
Obec JAROK
Hlavná ul. 176, 951 48 JAROK

ZMLUVA O DlELO Č.
uzavretá podl‘a ~ 536 a nasi. zákona č 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

v znenh neskorších predpisov

I.
ZMLUVNÉ STRANY

1. Objednávatcľ:
Názov: Obec Jarok
Sídlo: Hlavná 283/176, 951 48 Jarok
Štatutámy orgánlštatutár: Stanislav Sfahel, starosta
IČO: 00 308 056
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
Císlo účtu: IBAN SK82 5600 0000
ďalej len ako,, objednávatel‘“

a

2. Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Štatutámy orgán:
osoby oprávnené rokovať vo veciach:

a) zmluvných:
b) technických:

Bankové spojenie:
Spoločnost‘ zapísaná:
d‘alej len „ zhotoviteľ“

1. 1 Obj ednávateľ a zhotoviteľ (d‘alej tiež označovaní jednotlivo aj ako „zmluvná strana“ a
spoločne aj ako „zmluvné strany“) uzatvárajú medzi sebou v zmysle ustanovenia ~ 536
a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (d‘alej
len „Obchodný zákonník“) túto zmluvu o dielo (d‘alej len „zmluva“).

1.2 Zmluva sa uzatvára na základe výsledku verejného obstarávania podľa ~ 117 na zákazku
stavebných prác s názvom „Detské ihrisko v parku obce Jarok.“ v zmysle zákona č.
343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorýcli zákonov
v zneni neskorších predpisov, v ktorom bol zhotoviteľ úspešným uchádzaěom.

1.3 Zhotoviteľ vykoná dielo v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ponúk,
v súlade s prijatou súťažnou ponukou a v kvalite zodpovedajúcej požiadavkám
v uvedených dokumentoch.

1.4 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je právnickou osobou odborne spósobilou na vykonanie
predmetu zmluvy uvedeného v ods. 2.1, a to v zmysle príslušných platných všeobecne
záváznýeh právnych predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.
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Obec JAROK
Hlavná ul. 176, 951 48 JAROK

1.5 Zhotoviteľ je povinný dodržiavat‘ všetky príslušné platné všeobecne záväzné právne
predpisy a technické normy Slovenskej republiky vzfahujúce sa na vykonanie predmetu
zmluvy.

1.6 Zhotoviteľ vyhlasuje, že nedá do zálohu a ani nepostúpi svoju pohľadávku vzniknutú z
tohto právneho vzťahu na akúkoľvek tretiu osobu.

„.

PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvyje dielo „Detské ihrisko v parku obce Jarok.“ v zmysle Rozpočtu
a katalógových listov herných prvkov, ktoré tvoria prílohu tejto zmluvy pod por. Č. 1
a č.2 (d‘alej len „dielo“).

2.2 Obsahom diela sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmót a dielcov,
výrobkov, prác, výkonov, strojov a zariadení potrebných na zrealizovanie diela.

2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady, vo vlastnom mene a na svoju zodpovednosť
zhotovit‘ pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve
a v súlade s ustanoveniami obsiahnutými vo výzve na predkladanie pomlk a riadne a
včas zhotovené dielo odovzdaf objednávateľovi.

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a zaplatiť za jeho vykonanie cenu
podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

2.5 Miestom realizácie diela je intravilán obce Jarok, park obce na parcele reg. „E“ KN,
parc. č. 471/3.

2.6 Dielo bude zhotovené v rozsahu podľa rozpočtu v súlade so špecifickými podmienkami
zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v
znení neskorších predpisov.

2.7 Súčasťou dodávky je aj dodanie kompletných dokladov týkajúcich sa realizácie diela
a jeho kvality a návody, resp. pokyny na užívanie diela.

2.8 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je mu známe technické riešenie diela, že sa oboznámil so
staveniskom a požiadavkami objednávateľa, preštudoval všetky odovzdané podklady a
má tak všetky potrebné údaje súvisiace s predmetom plnenia.

2.9 Zhotoviteľ zrealizuje dielo v súlade s podmienkami výzvy na predkladanie ponúk a
ponukou zhotoviteľa, podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s platnými technickými
normami, platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi ako aj s požiarnymi
a bezpečnostnými predpismi a všeobecne záväznými nariadeniami Obce Jarok
platiacimi pre danú lokalitu.

