
1. 

2. 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 

Zhotoviteľ: 

Adresa: 
IČO: 

DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 

Jozef Hrabik ALL FOR FOOD 

Čierne Pole č. 95, 079 01 Čierne Pole 

44099681 

SK1079555378 

SK94 0200 0000 0036 1922 0254 

Zastúpený: Jozef H rabik 

Zapísaný na Obvodnom úrade v Michalovciach, 

Číslo registra: ŽP 840-16084 
"' 

Platiteľ DPH: Ano 

Objednávateľ: 

Adresa: 

IČO: 
DIČ: 
Číslo účtu (IBAN): 

Z 
, , 

astupena: 

(ďalej ako „zhotoviteľ') 

a 

Obec Vojany 
Vojany č. 72, 076 72 Vojany 

00332127 

2020540137 
S Kl 5 0200 0000 0000 0302 4622 
... 
Stefan Czinke, starosta obce 

(ďalej ako „objednávateľ') 

PREAMBULA 

Zhotoviteľ je úspešným uchádzačom vo verejnom obstarávaní objednávateľa podľa 

zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní na predmet zákazky: „Športovo rekreačný areál

detské ihrisko Vojany", na základe výzvy na predkladanie ponúk zo dňa 28. marca 2017. 

Článok 1. 

Všeobecné ustanovenia 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zhotoví dielo podľa článku II. tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť za jeho zhotovenie 

zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

..... 

1. Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela s názvom „Sportovo rekreačný areál - detské 

ihrisko Vojany". 

2. Dielo, v súlade s cenovou ponukou, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, zahŕňa: 

a) Zemné práce: príprava terénu pre osadenie prvkov ihriska a dopadových plôch-, 
\ 

b) Kotvenie: zhotovenie a betónovanie kotviacich pätiek prvkov ihriska, 

c) Dodanie prvkov ihriska: dodanie prvkov ihriska vyrábaných v súlade s STN EN 

1176-1 až STN EN 1176-1 O (SM) podľa cenovej ponuky: 
~ 

lx hracia zostava (veža s hradbami, klzačka, rebrík, šplhacia rampa, šplhacia 

sieť, lávka, most), 

lx závesná reťazová dvojhojdačka, 

2x prevažovacia hojdačka, 

lx drevený domček, 

lx pohyblivý mostík, 

lx preliezačka, 

6x lavica s operadlom, 

2x odpadkový kôš 

' 

d) Montáž prvkov a zhotovenie príslušných dopadových plôch podľa bodu 2., 

písmeno c) tohto článku, 

e) Odovzdanie a poučenie o používaní a povinných kontrolách. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok stanovených v tejto zmluve a v rozsahu podľa cenovej 

ponuky zo dňa 4. apríla 2017, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy, zhotoví dielo 

podľa bodu 1. a 2. tohto článku. 

Článok III. 

Čas plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu do vysporiadania všetkých zmluvných plnení podľa článku I. tejto 

zmluvy. 

2. Lehoty na plnenie predmetu zákazky podľa článku II. tejto zmluvy sú nasledovné: 

Odovzdanie miesta realizácie: do 14 dní po podpise tejto zmluvy. 

Začiatok realizácie: do 30 dní po protokolárnom prevzatí miesta realizácie. 

Ukončenie realizácie: do 30 dní po začiatku realizácie, najneskôr 30. 06. 2017 

3. Ak zhotoviteľ pripraví predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia, 

zaväzuje sa objednávateľ túto zákazku prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne. 
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Clánok IV. 

Cena 

1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky podľa Článku II. tejto zmluvy vyjadruje cenovú 
úroveň v čase predloženia návrhu zmluvy a je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade 
so zákonom č. 18/ 1996 z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je doložei:iá 
zhotoviteľom oceneným výkazom výmer, ktorý je súčasťou predloženej cenovej ponuky, 

ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu tejto zmluvy. 

2. Cena za zhotovenie diela podľa článku II. tejto zmluvy činí: 

Cena spolu bez DPH: 10 370,00 EUR 

DPH 20 o/o: 2 074,00 EUR 

Cena spolu vrátane DPH: 12 444,00 EUR 

3. Dohodnutý rozsah diela môže byť rozšírený o ďalšie požiadavky objednávateľa, ktoré 
uplatní ako naviac práce. Tieto môžu byť riešené iba po vzájomnej dohode zmluvných strán 

' 

formou dodatku k tejto zmluve. 

