
ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa §536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

na vykonanie diela: Dodávka a montáž prvkov na detské ihrisko

Objednávateľ
Obchodné meno:
Sídlo:
IČO:
IČDPH:
DIČ: 2020739039
Bankové spojenie: Prima banka, a.s.
Číslo účtu: 4204223001/5600
Tel: +421566864105
Fax: +421-56-6443520
Email: msumi@msumi.sk
Zastúpený: Viliam Zahorčák, primátor mesta
Zapísaný v obchodnom registri
(ďalej aj len ako "Objednávatel"')

Mesto Michalovce
Námestie osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce
00325490

a

Zhotoviteľ
Obchodné meno: PLAYSYSTEM s.r.o
Sídlo: Námestie Laca Novomeského 1,04001 Košice
IČO: 36601411
IČ DPH: SK2022105503
DIČ: 2022105503
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 9546755/5200
Tel: 055/6254324
Fax: 055/6254324
Email: playsystem@playsystem.sk
Zastúpený: Ing. Jaroslav Bavlšik - konateľ
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Košice l, oddiel: Sro, vložka číslo: 17494/V (ďalej aj
len ako ,,zhotovitel"')

Objednávateľ a Zhotovitel' obaja spolu ďalej aj len ako "Zmluvné strany")

ktorých totožnosť je overená podľa výpisu z obchodného registra a obaja sú spôsobilí na právne úkony
v zmysle Slovenského právneho poriadku, a ktorí po vzájomnej dohode uzavreli túto Zmluvu o dielo
(ďalej aj len ako ,,zmluva") za tohto obsahu a nasledovných podmienok:

PREAMBULA:
Zmluvné strany uzatvárajú tento právny úkon v zmysle § 536 a nasl. zákona Č. 513/1991 Zb.
Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov za účelom úpravy vzájomných práv a povinností
spojených so zhotovením Diela v rozsahu: Dodávka a montáž prvkov na detské ihrisko

l.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pn
zhotovovaní Diela: Dodávka a montáž prvkov na detské ihrisko (ďalej aj len ako ,,Dielo")

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre Objednávateľa Dielo a Objednávateľ sa zaväzuje riadne
zhotovené Dielo v súlade s touto Zmluvou prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu.
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3. Zhotoviteľ sa zavazuje vykonať pre Objednávateľa Dielo spočívajúce vo výrobe a následnej
montáži detského ihriska pozostávajúceho z nasledujúcich prvkov, ich montáže a dopravy :

~ J kus Preliezka PLAYSYSTEM Im/basie- PLSJmlB
~ 2 kusy Lavička bez operadla-PS405
~ J kus Vahadlová hojdačka -PBJ05
~ J kus Pružinová hojdačka pes -PJ 03
~ J kus Pružinová hojdačka mačka -PI04

4. Podrobný rozsah dodávok a prác je v Cenovej ponuke Zhotoviteľa zo dňa 21.10.2013, ktorá tvorí
neoddeliteľnú Prílohu číslo J tejto zmluvy.

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo vo vlastnom mene, na vlastné náklady, na vlastnú
zodpovednosť a za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve a riadne a včas zhotovené Dielo
odovzdať Objednávateľovi, ktoré je Objednávateľ po splnení všetkých podmienok uvedených
v Zmluve povinný prevziať. Zhotoviteľ je povinný zhotoviť Dielo tak, aby Dielo vyhovovalo
všetkým príslušným technickým normám a to najmä normám STN EN 1176 -1,7 a ostatným
všeobecne záväzným právnym predpisom.

6. Záväzok zhotoviť Dielo - bude splnený odovzdaním diela Zhotoviteľom a jeho prevzatím
Objednávateľom.

II.
CENA

l. Cena za zhotovenie Diela podľa uvedeného v článku l. tejto Zmluvy, je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov
a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č. 87/1996 Z.z. ako cena určená na základe Cenovej
ponuky vypracovanej Zhotoviteľom, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy (Príloha č.l
tejto Zmluvy).