2.10 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sav pinom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela,
skontroloval úplnost‘ špecifikácie, skutkový stav overil priamo na mieste realizácie
diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a mé podmienky realizácie diela a že
disponuje takými odbornými kapacitnými možnosfami a odbornými znalosťami, ktoré
sú na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

Telefón Fax iČo: 00308056 Bankové spojenie: Prima banka Slovensko
037/65 87 162 037/65 87 162 DIČ: 2021062714 IBAN: 8K82 5600 0000 0008 5081 5003
037/65 87 253 E-mail: ocujarokc~jarok.sk



Obec JAROK
Hlavná ul. 176, 951 48 JAROK

„I.
KVALITA PREDMETU DlELA

3.1 Dielo musí byť zhotovené v zmysle Čl. II. a ostatných súvisiacich ustanovení tejto
zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky brániace jeho riadnemu užívaniu alebo
spósobujúce rýchlejšie opotrebovanie diela.

3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať dielo v celosti.
3.3 Zhotoviteľ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovaf kvalitu

vykonaných prác od začiatlcu po ukončenie diela dokumentmi:
a) certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii
b) vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov

W.
CENA DlELA

4.1 Zmluvné strany sa dohodli na maximálnej cene diela za podmienok dohodnutých v
zmysle zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky Č.
87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách v znení neskorších predpisov, vo
výške 7 558,98 € s DPH, slovom: sedemtisícpäfstopäfdesiatosem eur deväťdesiatosem
centov vČitane DPH v Členenj:

Cena stavebných prác celkom bez DPH 6299,15 €
DPH 20% 1 259,83 €

Cena celkom s DPH 7 558,98 €
(slovom: sedemtisícpäťstopäťdesiatosem eur deväfdesiatosem centov)

Dohodnutá cena je platná v priebehu realizácie celého diela.

4.2 DPH bude účtovaná v súlade s príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi
Slovenskej republiky účinnými v čase vystavenia faktúry.

4.3 Podrobnú špecifikáciu ceny diela s uvedením kvalitatívnych a dodacích podinienok
tvorí cenová ponuka zhotoviteľa predložená vo forme oceneného rozpočtu, ktorý tvorí
prilohu tejto zmluvy pod. por. číslom 1.

4.4 Cena diela dohodnutá zmluvnými stranami zahfňa všetky vykázané a ocenené práce a
dodávky, odborné posudky, vyjadrenia, skúšky a ďalšie súvisiace práce, ktoré budú
potrebné pri realizácii diela alebo potrebné k prevzatiu diela a jeho odovzdaniu do
užívania.

4.5 Práce budú merané a účtované podľa cenovej ponuky zhotoviteľa ako úspešného
uchádzača a realizovaných výkonov zhodujúcich sa so skutočnosťou na základe
príslušných meraní priamo na predmete zákazky v jednotkách vzťahujúcich sa na
predmet činnosti. Objednávateř uhradí len skutočne zrealizované práce a dodávky.

4.6 Cena predmetu zmluvyje spracovaná podľa zákona Č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení
neskorších predpisov ako cena maximálna pre rozsah a dohodnuté podmienky dodania
predmetu tejto zmluvy stanovené rozsahom špecifíkácie, oceneného rozpočtu
a náležitostí dodávky uvedených v bode 2.6.
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4.7 Zhotovitel‘ vyhlasuje, že je platiteľom DPH. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia
DPH, prípadného cla a dovoznej prirážky bude prebiehať podľa zákonných sadzieb
účinných v čase vystavenia daňových dokladov.

4.8 Cena dohodnutá v bode 4.1 kryje náklady potrebné na dodržanie zmluvne dohodnutých
kvalitatívnych, dodacích a platobných podmienok podľa tejto zmluvy a podmienok
uvedených vo výzve a to najmä:

a) technicko-kvalitatívnych parametrov uvedených v
- technických normách a predpisoch platných na území Slovenskej republiky,
- normách a technických podmienkach uvedených v špecifikácii, v technických

