
ZMLUVA O DIELO č. ....................... 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 
 

 

 

1. Zmluvné strany: 

1.1. Objednávateľ:   

Mesto Nová Dubnica 

Adresa:   : Trenčianska 45/41, 018 51 Nová Dubnica 

Štatutárny zástupca :  Ing. Peter Marušinec – primátor mesta 

IČO   :  00317586 

DIČ   :  2020610955 

Bankové spojenie : ČSOB, a.s.  

IBAN                : SK25 7500 0000 0040 2146 2456 

Telefón   :  042/4433484 

E-mail   :  msu@novadubnica.sk 

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických: Mgr. Katarína Bašná – odd. ŽP, e-mail: basna@novadubnica.sk, 

tel. 0918323276           

(ďalej ako „objednávateľ“) 

 

1.2.  Zhotoviteľ:  

 

....................                                  

Adresa:            

Štatutárny zástupca:          

Osoba oprávnená jednať vo veciach technických:  

IČO            

DIČ                

IČ DPH                             

Bankové spojenie                            

IBAN                                              

Telefón                                             

E-mail    

Právna forma: 

(ďalej ako „zhotoviteľ“) 

 

 

2. Predmet zmluvy: 

 

2.1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli na tom, že zhotoviteľ vykoná dielo: 

 „ Revitalizácia detského ihriska v Sade Duklianskych hrdinov“ (ďalej „dielo“), v zmysle cenovej ponuky, 

predloženej zhotoviteľom v rámci verejného obstarávania zákazky, ktorá tvorí prílohu č.1 tejto zmluvy. 

2.2. Predmetom plnenia zmluvy je vybavenie existujúceho detského ihriska  v Sade Duklianskych hrdinov 

v Novej Dubnici tromi  novými prvkami: 

Prvok č. 1:   Herná zostava – pozostáva z dvoch veží spojených lanovou lávkou (veže môžu byť aj bez striešky) 

s výškou podesty (podlahy veže) minimálne 1,5 m  a jednej veže bez striešky (tzv. hradby)  s výškou podesty do 1 

m, spojenej s jednou z veží rebríkom. Je prípustný aj iný variant spojenia – visutým mostíkom, tunelom, lanovou 

lávkou a pod. Nižší počet veží v zostave ako tri nie je prípustný! Veže s výškou podesty  minimálne 1,5 m  

vybavené spolu 1 ks šplhacou sieťou, 1ks povrazovým rebríkom a 1 ks oblúkovým rebríkom. Hradby - čiže veža 

bez striešky  s výškou dopadu do 1 m, vybavená 1 ks laminátovou  šmýkačkou a 1 ks oblúkovým rebríkom. 

Obstarávateľ pripúšťa namiesto oblúkových rebríkov ako ekvivalent  horolezeckú stienku, rebrík alebo schodíky. 

Požadovaný materiál: kovová konštrukcia z galvanizovaných oceľových alebo hliníkových profilov, upravených 

pieskovaním a vypaľovanou práškovou farbou Komaxit, spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový, 

laminátová alebo nerezová šmýkačka, plastové časti z HDPE materiálu s UV filtrom, oceľové laná obalené 

v polypropyléne, spojené plastovými krytkami. Kotvenie betónovaním a oceľovými pätkami.   

Rozmery zostavy: minimálna dĺžka 5,5 m, minimálna šírka 3,5 m. Drevené časti zostavy nie sú prípustné. 

Prvok č. 2: Visutá hojdačka Hniezdo MINI: sedadlo Hniezdo s priemerom min. 1 m, zavesené na dvoch 

kovových stĺpoch, s výškou pádu do 1m. Požadovaný materiál: galvanizované oceľové stĺpy upravené 

pieskovaním a vypaľovanou práškovou farbou Komaxit, sedadlo z farebného lanového kruhu polstrovaného 
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vrátane kovových reťazí, závesy ložiskové, bezúdržbové v sústružených masívnych puzdrách, spojovací materiál 

pozinkovaný alebo nerezový, kotvenie betónovaním. 

Prvok č. 3:  Pružinová hojdačka koník: telo húpadla z HDPE plastového materiálu s UV filtrom, s madlami na 

ruky a nohy a oceľovou pružinou, kotvenie oceľovými pätkami, spojovací materiál pozinkovaný alebo nerezový, 

galvanizovaná oceľová pružina upravená pieskovaním a vypaľovanou práškovou farbou Komaxit. 