Cena za zhotovenie diela bez DPH
DPH 20%
Cena celkom vrátane DPH

2.500,- €
500,- €

3.000,- €

2. Zhotoviteľ zaručuje úplnosť Cenovej ponuky a nemôže sa domáhať zvýšenia ceny Diela. Cenu
Diela je možné meniť len dohodou Zmluvných strán v podobe písomného dodatku k tejto zmluve
podpísaného oboma Zmluvnými stranami. K zmene ceny za predmet plnenia môže dôjsť len:

~ pri rozšírení, resp. zúžení predmetu plnenia alebo pri zmene technického riešenia a to iba na
základe požiadaviek Objednávateľa.

~ v prípade legislatívnych zmien v cenovej oblasti, a to pri zmene sadzieb DPH

3. V zmluvnej cene sú zahrnuté všetky náklady Zhotoviteľa súvisiace s plnením jeho záväzkov,
najmä náklady vynaložené Zhotoviteľom na materiál a energie potrebný na vykonanie Diela,
bezpečnosť, likvidáciu odpadu vzniknutého činnosťou Zhotoviteľa, vrátane nákladov na
vybudovanie, prevádzku, údržbu a demontáž staveniska a zariadení Zhotoviteľa, prepravné, cIo,
iné dane (okrem DPH) a poplatky, licenčné poplatky a iné poplatky súvisiace s dovozom materiálu
a správne a obdobné poplatky vyberané akýmkoľvek orgánom verejnej moci, ako aj cena
dokumentácie, ktorá je nevyhnutná na vykonanie a užívanie Diela alebo s ním súvisí. V zmluvnej
cene sú zahrnuté všetky mzdové náklady, náklady na ubytovanie a stravovanie a ďalšie náklady na
personál Zhotoviteľa. Okrem zmluvnej ceny podľa bodu 3.1 nemá Zhotoviteľ nárok na náhradu
žiadnych výdavkov, nákladov, poplatkov, daní, odvodov ani akýchkoľvek iných platieb, ktoré mu
vzniknú podľa alebo v súvislosti s touto Zmluvou.

4. V prípade, že sa na základe požiadaviek Objednávateľa Zmluvné strany dohodnú na rozšírení
resp. zúžení predmetu plnenia alebo na zmene technického riešenia uzatvoria písomný dodatok
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k tejto zmluve ohľadom zmeny ceny. Pri zmene ceny budú Zmluvné strany vychádzať
z jednotkových cien rozpočtu predloženého Zhotoviteľom.

IIL
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za zhotovenie diela bude objednávateľ hradiť na základe faktúr, ktoré musia mať náležitosti
daňového dokladu. Doba splatnosti faktúr je 14dní odo dňa ich doručenia Objednávateľovi.

2. Konečnú faktúru vystaví Zhotoviteľ po splnení zmluvnej dodávky. Právo vystaviť záverečnú
faktúru vzniká po podpísaní Protokolu o odovzdaní a prevzatí celého diela a po odstránení
všetkých vád a nedorobkov. konečnej faktúry bude Protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela

3. Každá Faktura musí obsahovať najmä:
a/obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, ktorý

uskutočňuje zdaniteľné plnenie, označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresu, IČO, IČ DPH
obchodné meno, sídlo, miesto podnikania, daňové identifikačné číslo platiteľa, v ktorého
prospech sa zdaniteľné plnenie uskutočňuje,

bl číslo zmluvy o dielo
cl poradové číslo faktúry
dl deň vyhotovenia faktúry, deň odoslania, deň splatnosti deň zdaniteľného plnenia
el označenie peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý sa ma platiť
fl fakturovanú čiastku bez DPH, DPH a celkom fakturovanú čiastku
gi názov, množstvo tovaru alebo rozsah prevedeného plnenia (alebo popis fakturovanej služby),
hl pečiatku a podpis oprávnenej osoby

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať zákonné náležitosti alebo náležitosti uvedené v Zmluve
a v prípade konečnej faktúry aj Protokol o odovzdaní a prevzatí celého diela bude vyhotovená
obsahovo nesprávne, je Objednávateľ oprávnený vrátiť ju Zhotoviteľovi s písomným
odôvodnením na doplnenie a prepracovanie. V týchto prípadoch prestáva platiť pôvodná lehota
splatnosti a Objednávateľ nie je v omeškaní, Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením
opravenej alebo novej faktúry Objednávateľovi.

lv'
ČAS ZHOTOVENIA DIELA

l. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo podľa nasledovného rozpisu ( harmonogram)
termín pre ukončenie realizácie: do 3 týždňov odo dňa podpisu zmluvy

2. Dodržanie času zhotovenia diela zo strany Zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia Objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve.