štandardoch dodávateľov stavebných materiálov a v podmienkach výzvy;

b) podmienok realizácie diela:
- úhrada za spotrebované energie počas realizácie diela,
- úhrada vodného a stočného v priebehu výstavby,
- náklady na odvoz a poplatky za uloženie zdemontovaných olden a otvorových

výplní a stavebnej sute na skládku,
- náklady na odvoz prebytočného materiálu,
- náklady na osvctlenie staveniska a jednotlivých pracovísk,
- náklady súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci počas výstavby ako

aj na zaistenie bezpečnosti technických zariadení počas výstavby,
- náklady na prácu nadčas,
- poistenie diela,
- colné a dovozné poplatky, náklady na vlastnú vodorovnú a zvislú dopravu,
- náklady na udržiavanie čistoty a poriadku na stavenisku a v jeho bezprostrednom

okolí,
- všetky náklady a zisk, najmä všetky mzdové náklady pre odborné a pomocné práce

včítane zákonom stanovených odvodov alebo príspevkov,
- všetky dodávky hlavných a pomocných materiálov včítane nákladov na ich

zabezpečenie, dopravu, skladovanie, pokiaľ sú predpísané alebo objednávateľom
požadované, tak i náklady na prípadné skúšky akosti a revízie,

- náklady na stroje, stavebné mechanizmy, drobnú mechanizáciu a dopravné náklady
na technologickú prepravu materiálu,

- všetky správne poplatky, nájmy, telefóny, colné poplatky, poplatky vyplývajúce
z právnych predpisov alebo VZN obce Jarok,

- náklady súvisiace s riadenim predmetu diela, cestovné, stravné, odlučné, poistné a
prípadné mé režijné náklady.

4.9 Za správnosť kalkulácie zodpovedá zhotoviteľ.
4.10 Zmluvné strany sa dohodli na aplikácii ustanovenia ~ 547 ods. I Obchodného

zákonníka, t. j. jednostranné dodatočné zvýšenie ceny zhotoviteľom nie je možné a cena
za dohodnutý rozsah dielaje maximálna.

4.11 Zhotoviter si nemóže uplatňovaf nároky na zvýšenie ceny diela v prípadoch;
a) vlastných chýb,
b) nepochopenia špecifikácie,
c) nedostatkov riadenia a koordinácie činnosti pri príprave a realizácii diela,
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d) zvýšenia cien dodávok a prác pre dielo, okrem prípadov riešených v tejto zmluve
alebo vjej dodatkoch.

4.12 V prípade, že dójde k zníženiu rozsahu prác, vyhradzuje si objednávateľ právo zaplatiť
cenu podl‘a ods. 4.1 znhženú o cenu nevykonaných prác.

V.
ČAS PLNENIA

5.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotovit‘ predniet zmluvy uvedený v Čl. II. tejto zmluvy v
dohodnutom čase:

Odovzdanie diela: do 30 dní od nadobucinutia účinnosti zmluvy
o dielo

Vypratanie staveniska: do 5 dní od odovzdania dicla

5.2 Zhotoviteľ je povinný bez meškania písonme informovat‘ objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sfažuje realizáciu prednietu diela s dósledkom na
omeškanie s phiením harmonogramu alebo predlženie termínu pluenia podľa bodu 5.1,
pritom sa riadi ustanoveniami Čl. V. zmluvy.

5.4 Zhotoviteľ je oprávnený a povinný začať vykonávať práce na diele v pracovný deň
nasledujúci Po dni, v ktorom nadobudne účinnosť táto zmluva.

5.5 V prípade, ak zhotoviteľ riadne a úplne vykoná dielo pred terminom dohodnutým podl‘a
bodu 5.1 zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom
termíne, a to na základe písomného protokolu o odovzdaní a prevzatí diela (d‘alej tiež
“protokol“).

VI‘
PLATOBNÉ PODMIENKY

6.1 Objednávateľ uhradí dohodnutá cenu diela Po jeho zhotovení, odovzdaní a prevzatí ako
celku zbaveného všetkých vád a nedorobkov. Cenu za dielo zaplatí objednávateľ
zhotoviteľovi na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a objednávateľovi doručí do
15 dní Po prevzatí diela a po splnení podmienok uvedenýcb v bode 6.2. zmluvy (ďalej
len “faktúra“). Vystavenie faktáry vylučuje dodatočné nároky na úpravu ceny diela.