Článok V. 

Platobné podmienky 

1. Cenu za predmet zmluvy uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom 
so splatnosťou 7 dní. 

2. Zhotoviteľ vystaví a odovzdá objednávateľovi faktúru za predmet zákazky do 14 dní odo 

dňa dokončenia diela. 

3. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je súčasťou cenovej 

ponuky, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi 4 rovnopisy faktúry. 

5. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa uvedený 
v tejto zmluve. Za zaplatenie faktúry sa považuje pripísanie fakturovanej čiastky z účtu 
objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

6. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi 
úrok z omeškania vo výške 1,05 °/o z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

Strana 3 z 8 

• 

, 

1 

r . 

" ! ! 
ď J 

• 
: ' 
. ' 

• 



- -

Článok VI. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa súťažných podkladov, cenovej 

ponuky a podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti 

dohodnuté v tejto zmluve. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba 

vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

3. Záručná doba na dielo je v trvaní 24 mesiacov a začína plynúť dňom odovzdania diela 

objednávateľovi. 

4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu 

sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného 

poškodenia alebo vyššej moci. 

5. Nárok na bezplatné odstránenje vady uplatní objednavateľ bezodkladne po zistení tejto vady 

písomnou formou u zhotoviteľa. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zákazky v zmysle 

bodu 2. tohto článku do 30 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie 

objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne 

písomnou formou. 

7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole 

o odovzdávaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný 

postup, resp. nevyhnutné spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení 

všetkých vád, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam. 

Článok VII. 

Podmienky vykonania diela 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými 

poskytovateľom finančných prostriedkov na realizáciu predmetu tejto zmluvy zosúladia 

podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom, pokiaľ sa tým 

nezmenia podstatné náležitosti tejto zmluvy, ako sú cena alebo predmet zmluvy. 

2. Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti a ochrany 

zdravia pri práci. 

3. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať miesto realizácie 

predmetu zmluvy pre vykonávanie potrebných prác, zbavené práv tretích osôb, v termíne 
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podľa článku III. tejto zmluvy. Objednávateľ je povinný odovzdať miesto realizácie 

vypratané tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy. 

4. Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh stavebných prác zhotoviteľa nebude rušený 

neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

5. Objednávateľ zabezpečí vybavenie všetkých rozhodnutí orgánov verejnej moci, potrebných 

pre vykonanie diela. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technologické postupy deklarované v cenovej ponuke. 

7. Za vytýčenie inžinierskych sietí a podzemných vedení zodpovedá objednávateľ. Zhotoviteľ 
' 

nezodpovedá za prípadné poškodenia inžinierskych sietí a podzemných vedení, ktoré neboli 

vytýčené, alebo boli vytýčené nesprávne. 

8. Po dokončení diela sa zhotoviteľ zaväzuje zabraté verejné priestranstvá, ako aj rozkopávky 

upraviť do pôvodného stavu. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú 

mu spôsobil svojím konaním, vrátane nedbanlivosti, a to v skutočnom rozsahu. 

9. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste realizácie prác. Zhotoviteľ odstráni 

na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti. 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
• 

zakryté, alebo sa stanú neprístupnými, minimálne jeden deň vopred. Ak sa objednávateľ 

nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotoviteľ bude pokračovať v prácach. Ak bude 

objednávateľ dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, zhotoviteľ je povinný toto odkrytie 

vykonať na náklady objednávateľa. 

11. Objednávateľ sa stáva vlastníkom diela po zaplatení a pripísaní platby za dielo podľa článkov 

IV. a V. tejto zmluvy. 

12. Dielo môže byť, po vzájomnej dohode zmluvných strán, zhotoviteľom odovzdané 

a objednávateľom prevzaté aj v prípade, že v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí 

budú uvedené vady a nedorobky, ktoré samy o sebe ani v spojení s inými nebránia plynulej 

a bezpečnej prevádzke (užívaniu). Tieto zjavné chyby a nedorobky musia byť uvedené 

v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí diela so stanovením termínu ich 

odstránenia. 

Článok IX. 

Zmluvné pokuty 

1. Ak zhotoviteľ dokončí dielo po termíne uvedenom v článku III. tejto zmluvy, zaplatí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý deň omeškania. 

2. Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa článku VI. tejto zmluvy, 

zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu za všetky vady vo výške 1 O EUR za každý deň 

omeškania. 
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3. Ak objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi miesto realizácie prác po termíne uvedenom 

v článku III. tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR za každý 

deň omeškania. 

4. Zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol 

nevyhnutne potrebnú súčinnosť pre jeho zabezpečenie. 

Článok X. 

Vyššia moc 

1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú objektívne závislé od 

vôle zmluvných strán, ani ich zmluvné strany nem ôžu ovplyvniť. Ide najmä o vojnu, 

mobilizáciu, Štrajk, živelné pohromy a podobne. 

2. Ak sa splnenie predmetu zmluvy, alebo iných podstatných náležitostí zmluvy, stane 

nemožným viac ako 2 mesiace od vyskytnutia sa vyššej m oci, strana, ktorá sa bude chcieť 

odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene, 

alebo času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má stran,a, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo 
" odstúpiť od zmluvy. Učinky odstúpenia nastanú dňom zdokladovaného doručenia 

oznámenia druhej strane. 

Článok XI. 

Riešenie sporov 

1. V prípade rozporu medzi dokumentáciou, medzi dokumentáciou a právnymi predpismi 

alebo normami, alebo medzi dokumentáciou a plnením zmluvy, pri riešení rozporu majú 

prioritu v nasledovnom poradí: 

I. Právne predpisy a technické normy, 

II. Táto zmluva o dielo, 

III. Cenová ponuka, 

IV. Súťažné podklady 

2. Prípadné spory budú zmluvné strany riešiť zmierlivo. V prípade sporov, ktoré nebude 

možné vyriešiť dohodou zmluvných strán, jedna zo zmluvných strán požiada o rozhodnutie 

sporu príslušný súd. 
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Článok XII. 

Odstúpenie od zmluvy 

1. Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, že zhotoviteľ mešká so splnením 
zmluvného termínu a ak márne uplynie lehota dodatočne stanovená na plnenie. 

2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade, ak objednávateľ nesplní svoje zmluvné 
povinnosti a zhotoviteľovi tým znemožní vykonávanie prác a ak márne uplynie lehota 
dodatočqe stanovená na splnenie zmluvných povinností. 

3. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa alebo , zhotoviteľa, 
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pomernú cenu podľa stavu rozpracovanosti diela. 

Článok XIII. 

Ostatné ustanovenia 

' 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené, 
alebo s ktorými sa oboznámili v súvislosti s plnením podmienok tejto zmluvy, 
nesprístupnia tretím osobám a nepoužijú tieto informácie na iné účely, ako je plnenie 
podmienok tejto zmluvy, bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany, okrem prípadov, 
ktoré sú stanovené právnym predpisom a ktoré sú nevyhnutné pre plnenie podmienok tejto 
zmluvy a v nevyhnutnom rozsahu, napríklad povinné zverejňovanie zmlúv, faktúr 
a objednávok podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. 

2. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na 
strane objednávateľa alebo zhotoviteľa, zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi pomernú cenu 
podľa stavu rozpracovanosti diela . 

• 

' ' 

Článok XIV. 

• Záverečné ustanovenia • -

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 
Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa môžu vykonať iba formou písomného dodatku, 
dohodnutým a podpísaným 'oboma zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti tejto zmluvy o dielo po dohode zmluvných strán prechádzajú aj na 
prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 

4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je cenová ponuka s oceneným výkazom výmer. 
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5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých obidva zmluvné strany 

obdržia po dvoch vyhotoveniach. 

6. Zmluva je platná dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

zmluvy nastane deň po dni jej zverejnenia zo strany objednávateľa. 

, 
Učinnosť tejto 

7. Táto zmluva vrátane jej príloh predstavuje úplnú dohodu zmluvných strán o jej predmete. 

Vedľajšie dohody k tejto zmluve neexistujú. 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k uzavretiu tejto zmluvy a ich spôsobilosť nie je 

ničím obmedzená. 

9. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle 

sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

' ' V e I e;evtJ 11 fOh , dňa ~. 6 '$</ 1.f 

za zhotoviteľa 

Jozef Hrabik 

súkromný podnikateľ 

1 
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za objednávateľa 
v 

S tefan Czinke 

starosta obce Vojany 
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