
 
 

Zmluva o dielo RZ č. 64/2020 
uzavretá v zmysle ustanovení § 536 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:  Obec Chtelnica 

Sídlo:  Nám. 1 mája 495/52, 922 05 Chtelnica 

Štatutárny zástupca: Ing. Ján Horváth, starosta obce  

IČO:    00312584 

DIČ:    2020530886 

Bankové spojenie:   VÚB, a.s. Trnava 

číslo účtu:  SK8502000000000006326212 

Tel.:  +421 33 77 19 176 

E-mail:  chtelnica@chtelnica.sk  

Internetová stránka:  www.chtelnica.sk 

(ďalej len „objednávateľ “) 

 
 

Zhotoviteľ:   Jozef Kliský, akad. sochár 

Sídlo:   Veľké Lovce 731 

IČO:   43669051 

DIČ DPH:   SK1028015659 

Bankové spojenie:  OTP Banka Slovensko 

Č. účtu:   SK03 5200 0000 0000 0221 1602 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

1.1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela: „Detské ihrisko“ na pozemku vo vlastníctve 

Obce Chtelnica, parc. č. 983/4 reg. C-KN evidovaná na liste vlastníctva č. 58 o výmere 561 m2, 

druh pozemku – pozemok, na ktorom je ihrisko, štadión, kúpalisko, športová dráha, autokemp, 

táborisko a iné. 

 

1.2. Dielo je bližšie špecifikované v cenovej kalkulácii – príloha č. 1 a v špecifikácii predmetu 

zmluvy - príloha č.2, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 

Článok II. 

Čas plnenia a doba platnosti zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo riadne zhotoviť a odovzdať objednávateľovi najneskôr do 8 

týždňov od účinnosti zmluvy. 
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2.2. Dodržanie času zhotovenia diela zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného 

spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve v závislosti od objektívnych 

podmienok – poveternostných vplyvov. V prípade, ak nastanú okolnosti objektívneho 

charakteru znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela a zhotoviteľ nemôže 

zabrániť ich vzniku alebo dôsledkom, ani ich nemôže predvídať, zmluvné strany sa dohodnú 

na ďalšom postupe a termínoch prác. 

 

2.3. Zhotoviteľ je povinný dodať spolu s dielom aj príslušnú dokumentáciu herných zariadení 

v zmysle platnej legislatívy. 

 

2.4 Súčasťou protokolárneho odovzdania predmetu zmluvy podľa predchádzajúceho bodu bude 

odovzdanie sprievodnej a technickej dokumentácie, ktorá sa k nemu 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) v protokole budú rozpísane položky, z ktorých dodávka predmetu zmluvy pozostáva, 

rozmery, schémy zapojenia zostáv, 

c) záručný list - potvrdenia záruky na jednotlivé celky predmetu zmluvy a ich komponenty, 

d) kompletná dokumentácia a návod na používanie v slovenskom jazyku, 

e) informácie o montáži, informácie o kontrole a údržbe, 

f) Vyhlásenie o zhode, vrátane certifikátov, 

g) Iné relevantne doklady. 

 

2.5. Zhotoviteľ je povinný jednotlivé herné zariadenia označiť čitateľne a na viditeľnom mieste 

pevne uchytenou informačnou tabuľkou v zmysle platnej legislatívy. 

 

Článok III.  

Cena diela 

 

3.1. Cena za dielo predmetu zmluvy v rozsahu uvedenom v článku I. tejto zmluvy je stanovená 

dohodou zmluvných strán vo výške 9.985,00 Eur s DPH, slovom (deväťtisíc deväťsto 

osemdesiatpäťeur ), z ktorej DPH predstavuje sumu 1.664,16 Eur v zmysle zákona č.18/1996 

Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa cenovej kalkulácie uvedenej v prílohe č. 1 a 

špecifikácie predmetu zmluvy uvedenej v prílohe č. 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy. 

