
ZMLUVA O DIELO 
č . | 07292014 

uzatvorená podľa § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

I. 
ZMLUVNÉ STRANY 

1.Objednávateľ 
Názov: Obec Vígľaš 
sídlo: Zvolenská 1,962 02 Vígfaš 
Zastúpený: ; Záchenský, starosta obce 

(ďalej len ako „objednávateľ") 

2.Zhotovitel" 
Názov: TIMBA, s.r.o. 
Sídlo: Budča 686, 962 33 Budča 
Zastúpený: Ing. Zuzana Segečová, konateľ spoločnosti 
IČO: 46 292 705 
IČ DPH: SK2023332454 
Obchodný register: zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka 

č.: 20777./S 
Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s. 
Číslo účtu: 292 2864 525/1100 

(ďalej len „Zhotovitel'") 

II. 
PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom Zmluvy je dodávka a montáž detského ihriska, dodávka detského ihriska v obci Vígfaš podľa prílohy. 

III.. 
OBJEDNÁVKA DIELA 

1. Objednávateľ touto Zmluvou záväzne objednáva u Zhotoviteľa zhotovenie Diela podľa špecifikácie tovaru a cenníka 
prác a tovarov uvedených v prílohe tejto Zmluvy. 

2. Zhotoviteľ zhotoví Dielo na vlastné náklady v písomne dohodnutom termíne a Objednávateľ prevezme zhotovené 
Dielo a zaplatí zaň cenu Diela. 

3. Zhotoviteľ zhotoví Dielo v rozsahu čl. 2.1. Zmluvy. Zhotoviteľ je oprávnený vykonať práce naviac na základe 
písomného dodatku k tejto Zmluve. 

4. Zhotoviteľ je povinný odovzdať Objednávateľovi Dielo v rozsahu, čase a na mieste stanovenom touto Zmluvou a 
Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené Dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi dohodnutú cenu Diela vo výške 
a spôsobom určeným v tejto Zmluve. 

5. Zmeny Diela môžu byť realizované len na základe písomného pokynu Objednávateľa. 
IV. 

ČAS PLNENIA A ODOVZDANIE DIELA 

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 odsúhlasených 
náčrtov v prílohe. Zhotovitel" 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 Zhotovitel' 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. 

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. V prípade, ak sa Objednávateľ na preberaní Diela podľa čl.lV. ods. 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. 

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. 

5. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany vyhlasujú, že Dielo je zhotovené riadne, ak bolo dodané v súlade 
s podmienkami tejto Zmluvy. 

V. 
REALIZÁCIA DIELA 

1. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov upravujúcich BOZP, PO a ochranu 
životného prostredia svojimi zamestnancami, ako aj svojimi subdodávateľmi, na Stavbe a vykáže zo Stavby osoby, 
ktoré odmietajú tieto podmienky dodržiavať. Zároveň zabezpečí, aby všetci jeho zamestnanci a zamestnanci jeho 
subdodávateľa absolvovali predpísané školenia alebo mali príslušné atesty a osvedčenia. Taktiež sa Zhotoviteľ 
zaväzuje vybaviť svojich zamestnancov zodpovedajúcimi osobnými pracovnými pomôckami. Zhotoviteľ bude 
v prípade nehody alebo pracovného úrazu postupovať v súlade so všeobecne záväznými predpismi a zákonmi. 
Zároveň okamžite upovedomí Objednávateľa a príslušný orgán: 

- o pracovných úrazoch 
- o škodách na vybavení a strojoch na stavbe a stavenisku 
- o škodách na životnom prostredí 
- o požiaroch 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody na cudzom majetku, ktoré vznikli pri jeho činnosti a tieto odstráni na vlastné náklady. 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú vzájomne spolupracovať a poskytnú si vzájomnú súčinnosť pri riešení 
konkrétnych otázok a prípadných problémov, ktoré vzniknú počas vykonávania Diela. 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri vykonávaní Diela nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je 
škodlivý. Použité stavebné výrobky musia spĺňať podmienky a požiadavky uvedené v príslušných všeobecne 
záväzných právnych predpisoch a technických normách STN EN 1176, STN EN 1177. 

5. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady všetky skúšky, kontroly a merania, ktoré sú potrebné pre riadne dokončenie 
Diela. 
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VI. 
CENA ZA DIELO 

1. Cena za Dielo v rozsahu uvedenom v čl. II., bod 2.1 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 zahŕňajúca dodávku a montáž 
Tovaru je stanovená na základe Cennika, ktorý tvorí prílohu tejto Zmluvy podľa množstva Tovarov a prác uvedených 
v prílohe č.2 tejto Zmluvy. K cene Diela bude pripočítaná DPH v zmysle platných právnych predpisov. Cena Diela 
obsahuje cenu za dodávku a montáž Tovaru v 1. akostnej triede. Zhotovitel' nieje oprávnený dohodnutú kvalitu, typ, 
druh, farebné prevedenie, spôsob montáže jednostranne meniť. 

