
Zmluva o dielo  
uzatvorená podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

právnych predpisov  

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1. Objednávateľ:  OBEC SIELNICA  

Sídlo:    Sielnica č. 210, 962 31 Sielnica  

Zastúpený:          Anna Gavajdová, starostka obce  

IČO:    00320242  

DIČ:     2021339386  

Bankové spojenie:   VÚB banka a.s.   

IBAN:    SK98 0200 0000 0000 0282 6412  

Oprávnení rokovať vo veciach 

- zmluvných               Anna Gavajdová               

- technických                          Anna Gavajdová    

(ďalej len „Objednávateľ”)  

 

 

 

2. Zhotoviteľ   ENERCOM s.r.o.  

Sídlo      Novozámocká 102, 949 05 Nitra 

Zastúpený:    Martin Sokol - konateľ spoločnosti 

IČO      44 658 591 

IČ DPH:    SK2022807369 

Bankové spojenie:   ČSOB, a.s.  

IBAN:     SK34 7500 0000 0040 1602 9324  

Oprávnení rokovať vo veciach 

- zmluvných    Martin Sokol, konateľ spoločnosti 

- technických    Ing. Bohuslav Hnát, 0948 322 240, 

     hnat.bohuslav@ihriska.eu  

 (ďalej len „Zhotoviteľ“) 

 

Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonať dielo: Nákup, dodania a montáž hracích 

prvkov na detské ihrisko, Predmetom zmluvy je dodanie hracích prvkov:  

 šplhacia zostava SS101KS a montáž SS101KS 

 vyrovnanie a zhutnenie terénu 

 zatrávňovacia doska DP-DG-001 

 montáž DP-DG-001 

 odpadkový kôš so strieškou OKO20 a montáž 

 

2. Zariadenia musia spĺňať požiadavky podľa  STN EN 1176 a STN EN 1177.  

 

Článok III. 

Termín a  miesto plnenia zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že Dielo vykoná a odovzdá Objednávateľovi v termíne do 31.12.2021. 
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2. Objednávateľ odovzdá Zhotoviteľovi priestor ihriska po nadobudnutí účinnosti tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v deň prevzatia priestorov začne práce na vykonaní Diela.  

3. V prípade, že počas vykonávania diela Zhotoviteľ zistí prekážku, ktorá mu bude brániť v 

riadnom a včasnom vykonaní diela v dohodnutej lehote, je povinný bezodkladne informovať o 

tom Objednávateľa a môže ho požiadať o predĺženie termínu na vykonanie diela. 

 

Článok IV. 

Realizácia diela a  povinnosti Zhotoviteľa a Objednávateľa 

 

1. Zhotoviteľ bude vykonávať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať dielo prostredníctvom 

subdodávateľov, ktorí sú spôsobilí na vykonávanie prác, ktorými ich Zhotoviteľ poverí. Za 

splnenie povinností subdodávateľov zodpovedá Zhotoviteľ Objednávateľovi v takom rozsahu, 

ako keby tieto činnosti vykonával sám.  

2. Zhotoviteľ je povinný v prevzatých priestoroch udržiavať poriadok a čistotu. Je povinný 

odstraňovať odpady a nečistoty vzniknuté z jeho práce a odstraňovať nečistoty z prístupových 

komunikácií spôsobené jeho činnosťou. 

3. Zhotoviteľ znáša nebezpečenstvo škody na prevzatých priestoroch až do termínu prevzatia 

vykonaného diela alebo jeho ucelenej časti zo strany Objednávateľa.  

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

ochrany svojich zamestnancov, subdodávateľov, ako aj ďalších osôb, ktoré sa zdržujú 

oprávnene na stavenisku za účelom realizácie diela. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky ním dodané zariadenia budú spĺňať normy platné v SR. 

Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi, že pri realizovaní diela bude plniť a dodržiavať všetky 

príslušné ustanovenia právnych a technických predpisov v SR a že po dokončení bude dielo 

všetky takéto ustanovenia spĺňať. 

