
 
 

ZMLUVA O DIELO 
 

uzatvorená medzi objednávateľom a zhotoviteľom podľa §536 a nasl. 
zákona 513/1991 Zb. – Obchodného zákonníka v znení neskorších zmien a 

doplnkov (ďalej len „zmluva“) 
 

Preambula 
Táto zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania – zákazka s nízkou 
hodnotou na uskutočnenie stavebných prác – postup podľa § 117 zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

Čl. 1. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: 
Názov:                                     Obec Bacúch 
Sídlo:                                        Hlavná 279/43, 976 64 Bacúch 
Zastúpený:                               Ing. Michal Chovanec, starosta  

  IČO:                                         00313254              
DIČ:                                          2021223028 
Bankové spojenie:                    Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:                                SK37 5600 0000 0020 0048 6003 
Tel. kontakt:                             0902 778 778 
E-mail:                                      starosta@bacuch.sk 
webové sídlo:                           www.bacuch.sk     
nie je platca DPH                
(ďalej len „objednávateľ“) 

 

Zhotoviteľ:                              
Obchodné meno:                   FLORA SERVIS GROUP, s.r.o 
Sídlo:                                        Bednárova 10/16, 907 01 Myjava 
V zastúpení:                             Bc. Dušan Bučenec 

IČO:                                          47892609 
DIČ:                                          2024132682 
IČ DPH:                                    SK2024132682 
Zapísaný v:                              OR Okresný súd Trenčín, vložka č. 31021/R 
Bankové spojenie:                   ČSOB 
Číslo účtu:                               SK63 7500 0000 0040 2067 7818 
Tel. kontakt:                             0905 582 890 

E-mail:                                     info@floraservisgroup.sk 

(ďalej len „zhotoviteľ“) 

mailto:starosta@bacuch.sk
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Čl. 2. Predmet zmluvy 
 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať dielo: „Vybudovanie 
detského ihriska pri MŠ a ZŠ“. 

a. podľa cenovej ponuky, odsúhlasenej objednávateľom, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako Príloha č. 1; 

b. podmienok vo výzve na predkladanie ponúk z procesu verejného 
obstarávania a informácií získaných obhliadkou miesta realizácie diela; 

2.2 Pri realizácii Diela postupuje zhotoviteľ samostatne v súlade s príslušnými 
predpismi a nariadeniami a je viazaný prípadnými pokynmi objednávateľa.  

 
Čl. 3 Cena za dielo, platobné podmienky 

 

3.1 Objednávateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonané dielo zhotoviteľom zaplatiť 

zhotoviteľovi dojednanú cenu podľa cenovej ponuky, ktorá tvorí Prílohu č. 1 tejto 

zmluvy. Hodnota prác a dodaného materiálu zostáva až do úplného zaplatenia 

ceny diela majetkom zhotoviteľa. 

3.2 Cena za zhotovenie Diela je: 

 
Celková cena za dielo bez DPH:    7.033,55  EUR 

DPH 20 %:                                      1.406,71  EUR 
Celkom s DPH:                               8.440,26 EUR 

 
Slovom: Osemtisícštyristoštyridsať 26/100 eur 

 

3.3 Do ceny Diela sú zarátané všetky pomocné, zabezpečovacie a prípravné práce. 

3.4 V cene Diela sú zohľadnené všetky súťažné podmienky realizácie Diela. 
3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi zálohovú 

platbu za dielo a cena za dielo bude uhradená jednorázovo po odovzdaní a 

prevzatí diela zhotoviteľom. 

3.6 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo v lehote do 30 dní odo dňa 

doručenia faktúry zhotoviteľom na adresu objednávateľa uvedenú v záhlaví tejto 

zmluvy. Faktúra bude doručená až po prevzatí predmetu diela formou 

preberacieho protokolu. Súčasťou faktúry musí byť súpis vykonaných prác a 

dodávok , ktorý musí byť odsúhlasený objednávateľom. 

3.7 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo bezhotovostným prevodom na 

účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy. 

3.8 Cena za dielo za považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet zhotoviteľa. 

3.9 Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je pevná a konečná a zahŕňa všetky 

náklady súvisiace s predmetom zmluvy. 



Čl. 4 Miesto a Lehota plnenia 
 

4.1 Miesto plnenia: obec Bacúch,  parcela KN-C č. 224/1 

Termín realizácie: do 8 týždňov od podpisu  Zmluvy o dielo zhotoviteľom 

4.2 Dodržanie termínu plnenia je podmienené riadnym a včasným 

spolupôsobením objednávateľa. V prípade, že z tohto dôvodu došlo k 

prerušeniu vykonávania diela, lehota na zhotovenie diela sa predlžuje o dobu, 

o ktorú prerušenie ovplyvnilo dobu jeho vykonávania. 

 

Čl. 5  Stavenisko 
 

5.1 Odovzdanie staveniska: 

a. Objednávateľ odovzdá zápisnične zhotoviteľovi stavenisko so záznamom  

o konkrétnom umiestnení a spôsobe osadenia hracích prvkov  
b. O odovzdaní bude spísaný protokol o odovzdaní a prevzatí staveniska. 

5.2 Od okamžiku odovzdania staveniska, zhotoviteľ  vykonáva činnosti spojené s 
predmetom Diela na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, pričom rešpektuje 
technické špecifikácie, právne a technické predpisy,  vyhlášky  platné  v SR,  
najmä  stavebný  zákon,  zákon  o bezpečnosti   a ochrane zdravia pri práci, 
vyhlášku o bezpečnosti práce a technických zariadení pri  stavebných  a 
montážnych   prácach,   zákon   o životnom   prostredí,   zákon o odpadoch a 
o nakladaní s odpadmi, zákon o ovzduší, zákon o vodách, zákon o požiarnej 
ochrane, Slovenské technické normy, zákon č. 371/2019 Z.z.  o základných 
požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov. Zhotoviteľ je povinný preukázateľne poučiť všetkých 
zamestnancov pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci. 
 

