
ZMLUVA O DIELO 

(ďalej len „zmluva“) uzavretá v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

1. Zmluvné strany 

1.1 Zhotoviteľ: 

Názov:     

Sídlo:    

Štatutárny zástupca:   

              IČO:    

              IČDPH:    

Mobil:     

Mail:   

 

1.2 Objednávateľ: 

Obec: Seč 

              Sídlo: obecný úrad Seč č.133, 972 26 Seč 

IČO: 00649074 

DIČ: 2021201655 

Zastúpený: Anton Vrecko, starosta obce 

Telefón: +421 910 909 451 

E-mail: ousec@stonline.sk 

 

 

2. Predmet zmluvy: 

2.1 Dodanie herných prvkov detského ihriska  „Výstavba detského ihriska v obci Seč“ podľa „Prílohy č.  

2_štrukturovaný rozpočet „ zmluvy. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú 

cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

3.Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1  Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické a bezpečnostné 

normy, dojednania tejto zmluvy. 

4. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1, 3.1, 4.3 tejto 

zmluvy v termíne: do troch týždňov od podpisu zmluvy.  

 



4.2 Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je 

zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 Zhotoviteľ pri výstavbe detského ihriska dodrží bezpečnostné normy STN EN 1176 a STN EN1177 

pre dopadové ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v dotknutej časti areálu budúcej 

stavby. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä 

v sprístupnení miesta realizácie, pripraví trávnatú plochu kde bude osadené detské ihrisko. Toto 

spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní od telefonického dohovoru o začatí výstavby 

detského ihriska 

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo je: 

Cena predmetu diela bez DPH :               Eur 

DPH 20 % :                              Eur 

Cena spolu s DPH :                   Eur 

 

6.2 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra , vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu zmluvy v 

zmysle bodu 4.1.Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. Objednávateľ 

neposkytuje zálohy.  

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady 

vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené vandalizmom 

7.4 Záručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez zbytočného 

odkladu, najneskôr však v lehote do 3 dní od uplatnenia reklamácie. 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 

pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 



8.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 

každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. 

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 

meškania. 

9. Záverečné ustanovenia 

9.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

9.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

9.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

 

V ……………dňa ………………. 

 

 

Objednávateľ      Zhotoviteľ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č. 1_štrukturovaný rozpočet z cenovej ponuky 


