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Zmluva o dielo č. 0524/16 
 

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

 

 
 

Článok  I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

 
 

1.1 Objednávateľ:  Obec Radôstka 

    Radôstka 51  

                                        023 04 Stará Bystrica 

Zastúpený:     Jaroslav Fekula, starosta obce      

 IČO:     00314226 

DIČ:                              

Bankové spojenie:   

Číslo účtu:                  

Telefón:     

Fax:       

e-mail:      

  

(ďalej v texte len “objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ:   TIMBA, s.r.o. 

    Budča 686 

    962 33  Budča  

 Zastúpený:      Ing.  Zuzana Segečová 

 IČO:      46 292 705 

 IČ DPH :                                  

 Bankové spojenie :    

 Číslo účtu :       

 IBAN :      

 SWIFT/BIC :      

Telefón:                        

e-mail:                         sk 

    

(ďalej v texte len “zhotoviteľ”) 
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Článok  II. 
PREDMET ZMLUVY 

 
2.1 Názov  stavby:    „Športový areál Janotová – vytvorenie oddychovej zóny pre deti“  
2.2 Miesto stavby:    Obec  Radôstka, miestna časť Janotová 
2.3  Predmet zmluvy :  
 1. herná zostava Lucifuk – 1ks 
 2. preliezačka Puf a Muf – 1ks 
 3. pieskovisko Krtko – 1ks 
 4. pružinová hojdačka – 1ks   
 5. záhradné sedenie – 1 ks 
 6. informačná tabuľa s prevádzkovým poriadkom  – 1 ks 
 
2.4 Termín realizácie stavby: do 30. 06. 2016 
 
2.5 Objednávateľ zadáva a zaväzuje sa prevziať a zhotoviteľ sa zaväzuje za odplatu na vlastné náklady, vo 

vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť vykonať predmet plnenie tejto zmluvy.  
2.6      Dielo sa považuje za dodané jeho prevzatím bez výhrad.  

   

Článok  III. 
ČAS PLNENIA 

 
3.1  Objednávateľ je oprávnený odmietnuť prevzatie Diela, ak má Dielo podstatné vady. Pre účely tejto 

Zmluvy vada Diela nie je podstatná, ak ide o drobnú vadu (množstva alebo kvality), ktoré sami o sebe 
ani v spojení s inými vadami Diela nebránia užívaniu Diela. Pre vylúčenie pochybností je vada Diela 
podstatná vtedy, ak je Dielo nefunkčné alebo má estetickú vadu, ktorá sa značne odlišuje od 
pôvodnej objednávky, ktorá je zdokladovaná formou náčrtov v zaslanej cenovej ponuky z dňa 
24.05.2016. Zhotoviteľ je povinný odstrániť nepodstatné vady v primeranej lehote dohodnutej 
s Objednávateľom a uvedenej v preberacom protokole. 

 V prípade, že sa zmluvné strany na tejto lehote nedohodnú, je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť 
v lehote pätnásť (15) dní od spísania preberacieho protokolu alebo v dlhšej primeranej lehote, ak 
vzhľadom na povahu vady a povahu prác, ktoré je potrebné na jej odstránenie uskutočniť, nemožno 
dodržať uvedený termín z dôvodu dlhších technologických dôb realizácie prác, nevyhnutnej 
nadväznosti jednotlivých prác a postupov a dodávok materiálov, a dĺžku dodacích lehôt materiálov. 
Po odstránení vád Diela, resp. niektorých vád Diela z preberacieho protokolu bude spísaný Protokol 
o odstránení vád, resp. Protokol o odstránení niektorých vád, ktorý pripraví Zhotoviteľ.  

 
3.2  Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za odovzdané a prevzaté podpisom Preberacieho  protokolu 

s uvedením, že Dielo nemá žiadne vady. Preberací protokol pripraví Zhotoviteľ a musí byť podpísaný 
oboma zmluvnými stranami. 
 

3.3 V prípade, ak sa Objednávateľ na preberaní Diela podľa čl.III. ods. 3.2. tejto Zmluvy bez 
predchádzajúceho ospravedlnenia nezúčastní ani do uplynutia 5 pracovných dní odo dňa doručenia 
výzvy Zhotoviteľa, príslušná časť Diela, ktorej sa preberanie dotýkalo sa bude považovať za odovzdané 
a prevzaté Objednávateľom k dátumu stanovenému na prevzatie vo výzve Zhotoviteľa. Tým nie je 
dotknutá povinnosť Zhotoviteľa odstrániť vady Diela vytknuté Objednávateľom v rámci záručnej doby. 
Zhotoviteľ je povinný odstrániť na vlastné náklady vady a nedorobky Diela, za ktoré zodpovedá 
Zhotoviteľ. Dielo podľa tejto Zmluvy sa považuje za odovzdané a prevzaté podpisom Preberacieho 
protokolu s uvedením, že Objednávateľ Dielo preberá bez výhrad alebo podpisom Protokolu 
o odstránení vád. 
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3.4 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu odstrániť aj také nedostatky diela, zodpovednosť za vznik 
ktorých popiera, ktorých odstránenie však neznesie odklad. Náklady takto vzniknuté Zhotoviteľovi budú 
uhradené na základe vzájomnej dohody, po tom, ako Zhotoviteľ preukáže, že za takéto vady 
nezodpovedá. Ak nedôjde k dohode, náklady budú vyúčtované vo výške obvyklej za porovnateľné práce 
v čase ich vykonania. Zhotoviteľ je v takýchto prípadoch povinný voliť vždy ekonomicky primeraný 
spôsob odstránenia v tomto bode uvedených nedostatkov Diela, pričom pod ekonomicky primeraným 
spôsobom sa rozumie postup s využitím pre danú povahu nedostatku Diela obvykle používaných 
postupov. 