2.3.  Dodanie uvedených prvkov je vrátane súvisiacich stavebných prác:  

výkopové práce, betonáž, montáž a osadenie hernej zostavy, výkopové práce, betonáž, montáž a osadenie 

 hojdačky Hniezdo MINI, výkopové práce, betonáž, montáž a osadenie pružinovej hojdačky, stavebný a spojovací 

materiál, doprava tovaru a montérov,  úprava povrchu detského ihriska – výkop dopadovej plochy pod hernú 

zostavu podľa STN EN 1177, odvoz výkopovej zeminy, dodanie bezpečnostného povrchu podľa STN EN 1177, 

odstránenie prípadného znečistenia okolia, spôsobeného osádzaním prvkov detského ihriska. 

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne a včas vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevezme, zaplatí za 

jeho zhotovenie dohodnutú cenu podľa tejto zmluvy a poskytne zhotoviteľovi dohodnuté spolupôsobenie podľa 

tejto zmluvy. 

2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v súlade s technickými a právnymi predpismi a slovenskými 

technickými normami tak, aby slúžilo k určenému účelu. 

 

3. Cena diela, platobné podmienky: 

 
3.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle  zákona č. 18/1996 Z. z. o 

cenách v platnom znení.  

3.2. Zmluvná cena  je  stanovená  na základe  cenovej ponuky zhotoviteľa, ktorá je neoddeliteľnou časťou 

tejto zmluvy (príloha č. 1). Zmluvná cena je konečná a zaručuje úplnosť a komplexnosť diela (dodanie  a osadenie 

ihriskových prvkov vrátane výkopových a betonárskych prác, montáže, dopravy, ostatného pomocného materiálu  

a úpravy povrchu ihriska a pod.). 

3.3.  Zmluvná cena za zhotovenie diela podľa čl. 2 je: 

Celková cena diela s DPH:  ............... €    

z toho DPH: .................  €       

cena bez DPH: .........................  €    

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať dielo v rozsahu a v súlade s ponukou predloženou k verejnému 

obstarávaniu, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3.5. Celková cena diela je konečná, platná počas celej doby realizácie  a zahŕňa všetky náklady a činnosti 

potrebné k riadnej realizácii diela. 

3.6. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky.  

3.7. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných 

podmienok, objednávateľ neuhradí. 

3.8. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi žiaden preddavok.  

3.9. Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po odovzdaní diela bez nedorobkov a vád objednávateľovi na 

základe odovzdávacieho protokolu, potvrdeného oboma zmluvnými stranami.  

3.10. Zhotoviteľ vystaví faktúru za vykonané práce v dvoch rovnopisoch. Okrem všeobecných náležitostí 

podľa zákona  o DPH musí faktúra obsahovať súpis zrealizovaných prác a ich ceny.  

3.11.  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 

3.12. V prípade, že faktúra nebude spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu, prípadne bude obsahovať 

nesprávne alebo neúplné  údaje, je objednávateľ oprávnený túto faktúru v lehote splatnosti vrátiť zhotoviteľovi. 

Lehota splatnosti v tomto prípade začne plynúť od doručenia opravenej faktúry obstarávateľovi. 

 

4. Termín realizácie diela: 

 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje riadne zhotoviť a odovzdať dielo vrátane montáže a osadenia bezpečnostného 

povrchu do 10 týždňov odo dňa doručenia právoplatne podpísanej Zmluvy o dielo. 

4.2. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť podľa tejto zmluvy riadnym ukončením a odovzdaním diela  

objednávateľovi v dohodnutom termíne, o čom bude zmluvnými stranami vyhotovený a podpísaný  odovzdávací 

protokol na mieste realizácie prác. 

4.3. Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy bude odovzdanie sprievodnej a technickej 

dokumentácie, ktorá sa k dielu vzťahuje a ktorá je potrebná na jeho užívanie a na výkon vlastníckeho práva, 

v rozsahu zodpovedajúcom charakteru zariadenia a bezpečnostno-technickým požiadavkám – minimálne však: 

a) preberací protokol predmetu zmluvy 

b) záručný list – potvrdenia záruky na jednotlivé celky predmetu zmluvy a ich komponenty 

c) kompletná dokumentácia a návod na používanie v slovenskom jazyku 

d) informácie o kontrole a údržbe 

e) vyhlásenie o zhode s príslušnými technickými normami, vrátane certifikátov.  