6. Objednávateľ má povinnosť pripraviť miesto realizácie diela tak, aby bolo možné riadne 

vykonať montážne práce na predmete diela, ak sa Zmluvné strany nedohodli inak.  

7. Objednávateľ prehlasuje, že miesto realizácie diela bude dostupné pre menšiu pozemnú 

techniku (napr. pásový minibager, kolesový viacúčelový nakladač typu UNC a pod.) 

8. Objednávateľ ku dňu odovzdania staveniska zabezpečí pre potreby Zhotoviteľa prístup 

k napojeniu na elektrickú energiu a vodu.  

 

Článok V. 

Preberací protokol 

 

1. Záväzky Zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené okamihom, kedy Zhotoviteľ 

splní riadne a včas podmienku určenú v Článku II. zmluvy na prevzatie diela alebo jeho 

ucelenej časti zo strany Objednávateľa a Objednávateľ v súlade s touto zmluvou dielo preberie. 

2. Objednávateľ má právo dielo neprevziať najmä v prípade, ak vady diela budú takého 

charakteru, že užívanie diela alebo jeho príslušnej časti, ktorá je predmetom preberania, bude 

ohrozené alebo podstatne zhoršené.  

3. Prevzatie diela alebo jeho časti oprávnení zástupcovia zmluvných strán potvrdia podpisom 

písomného preberacieho protokolu. V prípade, že dielo bude vykazovať vady a zjavné 

nedorobky, Objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či dielo prevezme a do záverečného 

protokolu popíše tieto vady a nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich Zhotoviteľ 

zaväzuje odstrániť, alebo sa rozhodne nepodpísať preberací protokol – v tom prípade sa so 

Zhotoviteľom dohodne na predĺžení lehoty na odovzdanie diela a podpísanie preberacieho 

protokolu. 

 



4. Pre potreby tejto zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie odchýlka v kvalite, 

kvantite a parametroch diela, ktoré sú určené všeobecne záväznými technickými normami, 

predpismi a touto zmluvou.  

 

5. Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa v okamihu odovzdania a prevzatia 

diela a na základe preberacieho protokolu, pokiaľ v iných ustanoveniach zmluvy nie je 

dohodnuté inak. 

Článok VI. 

Cena za dielo a  platobné podmienky 

 

1. Celková cena za vykonanie diela je stanovená podľa zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. 

v platnom znení a bola stanovená v súlade s víťaznou cenovou ponukou Zhotoviteľa v procese 

verejného obstarávania. Cena je vrátane DPH, cla, správnych a iných poplatkov, vrátane 

dopravy ku Objednávateľovi. Cenová ponuka zhotoviteľa tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

2. Cena predmetu zmluvy je cena za celý predmet zmluvy tak, ako je špecifikovaný v Článku II., 

bod 1. tejto zmluvy. 

 

Zmluvná cena za celý predmet zmluvy :                        

 

Cena bez DPH 10 700 € 

20% DPH    2 140 € 

-------------------------------------------------- 

Cena vrátane DPH 12 840 €    

 

3. Cena za dielo je dohodnutá ako cena pevná s ohľadom na rozsah, štandard a riešenie diela 

podľa cenovej ponuky Zhotoviteľa a tejto zmluvy. V cene sú zahrnuté všetky náklady na 

vykonanie diela a jeho dodanie Objednávateľovi, pokiaľ v tejto zmluve výslovne nie je 

uvedené inak.  

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za predmet zmluvy cenu na základe faktúry za vykonané 

dielo. 

5. Objednávateľ neposkytuje Zhotoviteľovi žiadny preddavok. 

6. Prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác Zhotoviteľa a preberací protokol podpísaný 

zamestnancom na strane Objednávateľa, ktorým potvrdí prevzatie diela.  

7. Zhotoviteľ vystaví faktúru v súlade s platnými právnymi predpismi do 15 dní od vykonania 

diela a podpisu preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami. 

8. Splatnosť faktúry bude do 15 dní odo dňa doručenia Objednávateľovi na fakturačnú adresu 

uvedenú v úvodných ustanoveniach tejto zmluvy. 