Čl. 6 Odovzdanie a prevzatie Diela 
 
6.1 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak Dielo je riadne odovzdané a 

prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. 
6.2 Podmienkou konečného odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie 

komplexných skúšok predpísaných normami. Okrem obvyklých preberacích 
podmienok zhotoviteľ bude dokumentovať kvalitu odovzdaných prác 
vstupnou kontrolou (inšpekčný certifikát), správami o predpísaných skúškach, 
doloženými atestami alebo certifikátmi zhotoviteľom zabudovaných výrobkov, 
tieto kompletne predloží objednávateľovi pri preberacom konaní stavby. 
Ak sú uvedené skúšky neúspešné z viny zhotoviteľa, budú tieto v plnom 
rozsahu opakované do troch dní na jeho náklady. 

6.3 Predmet zmluvy je považovaný za splnený, ak je Dielo riadne odovzdané a 
prevzaté preberacím protokolom o odovzdaní a prevzatí Diela. 

6.4 K preberaciemu konaniu je zhotoviteľ povinný pripraviť a odovzdať tieto 

doklady: 
a. 1 x v písomnej forme atesty a certifikáty platné v SR a osvedčenia o 

skúškach použitých materiálov v slovenskom jazyku a iné zápisy a 
doklady o vykonaných skúškach realizovaných prác, resp. návody na 
použitie zabudovaných zariadení. 



b. Inšpekčný certifikát 
6.5 V prípade zistenia vád na diele počas odovzdania a prevzatia diela sa 

zhotoviteľ zaväzuje ich odstrániť v lehote do 10 dní odo dňa ich zistenia. 
Následne zhotoviteľ písomne vyzve objednávateľa na prevzatie diela v 
dohodnutom termíne. 

 
Čl. 7 Záručná doba 

 

7.1 Kvalita zhotoveného diela bude v súlade so záväznými STN a odbornými 
normami, právnymi predpismi a bude zodpovedať účelu, pre ktorý sa obvykle 
užíva. 

7.2 Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi na Dielo záruku v trvaní 60 mesiacov; na 
výrobky podľa záruky výrobcu – min. 24 mesiacov (okrem dodávok a zariadení, 
na ktoré výrobca dáva inú záruku). Záruka začína plynúť odo dňa prevzatia 
diela bez závad Diela podľa tejto zmluvy, resp. odo dňa potvrdenia 
odstránenia zistených závad Diela uvedených v protokole o odovzdaní a 
prevzatí diela. Objednávateľ má právo na bezplatné odstránenie závady. 

7.3 Záruka začína plynúť dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí diela 
zmluvnými stranami. 

7.4 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené kvalitne a za použitia 
kvalitných materiálov v súlade s technickými normami a podľa podmienok 
tejto zmluvy, a že po ukončení realizácie bude spôsobilé k užívaniu podľa 
účelu. 

7.5 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré dielo má v čase jeho odovzdania 
objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá 
zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní 
bezodkladne po jej zistení písomnou formou. 

7.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že všetky vady a nedorobky, ktoré budú zistené počas 
záručnej doby a uplatnené objednávateľom v oprávnenej reklamácií začne 
odstraňovať bez zbytočného odkladu spôsobom a v termíne stanovenom v 
reklamačnom konaní najneskôr však do 15 dní. 

7.8 Ak sa ukáže, že vada diela je neopraviteľná, zhotoviteľ sa zaväzuje do 15 dní 
od zistenia tejto skutočnosti dodať a zabudovať náhradný predmet plnenia. 

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

 
 

Čl. 8 Zmluvné pokuty 
 
8.1 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží dohodnutý termín zhotovenia Diela, uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny diela za 
každý začatý deň omeškania až do jeho prevzatia 

8.2 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry je objednávateľ 
povinný zaplatiť zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z nezaplatenej 
čiastky za každý deň omeškania. 

8.3 Zmluvnú pokutu zaplatí povinná zmluvná strana nezávisle na tom, či a v akej 
výške vznikne oprávnenej strane nárok na náhradu škody, ktorú možno 
uplatňovať samostatne. 



8.4 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutom termíne, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 €, za každý aj začatý deň 
omeškania. 

 
 

Čl. 9 Záverečné ustanovenia 
 
9.1 Jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy môžu byť menené alebo dopĺňané iba 

písomnou formou po dohode obidvoch zmluvných strán. Všetky zmeny tejto 
zmluvy uvedené    v dodatkoch budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

9.2 Dielo je realizované a financované z Úradu vlády Slovenskej republiky, 
Program: Podpora rozvoja  športu  na  rok  2019,  podprogram  č.  2:  výstavba  
detských  ihrísk a z vlastných zdrojov verejného obstarávateľa. 

9.3 Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly (auditu) súvisiaceho s dodávaným 
tovarom, uskutočnenými stavebnými prácami a poskytnutými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to oprávnenými osobami a 
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

9.4 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pre každú zmluvnú stranu po 
jednej. Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo je cenová ponuka (Príloha č. 
1). 

9.5 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúci deň po dni zverejnenia v súlade s Občianskym zákonníkom č. 
40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov. 

9.6 Zmluvné vzťahy medzi stranami neupravené touto zmluvou sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov. 

 

Príloha č. 1 – cenová ponuka 
 
 

V ................dňa .............................. V ................ dňa ..................... 
 
 
Objednávateľ: Zhotoviteľ: 

 
 
 
 
 
 
 