 

5. Miesto realizácie diela: 



 

5.1. Miesto realizácie diela je detské ihrisko v Sade Duklianskych hrdinov 77, Nová Dubnica, pozemok  parc. 

č. 1188 KN C  k. ú. Nová Dubnica, ktorý je vo vlastníctve objednávateľa.  

5.2. Rozmiestnenie jednotlivých prvkov dodaných podľa článku 2 tejto zmluvy bude priamo na mieste 

dohodnuté a určené v súčinnosti objednávateľa a zhotoviteľa. 

 

6. Dodacie podmienky: 

 

6.1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých touto zmluvou dodá objednávateľovi dielo  

v dohodnutom čase a v predpísanej kvalite, v zmysle preloženej cenovej ponuky zhotoviteľa a podmienok 

stanovených v procese verejného obstarávania, stanovených objednávateľom.  

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác, za dodržiavanie všeobecne záväzných právnych 

predpisov a platných technických noriem. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú 

jeho činnosťou pri realizácii prác na vlastné náklady v zmysle platnej právnej úpravy. 

6.3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na stavenisku počas realizácie prác až do termínu prevzatia 

vykonaného diela objednávateľom.  

6.4. Zhotoviteľ zodpovedá za zabezpečenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany 

svojich zamestnancov, prípadne iných osôb, ktorí sa zdržujú v mieste realizácie diela.  

6.5. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody, ktoré počas zhotovenia diela môže spôsobiť. 

6.6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu predmetu diela, a   že bude všetky 

práce vykonávať s celkovou odbornou starostlivosťou a  ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so 

zodpovedajúcou kvalifikáciou.  

6.7. Zhotoviteľ zabezpečí v prípade potreby vytýčenie inžinierskych sietí na vlastné náklady. 

6.8. Za  všetky  škody,  ktoré  zhotoviteľ  priamo  spôsobil  objednávateľovi  nedostatočným plnením svojich 

povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ. 

6.9.        Objednávateľ sa zaväzuje vykonané dielo bez vád a nedorobkov prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi 

dohodnutú  cenu. 

6.10.       Súčasťou úspešného plnenia je aktívne spolupôsobenie a koordinácia povereného zástupcu objednávateľa 

so zhotoviteľom. 

6.10.        Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať celé dielo na vlastnú zodpovednosť, na svoje náklady a vo vlastnom 

mene.   

 

7. Záručná lehota, záruky: 

 

7.1. Zhotoviteľ ručí za to, že predmet plnenia má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že 

zodpovedá technickým normám a predpisom platným v SR, a že nemá vady, ktoré by rušili, alebo znižovali 

hodnotu alebo schopnosť jeho používania k zvyčajným alebo v zmluve predpokladaným účelom. Počas  záručnej 

doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 

7.2. Záruka za vykonané práce je v dĺžke 60 mesiacov, na výrobky podľa záruky výrobcu -  min. 24 mesiacov  

a začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela. 

7.3. Zápis o odstránení vád a nedorobkov je zhotoviteľ povinný spísať ihneď pri preberaní tovaru. 

7.4. Ak objednávateľ prevezme dielo so skrytými vadami, má právo na dodatočné bezplatné odstránenie vady. 

7.5. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním vady diela najneskôr do 7 

kalendárnych dní od uplatnenia reklamácie u zhotoviteľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom termíne. 

7.6. Zhotoviteľ ručí za to, že ním dodané dielo spĺňa požiadavky na bezpečnosť detského ihriska v zmysle 

Zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska. V prípade, že pri vstupnej 

kontrole detského ihriska, ktorú zabezpečí objednávateľ,  inšpekčný orgán zistí, že prvky detského ihriska, dodané 

na základe tejto zmluvy, nie sú bezpečné, a z písomnej správy inšpekčného orgánu bude zrejmé, že dôvodom sú 

vady spôsobené zhotoviteľom (vady konštrukčného vyhotovenia, umiestnenia a inštalácie, inštalácie povrchu 

tlmiaceho náraz), zabezpečí zhotoviteľ do 20 pracovných dní od doručenia písomnej reklamácie a priloženom 

závere vstupnej kontroly  bezplatné odstránenie závad na ním dodaných prvkoch  v rozsahu potrebnom pre 

získanie inšpekčného certifikátu v zmysle § 8 Zákona č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť 

detského ihriska.  