 
3.5 Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Dielo je zhotovené riadne, ak bolo dodané 

v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 
 

3.6 Objednávateľ a Zhotoviteľ sa dohodli na termíne plnenia  do 30.06.2016. 

 
Článok IV. 

CENA 

 
4.1. Celková cena diela je 15.268,80 EUR s DPH.  
4.2. Zhotoviteľ  je platca DPH. 
4.3. Cena je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako cena maximálna. 
 

Článok V 
PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
5.1. Cena za Dielo v rozsahu uvedenom v čl. IV., bod 4.1 tejto Zmluvy je stanovená na základe dohody 

zmluvných strán v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Cena Diela 
zahrňujúca dodávku a montáž Tovaru je stanovená na 15.268,80 EUR s DPH. 

5.2. Cena diela bude uhradená na základe faktúry, ktorá musí obsahovať všetky náležitosti daňového 
dokladu a to nasledovne:  
a) 1. fakturácia - najviac do výške 70% z ceny diela pri zadaní herných prvkov do výroby, 
b) 2. fakturácia - zvyšná čiastka bude fakturovaná po dodaní herných prvkov, doprave na miesto 

osadenia, samotné osadenie na základe preberacieho protokolu. 
5.3. Splatnosť faktúr je 15 dní odo dňa doručenia. 
 

Článok VI. 
ZÁRUČNÁ DOBA A ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

6.1. Záručná doba na všetky herné prvky a príslušenstvo je 24 mesiacov, garancia na jadrové agátové 
drevo 20 rokov a nerezový spojovací materiál 10 rokov. 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok zmluvy a že 
počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve (technické normy, legislatívne 
postupy). 

6.3. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ 
povinnosť bezplatne odstrániť vady. 

6.4. Záruka sa vzťahuje na bezchybné remeselné vyhotovenie, použitie príslušných materiálov  
zodpovedajúcich účelu, trvácne konštrukcie. 

6.5. Záruka je neplatná , ak je bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zhotoviteľa predmet dodávky 
nesprávne použitý alebo modifikovaný,  má upravené alebo odstránené svoje pôvodné technické 
charakteristiky, a keď sa zanedbala pravidelná údržba a servis, ako je definovaná v zadanom 
dokumente na starostlivosť a údržbu. 
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6.6. Na svojvoľne poškodené diely (napr. ako odrezané laná)  treťou stranou alebo kupujúcim sa 
nevzťahujú nároky na záruku 
 

 

Článok VII. 
PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 
7.1 Objednávateľ požaduje herné prvky vyrobiť z jadra agátového dreva a nerezového materiálu. Pri 

výrobe požaduje dodržiavať príslušné normy STN EN1176,1177 pre zaručenie bezpečnosti detí. 
Ďalej požaduje vnútornú a povrchovú úpravu herných prvkov neškodlivými prípravkami.  

7.2        Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia, ako aj čistotu a poriadok na stavenisku.  
7.3 Dielo bude prevzaté objednávateľom od zhotoviteľa naraz ako celok na základe preberacieho    

protokolu spolu s certifikátmi jednotlivých zabudovaných herných prvkov. 
 
 
 

Článok  VIII. 
SPOLUPÔSOBENIE  OBJEDNÁVATEĽA 

 
8.1 Objednávateľ  zabezpečí pre plynulý výkon prác predmetnú plochu na umiestnenie herných 

prvkov. 
 
 

Článok IX. 
OSTATNÉ USTANOVENIA 

 
9.1. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa 

dodržať predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť 
východiskovými podkladmi objednávateľa.  

9.2. V prípade definitívneho zastavenia prác na diele z dôvodov na strane objednávateľa zaplatí 
objednávateľ zhotoviteľovi skutočné nabehnuté náklady k termínu zastavenia prác. 

9.3. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy o dielo je cenová ponuka zo dňa 24. 05. 2016. 
 

 
 

Článok X. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

 
10.1 Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú 

riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
10.2 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda v celom texte. 
 K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa zmluvné strany zaväzujú vyjadriť písomne, v lehote 10 dní od 

doručenia návrhu dodatku druhej strane. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá 
ho podala.  

10.3 Túto zmluvu je možné zrušiť  len dohodou zmluvných strán, ktorá musí mať písomnú formu. 
10.4 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých objednávateľ obdrží dva rovnopisy 

zmluvy a zhotoviteľ  jeden rovnopis zmluvy, pričom každý rovnopis zmluvy má platnosť originálu. 
10.5 Ak sa niektoré ustanovenia zmluvy stanú neplatnými už v čase podpisu zmluvy, resp. po jej uzavretí, 

nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy, ktoré ostávajú v platnosti. 
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10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, uzatvorili ju slobodne, vážne, určite 
a zrozumiteľne, jej obsahu a jednotlivým ustanoveniam porozumeli a na znak súhlasu s jej znením 
ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán podpísali. 

10.7 Právne vzťahy, touto zmluvou bližšie neupravené, sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, najmä § 566 a nasl. v platnom znení a ostatnými súvisiacimi všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. 

10.8 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 
 

V Budči, dňa 31. 05. 2016  V Radôstke, dňa 31. 05. 2016  

Zhotoviteľ:                                                                       Objednávateľ:     
        
 

 
 

............................................................                ...................................................... 
       Ing. Zuzana Segečová                                                                    Jaroslav Fekula 
    konateľka spoločnosti                       starosta obce Radôstka 
              