2. V dohodnutej cene Diela sú zahrnuté všetky práce a náklady potrebné na zhotovenie Diela, ako je uvedené v prílohe 
tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi cenu Diela v súlade s podmienkami dohodnutými 
v tejto Zmluve. 

3. Jednotkové ceny Tovarov a prác sú uvedené v Cenníku, ktorý tvorí prílohu. 

VII. 
FAKTURÁCIA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Platba za dodanie Diela sa bude realizovať formou úhrady faktúr bezhotovostným platobným stykom prostredníctvom 
finančných ústavov Objednávateľa a Zhotoviteľa, uvedených v čl. I. tejto Zmluvy, pokiaľ sa zmluvné strany 
nedohodnú inak. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že Objednávateľ uhradí celkovú cenu Diela na základe faktúry vystavenej Zhotoviteľom.. 
Faktúra bude objednávateľovi vystavená v deň odovzdania diela. 

3. Splatnosť poslednej faktúry vystavenej Zhotoviteľom podľa čl.VIL ods. 3 tejto Zmluvy bude sedem (7) dní odo dňa 
odovzdania diela. 

4. Faktúra vystavená podľa tejto Zmluvy musí obsahovať náležitosti ustanovené príslušnými všeobecnými záväznými 
právnymi predpismi a náležitosti ustanovené touto zmluvou a to najmä: 

- Označenie zmluvných strán, obchodné meno, adresa, číslo, IČO, DIČ 
- Číslo faktúry 
- Poradové číslo 
- Deň vystavenia a deň splatnosti 
- Dátum uskutočnenia zdaniteľného plnenia 
- Účtovaná suma bez DPH, sadzba DPH v %, konečná suma s DPH 
- Pečiatka a podpis Zhotoviteľa 
- Označenie osoby, ktorá príslušnú faktúru vystavila 

VIII. 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo na zhotovovanej veci (Dielo) až do odovzdania Objednávateľovi a je jej vlastníkom 
až do zaplatenia celej ceny Diela Objednávateľom. 

2. Vlastnícke právo na dodaný Tovar prechádza na Objednávateľa až v okamihu, kedy Objednávateľ zaplatí celú 
dohodnutú cenu za dodané Dielo tejto Zmluvy. 
Prípadné spory medzi zmluvnými stranami sa budú riadiť podľa právneho poriadku Slovenskej republiky. Zmluvné 
strany sa dohodli, že sa pokúsia vyriešiť akékoľvek spory, vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
vzájomnou dohodou alebo zmierom. Akýkoľvek spor vyplývajúci z tejto Zmluvy alebo súvisiaci s ňou, ktorý nebude 
vyriešený vzájomnou dohodou alebo zmierom, vrátane sporov týkajúcich sa platnosti, výkladu alebo ukončenia tejto 
Zmluvy, bude riešený v zmysle príslušných právnych predpisov. 

3. V prípade, že akékoľvek ustanovenie tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo nevykonateľným, 
nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy, pokiaľ to nevylučuje 
v zmysle príslušných právnych predpisov samotná povaha takého ustanovenia. Zmluvné strany sa zaväzujú bez 
zbytočného odkladu po tom, ako zistia, že niektoré z ustanovení tejto Zmluvy je neplatné, neúčinné a/alebo 
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nevykonateľné, nahradiť dotknuté ustanovenie ustanovením novým, ktorého obsah bude v čo najväčšej miere 
zodpovedať vôli Zmluvných strán v čase uzatvorenia tejto Zmluvy. 

4. Všetky ostatné skutočnosti, ktoré nie sú obsiahnuté v tejto Zmluve, sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že došlo k zhode v plnom rozsahu tejto Zmluvy o dielo. 

6. Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je príloha. 

7. Túto Zmluvu je možné meniť iba písomne dodatkami zmluvných strán po vzájomnej dohode. 

8. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) exemplároch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá zo zmluvných strán obdrží jeden (1) exemplár tejto Zmluvy. 

9. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená previesť ani postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto Zmluvy na tretiu 
osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

10. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoch zmluvných strán. 

V Ĺ/á/ /z?. / , dňa s J / . č / . J f f ý V Budči, dňa m o l f 

Príloha Cenová ponuka s rozmermi a obrázkami herných prvkov 