3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať termíny realizácie diela stanovené touto Zmluvou, alebo na jej
základe. Stanovené termíny sú záväzné a nie je možné ich prekročiť bez predchádzajúcej písomnej
dohody oboch zmluvných strán vo forme číslovaného dodatku k tejto zmluve. Objednávateľ
uzatvorí so zhotoviteľom dodatok, ktorým sa predÍžia alebo inak zmenia stanovené termíny, vždy
vtedy, ak po uzavretí tejto zmluvy nastanú okolnosti objektívneho charakteru v dôsledku
pôsobenia vis maior, objektívne znemožňujúce alebo nepriamo sťažujúce realizáciu diela.
Zmluvné strany prehlasujú, že za prípady vis maior budú považované najmä vojna, revolúcia,
celoštátny odborový štrajk, zemetrasenie, záplava, úder blesku, víchrica.

4. O odovzdaní a prevzatí diela spíše Objednávateľ so Zhotoviteľom Protokolu o odovzdaní
aprevzatí celého diela, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán. Protokol bude obsahovať aj
vyjadrenia a posúdenia diela po kvalitatívnej a kvantitatívnej stránke.
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5. Zhotoviteľ je povinný ihneď písomne zapisom, faxom, prípadne e-mailom oboznámiť
Objednávatel'a o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie Diela a
ohrozuje splnenie termínov. Ak takúto udalosť nezavinil Zhotovitel', a táto udalosť spôsobila
omeškanie termínov, alebo ovplyvnila kvalitu vykonávaného Diela, následky ktoré z tejto udalosti
vzniknú sa nepovažujú za porušenie Zmluvy. Za prekážku, ktorá bráni alebo sťažuje zhotovovanie
Diela a ohrozuje splnenie termínov podľa harmonogramu postupu výstavby sa považujú aj
prípady, ak na výzvu Zhotovitel'a nenastúpi na realizáciu svojej dodávky priamy subdodávateľ
Objednávatel'a. O tejto skutočnosti je však Zhotoviteľ povinný ihneď informovať Objednávatel'a.

6. V prípade, že Zhotoviteľ bude v omeškaní s plnením svojich záväzkov vyplývajúcich z tejto
zmluvy z dôvodov spočívajúcich na jeho strane o viac ako 30 dní považuje sa toto omeškanie
alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porušenie zmluvy.

v.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ŠKODY

l. Zhotoviteľ zodpovedá za škody ním spôsobené počas doby zhotovovania diela a za vady, ktoré ma
dielo v čase jeho odovzdania. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá Zhotovitel'
v rozsahu poskytnutej záruky.

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení
písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu Zhotoviteľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy.

3. Pokiaľ nastanú škody na vykonaných prácach, ich častiach a materiáloch počas doby, kým znáša
nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele Zhotovitel', teda do dátumu riadneho odovzdania
diela, Zhotovitel' musí na vlastné náklady tieto škody odstrániť.

4. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady a nedostatky, ktoré boli zistené v priebehu zhotovovania
diela, ďalej je povinný odstrániť vady a nedostatky zistené pri preberaní a kolaudácii diela a bol
o nich spísaný záznam.

VL
VLASTNÍCKE PRÁvo A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

l. Vlastníkom zhotovovaného Diela sa stáva objednávatel' až po uhradení celej faktúrovanej sumy.

2. Nebezpečenstvo škody na zhotovovanom Diele znáša Zhotoviteľ. Nebezpečenstvo škody na Diele
prechádza na Objednávatel'a v čase, keď prevezme kompletné Dielo od Zhotoviteľa, alebo ak tak
neurobí včas, v čase, keď mu Zhotovitel' umožní nakladať s Dielom a Objednávatel' poruší
Zmluvu tým, že Dielo bezdôvodne neprevezme; to platí rovnako aj na prechod nebezpečenstva
k ešte neukončenému Dielu, ak dôjde k zániku tejto Zmluvy pred jeho riadnym ukončením.
Objednávatel' umožní Zhotovitel'ovi ochranu diela do jeho odovzdania.
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VIL
ODOVZDANIE A PREBERANIE PREDMETU ZMLUVY

l. Dielo bude odovzdané ako celok. Odovzdanie a prevzatie diela sa ukončí spísaním Protokolu
o odovzdaní aprevzatí celého diela, v ktorom budú uvedené všetky vady a nedostatky so
stanovením termínu na ich odstránenie