 
8. Sankcie: 

 

8.1. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry môže zhotoviteľ uplatniť právo na úroky 

z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania. 

8.2. V prípade omeškania zhotoviteľa z jeho viny s termínom dodania diela o viac ako 5 kalendárnych dní, ako 

bol dohodnutý termín realizácie diela, môže objednávateľ uplatniť sankčnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej 

ceny za každý začatý deň omeškania. 



8.3. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v termínoch uvedených v článku 7 

tejto zmluvy,  môže objednávateľ uplatniť sankčnú pokutu vo výške 0,05 % zo zmluvnej ceny za každý začatý deň 

omeškania odstraňovania reklamovanej vady.  

8.4. Zmluvné pokuty a sankcie dojednané touto zmluvou hradí povinná strana, nezávisle od toho, či a v akej 

výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.     

 

9. Odstúpenie od zmluvy: 

 

9.1.  Zmluvné  strany  sa  dohodli,  že  podstatné porušenie  zmluvných  povinností  dohodnutých  v tejto zmluve  

oprávňuje  tú zmluvnú  stranu,  ktorá  je  porušením  povinností dotknutá,  odstúpiť  od  zmluvy . Spôsob 

odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je možné ho vykonať v lehote do 14 dní od 

kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie 

od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu.  

9.2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy : 

a)  ak  zhotoviteľ  nedodržiava  kvalitu  vykonávania  prác  podľa  platných  technických  noriem  

a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch  

b)   ak zhotoviteľom dodávané dielo nezodpovedá kvalitou, technickými parametrami a vlastnosťami požiadavkám 

uvedeným v článku 2 tejto zmluvy a ani v primeranej lehote neodstránil vady a nedorobky diela na základe 

požiadavky objednávateľa  

c) ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela o viac ako 21 kalendárnych dní. 

 

10. Vlastnícke právo: 

 

10.1. Objednávateľ nadobúda vlastnícke právo k dielu až úplným zaplatením jeho kúpnej ceny. 

Objednávateľ dňom prevzatia znáša nebezpečenstvo škody na predmetné dielo. V prípade nedodržania splatnosti 

faktúr si zhotoviteľ vyhradzuje právo tovar demontovať a objednávateľ musí zaplatiť vzniknuté náklady spojené 

s výrobou produktov.  V prípade, ak príde k takejto situácii, tomuto bude predchádzať písomná výzva, ak sa 

objednávateľ omešká s platbou viac ako 5 dní. 

 

11. Záverečné ustanovenia: 

 

11.1. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba na základe dohody zmluvných strán, a to vo forme 

písomného dodatku k tejto zmluve, podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. ktorý sa 

stáva nedeliteľnou súčasťou zmluvy a nadobúda platnosť podpisom obidvoch zmluvných strán a je účinný dňom 

nasledujúcom po dni jeho zverejnenia.  

11.2. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a uzatvárajú ju slobodne 

a vážne, nie v tiesni či za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

11.3. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka 

a všeobecne záväzných právnych predpisov SR. 

11.4. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť  dňom nasledujúcim 

po dni zverejnenia. Je vyhotovená v troch rovnopisoch, jeden pre zhotoviteľa a dva rovnopisy pre objednávateľa. 

11.5.   Oprávnení zamestnanci poskytovateľa dotácie z programu poskytovateľa Podpora  rozvoja športu na rok 

2019 a ďalšie oprávnené osoby v súlade s právnymi predpismi  SR a EÚ môžu vykonávať voči  objednávateľovi  

kontrolu/audit obchodných dokumentov  a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu zmluvy a  zhotoviteľ  

je povinný  poskytnúť súčinnosť v plnej miere. 

11.6.  Prílohou č. 1 tejto zmluvy je cenová ponuka vypracovaná zhotoviteľom. 

 

 
 

.  

Za objednávateľa:                     Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

.........................................................                                         .................................................  

      Ing. Peter Marušinec                                                                             

 primátor mesta Nová Dubnica                                                             osoba oprávnená konať v mene  

                                                                                                             spoločnosti  

Nová Dubnica dňa: ......../........../ 2020                                                 V ...... dňa: : ......../........../ 2020 