 

3.2. Zhotoviteľ je povinný realizovať dielo v rozsahu a v súlade s ponukou predloženou k 

verejnému obstarávaniu pre realizáciu diela uvedeného v článku I. tejto zmluvy: 

 

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

a činnosti potrebné k riadnej realizácii diela, vrátane všetkých súbežných nárokov zhotoviteľa 

a všetky vedľajšie a pridružené náklady súvisiace s poskytnutím kompletného predmetu 

zmluvy. 

 

3.4. Cena za vykonanie diela pokrýva všetky zmluvné záväzky. Práce, ktoré zhotoviteľ 

nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa, alebo odchylne od dojednaných zmluvných 

podmienok, objednávateľ neuhradí. 

 

 

 

 



 
 

Článok IV. 

Platobné podmienky 

4.1. Podkladom pre úhradu faktúry je súpis skutočne vykonaných prác potvrdený 

objednávateľom. Záväzok vykonať dielo bude splnený odovzdaním diela zhotoviteľom a jeho 

prevzatím  objednávateľom  formou  písomného  protokolu,  ktorý bude  slúžiť  ako  podklad k 

faktúre. 

 

4.2. Cena za dielo bude uhradená na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po splnení 

predmetu zmluvy a následnom odovzdaní diela objednávateľovi v rozsahu uvedenom v článku 

I. a článku II. tejto zmluvy. 

 

4.3. Lehota splatnosti faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Cenu za 

dielo sa objednávateľ zaväzuje zaplatiť bezhotovostným prevodom na účet zhotoviteľa. 

 

4.4. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúry, ktorá musí mať náležitosti v zmysle 

zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 

Ak faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu, objednávateľ je oprávnený 

vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie alebo prepracovanie.  V  tomto  prípade  lehota splatnosti 

začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opraveného dokladu. 

 

4.5. Zhotoviteľ je oprávnený v prípade omeškania s úhradou faktúry fakturovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň 

omeškania. 

 

4.6. Ak zhotoviteľ neodovzdá predmet zmluvy uvedený v čl. I. a II. tejto zmluvy riadne a včas, 

objednávateľ je oprávnený fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z hodnoty nedodaného 

objemu prác za každý deň omeškania. 

 

Článok V.  

Podmienky vykonania diela 

5.1. Rozsah prác bude vykonaný podľa požiadaviek objednávateľa v zmysle článku I. a II. tejto 

zmluvy zápisom do stavebného denníka. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník, do 

ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela. Ako oprávnený 

zástupca objednávateľa na výkon dozoru je určený Peter Prvý, ktorý môže vykonávať záznamy 

do stavebného denníka. 

 

5.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo na vlastné náklady, vo vlastnom mene a na svoje 

nebezpečenstvo v dohodnutom termíne. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto 

zmluvy postupovať v zmysle podmienok tejto zmluvy, súťažných podkladov a s odbornou 

starostlivosťou. Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu vykonaných prác, za dodržiavanie všeobecne 

záväzných právnych predpisov a platných technických noriem. 

 

5.3. Zhotoviteľ je povinný odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vzniknú jeho činnosťou pri 

realizácii prác na vlastné náklady v zmysle platnej právnej úpravy. 

 

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

prevzatia vykonaného diela objednávateľom. 

 

5.5. 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. 

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

 



 
 

5.6. 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. 

 

5.7. Prípadné vady alebo nedorobky predmetu zmluvy bude objednávateľ reklamovať písomne 

u zhotoviteľa a to bezodkladne po ich zistení počas trvania záručnej doby. 

 

5.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby odstráni vady alebo nedorobky bezplatne 

v lehote do 7 kalendárnych dní po uplatnení reklamácie objednávateľom. 

 

5.9. Zhotoviteľ je povinný vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 

zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 2 pracovné dni vopred písomnou formou 

zápisom v stavebnom denníku alebo telefonicky. 

 

5.10. Zhotoviteľ je povinný viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných prác až do 

skončenia stavebných prác. Zmluvné strany považujú stavebný denník za základný dokument 

o priebehu stavebných prác. 

 

5.11. Za všetky škody, ktoré zhotoviteľ priamo spôsobil objednávateľovi nedostatočným 

plnením svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, zodpovedá zhotoviteľ. 