2. K termínu preberacieho konania odovzdá Zhotoviteľ Objednávateľovi tieto písomnosti, ktoré
podmieňujú prevzatie Diela a to v dvoch vyhotoveniach tam, kde je možné, inak z toho jedna
fotokópia:
aj knihu detského ihriska
bl certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii
cl technické listy zabudovaných prvkov

3. Súčasťou protokolu o odovzdaní a prevzatí Diela je aj zoznam drobných vád, ktoré nebránia
riadnemu užívaniu diela, s určením termínu v ktorom je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť, inak
Objednávateľ nie je Dielo povinný prevziať do odstránenia závad.

4. Zhotoviteľ na vlastné náklady vykoná všetky skúšky predpísané Zmluvou, zákonom, ďalšími
záväznými normami a projektovou dokumentáciou a taktiež skúšky požadované Objednávatel'om
a to najneskôr ku dňu začatia preberacieho konania.

VIIL
ZARUKA ZA VYKONANÉ DIELO

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že Dielo je vykonané podľa podmienok Zmluvy a že počas záručnej
doby bude mať vlastnosti dohodnuté v Zmluve a bude zodpovedať kvalitatívnym požiadavkám,
ktoré sú stanovené príslušnými slovenskými technickými normami.

2. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky vady, ktoré má Dielo v čase odovzdania Objednávateľovi a v
čase plynutia záručnej doby. Zhotoviteľ zodpovedá aj za vady, ktoré existovali pred odovzdaním
Diela, ale stali sa zjavné až po odovzdaní Diela (skryté vady).

3. Vadou sa na účely tejto Zmluvy rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu, a parametroch Diela
stanovených projektovou dokumentáciou, Zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami
a predpismi. Dielo má tiež vady, ak :

al vykazuje nedorobky, teda nie je vykonané v celom rozsahu podľa Zmluvy a projektu,
bl má právne vady, alebo je zaťažené právami tretích osôb.
cl doklady podľa tejto zmluvy neboli Objednávateľovi odovzdané, boli odovzdané neúplné

alebo spôsobom, ktorý je v rozpore s obsahom Zmluvy,

4. Záručná doba na Dielo je dohodnutá na dobu 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa
protokolárneho odovzdania a prevzatia Diela Objednávateľom a neplynie v čase, kedy
Objednávateľ nemohol užívať plnohodnotne a riadne Dielo, resp. jeho časť pre vady, za ktoré
zodpovedá Zhotoviteľ. Záruka na drevené a kovové časti Dielaje 60 mesiacov.
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8. Zmluvné strany sa dohodli, že bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany nie je možné
realizovať postúpenie pohľadávok vzniknutých z tejto zmluvy na tretiu osobu. Porušenie tejto
povinnosti jednou zo zmluvných strán sa považuje za hrubé porušenie tejto zmluvy a zároveň
zakladá právo druhej zmluvnej strany voči zmluvnej strane, ktorá zmluvu porušila, na zmluvnú
pokutu vo výške 50% nominálnej hodnoty postúpenej pohľadávky.

9. Zhotoviteľ stavebných prác je povinný pracovníkov, ktorí stavebné práce riadia, vykonávajú
a kontrolujú, vyškoliť z predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej
ochrany, prípadne prakticky zaučiť a to v rozsahu potrebnom na výkon ich práce.

10. Stavebné práce, na ktoré treba odbornú spôsobilosť sa môžu vykonávať len po jej získaní.
Zhotoviteľ stavebných prác nesmie poveriť pracovníkov vykonávaním stavebných prác, ak
nesplňajú požiadavky odbornej a zdravotnej spôsobilosti.

ll. Zhotoviteľ je povinný zaistiť, aby jeho zamestnanci na stavenisku nepožívali alkoholické nápoje,
návykové, omamné a psychotropné látky a nevstupovali na stavenisko pod ich vplyvom. Zmluvné
strany sa dohodli, že objednávatel' má právo vykonať dychovú skúšku k zisteniu prítomnosti
alkoholu v dychu zamestnanca zhotoviteľa.

12. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady všetky opatrenia a povinnosti z hľadiska dodržiavania
predpisov BOZP a PO, vyplývajúce z povahy vykonávaných stavebných prác.

13. Zhotovitel' je povinný zabezpečiť a zodpovedá za to, že stavenisko spÍňa podmienky Nariadenie
vlády č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na
stavenisko.

14. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy na ochranu životného prostredia a predpisy
odpadového hospodárstva. Skládky a miesta pre uloženie drobného materiálu smie zhotoviteľ
zriadiť len v priestoroch na to určených. Zhotovitel' je povinný na žiadosť Objednávateľa
predložiť Objednávateľovi doklady o splnení povinností vyplývajúcich z právnych predpisov
o odpadoch v súvislosti s plnením jeho záväzku.

15. Zhotoviteľ je povinný pri realizovaní diela dodržiavať právne predpisy o ochrane prírody a krajiny
a nepoškodzovať dreviny, iné porasty alebo ďalšiu zákonom chránenú faunu a flóru.

16. Povinnosti a záväzky v oblasti bezpečnosti práce a požiarnej ochrany v plnom rozsahu preberá na
seba zhotoviteľ stavebných prác.

x
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

l. Táto Zmluva sa spravuje a vykladá podľa zákonov Slovenskej republiky. Akékoľvek spory alebo
nezhody pri jej interpretácii alebo realizácii budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou
zmluvných strán.

2. Zhotoviteľ je povinný do 5 pracovných dní písomne oznámiť objednávateľovi všetky zmeny
týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta podnikania, predmetu činnosti súvisiaceho
s vykonávaním Diela, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím osobám,
podstatné zmeny majetkovej účasti, uzavretia zmluvy o prevode podniku alebo zmluvy o prevode
časti podniku, na základe ktorej zhotoviteľ prevádza podnik alebo časť podniku na tretie osoby,
vstup do likvidácie, začatie exekučného konania na majetok zhotoviteľa a začatie konkurzného
konania reštrukturalizačného konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii.
Zhotoviteľ je počas trvania zmluvy povinný ihneď písomne oznámiť objednávateľovi dátum
zrušenia registrácie platiteľa DPH a dátum registrácie platiteľa DPH.
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3. V prípade, že niektoré ustanovenie tejto Zmluvy sa stane neplatným, zostáva platnosť ostatných
ustanovení nedotknutá. Ak nastane takáto situácia, Zmluvné strany sa dohodnú na riešení, ktoré
zachová kontext a účel daného ustanovenia.

4. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť po zverejnení na web stránke objednávateľa podľa
platnej legislatívy aje vyhotovená v 4 rovnopisoch, po dve pre každú zo zmluvných strán.

5. Túto Zmluvu možno meniť a dopÍňať len formou postupne číslovaných písomných dodatkov,
podpísaných zástupcami oboch zmluvných strán

6. Pokiaľ v tejto Zmluve nie je dohodnuté inak, spravuju sa právne vzťahy z nej vzniknuté
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.

7. Práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z tejto Zmluvy prechádzajú na ich prípadných
právnych nástupcov. Práva a povinnosti vyplývajúce zmluvným stranám z tejto Zmluvy nie je
možné postúpiť na iný subjekt bez predchádzajúceho súhlasu druhej zmluvnej strany.

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto Zmluvu dôkladne prečítali, súhlasia s jej obsahom, že táto
Zmluva vyjadruje ich vážnu a slobodnú vôľu a že Zmluva bola uzatvorená nie v tiesni a nie za
nápadne nevýhodných podmienok. Zmluvné strany toto potvrdzujú vlastnoručnými podpismi osôb
oprávnených konať v mene zmluvných strán.

V Michalovciach, dňa ~, 11· UJ I~ V Košiciach, dňa O(<f 1O JJ) \~

Objednávateľ: Zhotoviteľ:
.•...
r .•.•..•,...._
t-- .Y • ;m 1.1.8.)
Nám. L.l \}"~(!"~c~':é') l, 11,1~, U: .i\'~,:j•.,

'cO: "I)!:' I
'fcI.lJax: ++4.2J ::'S 6254 )

1!~/vLUA-ď)..........................c:c:.~ť.~~'!4/
Viliam Zahorčák

pr
Ing. Jaroslav Bavlšik

konateľ
PLAY SYSTEM s.r.o
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