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za to, že dielo bude vykonané podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto 

zmluve a v platných právnych a technických predpisoch. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo pri jeho odovzdaní Objednávateľovi a počas 

trvania záručnej doby. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov, materiálov a 

prvkov prevzatých od Objednávateľa a Zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti 

nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil Objednávateľa a ten napriek tomu na 

ich použití trval. Prípadné upozornenie na nevhodnosť a taktiež odpoveď na takéto upozornenie 

je potrebné vykonať vždy písomnou formou osobitným listom.  



4. Dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom podpísania protokolu o 

odovzdaní a prevzatí Diela, môže však byť skrátená o dobu, po ktorú bude Objednávateľ v 

omeškaní so začatím preberacieho konania, alebo po ktorú neoprávnene odmietol dielo 

prevziať. 

5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním uznaných vád predmetu plnenia do 15 dní odo 

dňa uplatnenia reklamácie Objednávateľom, ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak a 

uznané vady odstrániť v čo najkratšom čase.  

6. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa na Diele vyskytne vada počas záručnej doby, 

Objednávateľ má právo požadovať od Zhotoviteľa bezodplatné odstránenie vady a Zhotoviteľ 

je povinný vadu bezodplatne odstrániť.  

7. Ak sa ukáže, že reklamovaná vada diela je neopraviteľná, zaväzuje sa Zhotoviteľ dodať 

náhradnú časť diela Objednávateľovi.  

 

Článok VIII. 

Sankcie 

 

1. V prípade, že sa Zhotoviteľ omešká s odovzdaním diela podľa termínu plnenia uvedenom v  

Článku III bod 1. tejto zmluvy, má Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotoviteľa nárok na 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z odplaty za vykonanie diela a to za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou odplaty za dielo alebo jej jednotlivých častí 

má Zhotoviteľ právo uplatniť úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý 

deň omeškania. 

 

Článok IX. 

Osobitné podmienky plnenia zmluvy – uplatnenie sociálneho aspektu 

 

1. Objednávateľ v súlade s Metodickým pokynom pri zadávaní zákaziek pri uplatňovaní 

sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní pre PRV SR 2014 - 2020 určil osobitné 

podmienky plnenia zmluvy, ktoré sa týkajú sociálnych aspektov. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje kapacity pre 

realizáciu predmetu plnenia tejto zmluvy, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo 

nezamestnané v mieste realizácie predmetnej zákazky, pričom výber týchto osôb 

zabezpečí  v poradí na úrovni obce, okresu, VÚC.  

3. Forma zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na 

kratší pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 

mimo pracovného pomeru atď. 

 

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva je vypracovaná v 4 exemplároch, z ktorých dva obdrží Objednávateľ a dva 

Zhotoviteľ. 

2. Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa použijú 

ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka. 

3. Každá zmena alebo doplnok zmluvy sa musia vykonať písomnou formou a musia byť 

schválené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán formou písomného dodatku ku 

zmluve. 

4. Zmluvné strany svojimi podpismi prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej 

obsahu a súhlasia s tým, že nebola podpísaná za nenápadne nevýhodných podmienok, 

prípadne v tiesni. 



5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami oboch 

zmluvných strán.  

6. Zmluva nadobúda účinnosť v súlade s § 47a a násl. Občianskeho zákonníka v znení 

neskorších predpisov, a to dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.  

7. V prípade neschválenia Žiadosti o NFP, resp.  verejného obstarávania sa uzavretá zmluva 

stáva neplatnou a to bez akéhokoľvek finančného nároku úspešného uchádzača voči 

verejnému obstarávateľovi. 

8. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisiaceho s dodaním 

predmetu zákazky a to kedykoľvek počas platnosti a účinnosti predmetnej Zmluvy o 

poskytnutí NFP vykonávaný v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EU 

oprávnenými osobami, v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, a poskytnúť im 

všetku potrebnú súčinnosť    

 

 

 V Sielnici dňa:  10. 7. 2020     V  Nitre         dňa:  16.7.2020         

 

 

 Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

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

        Anna Gavajdová                              Martin Sokol  

         starostka obce             konateľ spoločnosti 