6.2 Faktúra musí spÍňať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa ustanovení zákona č.
431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti daňového
dokladu podľa ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov. V prípade, ak faktúra nespÍňa náležitosti určené platnými
právnymi predpismi alebo touto Zrnluvou, objednávateľ je oprávnený vrátit‘ faktúru do
piatich (5) pracovných dní odjej doručenia, pričorn za deň doručenia sa považuje deň
prijatia rozhodnutia o torn, že faktúra nesplňa všetky dohodnuté náležitosti
zhotoviteľovi na prepracovanie, resp. na doplnenie. Nová lehota splatnosti zaČína
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plynúť dňom doručenia opravenej f‘aktúry objednávateľovi, pričom za deň doručenia
opravenej faktúry sa považuje deň prijatia tejto opravenej faktúry.

6.3 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi zálohu.
6.4 Faktúra musí obsahovať tieto údaje:

- označenie zhotoviteľa a objednávateľa, ich adresy sídla, identifikačné údaje (ICO,
DRC).

- číslo zmluvy
- číslo faktúry
- deň odoslania a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu,
- fakturovanú sumu vrátane dane z pridanej hodnoty,
- rozpis fakturovaných čiastok podľa výkazu výmer jednotlivých časti diela,
- označenia diela,
- odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa.

6.5 Splatnosť faktúry je do 30 kalendárnych dní od jej preukázateľného doručenia
objednávateľovi.

6.6 Za správne vyčíslenie sadzby dane z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov zodpovedá zhotoviteľ v ph~om
rozsahu.

6.7 Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná bez príkazu objednávateľa alebo odchylne od
dohodnutého rozsahu, nebudú uhradené.

6.8 V prípade vykonania prác nad rámec nemá zhotoviteľ nárok na ich zaplatenie.
Výnimkou sú len práce bezprostredne nutné k tornu, aby nedošlo ku vzniku škody na
zhotovenom diele. Zhotoviteľ musí preukázaf, že broziaca škoda nevznikla v dósledku
chybného zhotovenia diela, ale len v dósledku skutočnosti a udalosti, ktoré nemohol pri
vynaložení všetkej odbornosti predpokladať.

VE
ODOVZDANIE A PREVZATIE NELA

7.1 Odovzdaním a prevzatím diela riadne a včas sa rozumie deň podpísania zápisnice
o odstránení všetkých vád a nedorobkov zistených počas odovzdávania a preberania
diela.

7.2 Pripravenosf na odovzdanie je zhotoviteľ povinný oznámiť objednávatel‘ovi pisomne
najmenej 3 pracovné dni vopred.

7.3 Súčasne s odovzdaním diela odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi tieto doklady:
a) certifikáty materiálov výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certiňkácii,
b) vyhlásenia o zhode stavebných výrobkov,
c) doklad o nakladaní s odpadom produkovaným počas zhotovenia diela a jeho

prevzatie oprávnenou osobou ak taky vznikol; za odpad produkovaný počas diela
v zmysle zákona o odpadoch zodpovedá zhotoviteľ,

Všetky doklady budú vyhotovené v slovenskom jazyku.
7.4 Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je úspešné preverenie funkčnosti diela

v zmysle osobitných právnych predpisov, technických noriem a zadávacej
dokurnentácie. Podmienkou pre prevzatie dielaje aj povinnost‘ zhotoviteľa Po ukončení
prác odovzdať dielo, stavenisko a priestory využívané na zhotovenie diela vyčistené od
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zvyškov materiálov, obalov, vybúraných bmót a uvedenie do póvbdného stavu tak, aby
boto možné dielo riadne prevziať a užívať; v opačnom pripade má dielo vady.

7.5 Zhotoviteľ je povinný ku dňu odovzdania a prevzatia diela uviesf do původného stavu
terénne úpravy v okolí diela, ak počas realizácie prác došlo k ich poškodeniu.

7.6 Ak pri preberaní dieta objednávateľ zistí, že dieto má vady, dielo neprevezme a spíše so
zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spósobe a lehote na ich odstránenie maximálne
v dlžke 5 dní, v ktorej je zhotoviteľ povinný vady odstrániť a bezodidadne na to dielo
odovzdať objednávateľovi.

7.7 Dokladom o splnení dieta zhotoviteľom je protokol o odovzdaní a prevzatí diela,
ktorého návrh pripravi zhotoviter.

VIII.
SANKCIE

8.1 Objednávateľ má právo uplatniť a zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo
výške:

— 0,05 % z dohodnutej ceny dieta za každý deň omeškania v pripade, ak nedodrží
termín pinenia dohodnutý v či. V. tejto zmluvy,

— 50,- € za každý aj začatý týždeň omeškania, ak nevypratal stavenisko v lehote
podľa bodu 7.3.37 tejto zmiuvy,

— 50,- € za každý deň omeškania s odstránením vád pri uplatnení oprávnenej
rekjamácje v dohodnutoni termíne.