 

Článok VI. 

Záručné a servisné podmienky 

6.1. Zhotoviteľ poskytuje záruku na konštrukcie diela v trvaní minimálne 60 mesiacov a ostatné 

časti diela minimálne 24 mesiacov odo dňa prevzatia riadne zhotoveného diela objednávateľom 

(ďalej len „záručná doba“). 

 

6.2. Počas plynutia záručnej doby je každá záručná oprava, alebo výmena komponentu 

bezplatná, s výnimkou prípadu, že poškodenie, alebo znefunkčnenie diela, ktoré je predmetom 

tejto zmluvy, bolo spôsobené neodborným zásahom, alebo neodborným užívaním diela. 

 

6.3. 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. V sporných prípadoch znáša náklady až do rozhodnutia 

reklamácie zhotoviteľ. Všetky práce potrebné na odstránenie vád zrealizuje zhotoviteľ na svoje 

riziko a vlastné náklady. 

 

6.4. V prípade stavov ohrozujúcich bezpečnosť je zhotoviteľ povinný začať s odstraňovaním 

vady diela do 48 hodín od vyzvania objednávateľom. Uvedený termín môže byť podľa 

poveternostných a klimatických podmienok zmenený na základe rozhodnutia objednávateľa. 

 

6.5. V prípade, že zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním reklamovanej vady v termínoch 

uvedených v článku VI. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa 

zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý deň omeškania    s 

odstraňovaním reklamovanej vady. 



 
 

6.6. Zhotoviteľ na základe výzvy objednávateľa počas plynutia záručnej doby konštrukcie diela 

bezplatne vykoná „Hlavnú ročnú kontrolu detského ihriska“ vyplývajúcu z platnej legislatívy a 

do 15 dní objednávateľovi predloží protokol o vykonaní hlavnej ročnej kontroly. 

 

 

Článok VII. 

Odstúpenie od zmluvy 

7.1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto 

zmluve zakladá oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností 

dotknutá. Spôsob odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je 

možné ho vykonať do 14 dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, 

o podstatnom porušení tejto zmluvy dozvedela. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej 

zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne s uvedením dôvodu. 

 

7.2. Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie tejto zmluvy : 

- ak zhotoviteľ nedodržiava kvalitu vykonávania prác podľa platných technických noriem     

a objednávateľom zistené vady neodstráni v dohodnutých termínoch 

- ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami a ani v primeranej lehote 

neodstránil vady a nedorobky diela na základe požiadavky objednávateľa 

- ak zhotoviteľ pre okolnosti na jeho strane bude meškať so zhotovením diela. 

 

Článok VIII.  

Záverečné ustanovenia 

8.1. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími platnými 

právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

8.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov k tejto zmluve, ktoré 

budú odsúhlasené a podpísané zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

 

8.3. Táto zmluva podlieha povinnému zverejneniu podľa § 5a ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. 

o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov a zákona č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony. Zhotoviteľ berie na vedomie povinnosť objednávateľa zverejniť túto zmluvu a svojim 

podpisom dáva súhlas na zverejnenie tejto zmluvy vrátane jej príloh v plnom rozsahu. 

 

8.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení v zmysle predchádzajúceho bodu. 

 

8.5. 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. 

 

8.6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 

uzavretá v tiesni, alebo za nevýhodných podmienok a na základe súhlasu s ňou ju podpisujú. 

 

 

 

 



 
 

8.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch z ktorých každý má platnosť originálu, 

pričom po jej podpísaní obidve zmluvné strany obdržia dva rovnopisy. 
 

8.8. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo je:  

Príloha č.1 – Cenová kalkulácia predmetu zmluvy 

Príloha č.2 – Podrobná špecifikácia predmetu zmluvy 

 

 

 

V Chtelnici, dňa 

 

 

 

Za objednávateľa : Za zhotoviteľa: 
 

 

 

Ing. Ján Horváth, starosta obce        Jozef Kliský 

 

 

 


