluvnú pokutu: za 
každý deň omeškania s odovzdaním dokončeného diela objednávateľovi v termíne, 
uvedenom v čl. III. ods. 1 tejto zmluvy vo výške 0,05% z ceny diela; pokutu vo výške 
20% z ceny nevykonaných prác. 
 

2. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi za omeškanie s úhradou faktúry zmluvnú pokutu 
vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za deň omeškania. 
 

3. Zaplatenie zmluvnej pokuty nevylučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť 
objednávateľovi škodu v plnej výške, ktorá vznikla nesplnením záväzkov, ktoré pre 
neho zo zmluvného vzťahu vyplývajú. 
 

4. Uplatnenie zmluvných pokút bude vykonané písomnou formou. 
 
 

IX. článok 
Zánik zmluvy, ostatné ustanovenia 

 
 

1. Zmluva môže zaniknúť: 
    a) uplynutím doby 
    b) dohodou zmluvných strán 
    c) odstúpením od zmluvy 
 

2. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahujú ustanovenia §§ 344 – 351 Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

3. Odstúpenie od zmluvy je možné len pri podstatnom porušení zmluvy ktoroukoľvek 
zo zmluvných strán s výnimkou § 346 Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 
 

4. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
    a) ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania diela podľa platných technických  
        noriem a všeobecne záväzných právnych predpisov objednávateľom a zistené  
        vady neodstráni v dohodnutých termínoch 
    b) ak zhotoviteľ nesplní akúkoľvek povinnosť vyplývajúcu pre neho z článku II., III., 
        VII., VIII. tejto zmluvy 
    c) ak zhotoviteľ zadá vykonanie diela ako celok inej osobe 
    d) ak zhotoviteľ v dôsledku svojej platobnej neschopnosti zastaví platby  
        subdodávateľom, vstúpi do likvidácie, je na neho vyhlásený konkurz alebo vstúpi 
        do reštrukturalizácie 
    e) ak zhotoviteľ neprevezme stavenisko v lehote troch dní odo dňa, v ktorom bol 
       vyzvaný na prevzatie diela objednávateľom 
    f) ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky a tým zhotoviteľovi znemožňuje  
       vykonanie diela 
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5. Ostatné porušenia (nesplnenie) zmluvných povinností označujú zmluvné strany ako 
nepodstatné s oprávnením strany oprávnenej odstúpiť od zmluvy podľa § 346 
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
 

6. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. 
 

7. V prípade, že dôjde k okolnostiam uvedeným v ods. 3, resp. 4 tohto článku, 
vykonané práce budú odúčtované faktúrou. Objednávateľ uhradí náklady, ktoré 
preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného 
diela.  
 

X. článok 
Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami 
a účinná je dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa. 
 

2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými 
zástupcami zmluvných strán. K návrhu dodatkov k zmluve sa zmluvné strany zaväzujú 
vyjadriť písomne v lehote do 15 dní od jeho doručenia druhej strane. 
 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že právny vzťah založený touto zmluvou za spravuje 
Obchodným zákonníkom v platnom znení, s výnimkou tých vzťahov, ktoré sú výlučne 
upravené v zákone č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. V prípade, ako by vznikli 
o tejto okolnosti pochybnosti, zmluvné strany výslovne dohodli, že akýkoľvek ich 
záväzkový vzťah vzniknutý touto zmluvou, ktorý nespadá pod vzťahy uvedené v § 261 
zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, sa spravuje zák. 513/1991 Zb. 
Obchodným zákonníkom. 
 

4. V prípade, ak bude podľa tejto zmluvy potrebné doručovať inej zmluvnej strane 
akúkoľvek písomnosť, doručuje sa táto písomnosť na adresu zmluvnej strany uvedenú 
v úvode tejto zmluvy, pokiaľ nie je zmena adresy písomne oznámená zmluvnej strane, 
ktorá písomnosť doručuje. 
 

5. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva sú určené 
objednávateľovi a dva zhotoviteľovi. 
 

6. V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu stane 
neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľnosť ostatných ustanovení zmluvy. 
 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pozorne prečítali, jej text im je zrozumiteľný, 
jeho význam zrejmý a určitý. Zmluva je prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, nebola 
uzavretá pod nátlakom ani v tiesni a ani za nápadne nevyhnutých podmienok, čo 
potvrdzujú svojím vlastnoručným podpisom. 
 
V Prenčove, dňa 11. 10. 2018   V Budči, dňa 12. 10. 2018 
 
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:  
   
 