8.2 V prípade omeškania obj ednávateľa s úhradou faktúry má zhotoviteľ nárok na úrok z
omeškania vo výške 0,05 % z dižnej sumy za každý deň omeškania.

Ix.
ZODPOVEDN0St ZA VADY, ZÁRUKA ZA KVALITU

9.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v čase odovzdania vlastnosti dohodnuté
v zmluv; že bob zhotovené v súlade s platnými právnymi predpismi, technickými
normami a že nemá vady. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo si tieto vlastnosti
zachová počas celej záručnej doby.

9.2 Dieto má vady, ak:
a) nie je dodané v požadovanej kvalite,
b) vykazuje nedorobky, t. j. nieje vykonané v celom rozsahu,
c) sú vady v dokladoch nevyhnutných na užívanie podľa bodu 8.3,
d) má právne vady v zmysle ~ 559 Obchodného zákoimíka, abebo je dielo zat‘ažené

mými právami tretích osób.
9.3 Za skryté vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pil odovzdaní a prevzatí diela,

zodpovedá zhotoviteľ (~ 562 ods. 2 písm. c) Obchodného zákonníka).
9.4 Záručná doba na dielo je 60 mesiacov s výnimkou dlžky záručných dób príslušných

častí diela, u ktorých je cllžka záručných dób stanovená ich výrobcom odlišne. Záručná
doba začína plynúf nasiedujúci deň Po podpísaní protokolu podľa tejto zmluvy.
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9.5 Záruka sa vzt‘ahuje na dielo za predpokladu riadnej starostlivosti a údržby diela
objednávaterom. Záruka sa nevzt‘ahuje na prípady násilného poškodenia diela, resp.
poškodenia živelnou pohromou.

9.6 Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovaf bezplatné odstráncnic vád diela
a zhotoviteľ má povinnosť tieto vady diela bezplatne odstrániť bez zbytočného odkladu
Po torn, čo bude na to vyzvaný obj edriávateľom.

9.7 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne Po
jej zistení písomnou formou na adrese zhotoviteľa uvedenej v záhlaví tejto zmluvy.

9.8 Reklamácia vady musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa nachádza a popis ako
sa vada prejavuje. Zhotoviteľ je povhmý vadu oznámenú objednávateľom odstránif
vždy bez zbytočného odkladu, najneskór však do 14 dní od obdržania oznámenia
obj ednávateľa, ak sa zmluvné strany pisomne nedohodnú inak. V pripade vady majúcej
za následok havarijný stav diela alebo inak bezprostredne ohrozujúcej majetok
objednávateľa alebo tretích osób, je zhotoviteľ povinný odstránif vadu bezodldadne.

X.
OSTATNÉ USTANOVENIA

10.1 Stavebný materiál a zariadenia potrebné na zhotovenie diela zabezpečuje zhotoviteľ.
Kúpna cena týchto ved je súčasťou dohodnutej ceny diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy.
Zhotoviteľ zostáva vlastníkom týchto vecí až do ich odovzdania a prevzatia diela
objednávateľom.

10.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa oboznámil so všetkými podkladmi, ktoré mu boli
objednávateľom ku dňu podpisu tejto zmluvy preukázateľne poskytnuté (zadanie, výkaz
~er).

10.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má všetky platné povolenia a licencie, ktoré sú nevyhnutné
pre zhotovenie diela v zmysle príslušných platných všeobecne záväzných právnych
predpisov a technických noriem Slovenskej republiky, a že tieto povolenia a licencie sú
postačujúce na to, aby mohol začať riadne a včas vykonávaf dielo.

10.4 Zhotoviteľ bude pri vykonávaní diela postupovať $ odbornou starostlivosťou.
zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy, technické normy
a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených osób a
rozhodnutiami dotknutých orgánov verejnej správy‘

10.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade ak mu vznikne v súvislosti so zhotovením diela
podľa tejto zmluvy potreba vytvoriť minirnálne jedno nové pracovné miesto, obsadí toto
miesto buď občanom so zníženou pracovnou schopnosťou v dósledku zdravotného
postihnutia, alebo občanom z etnických alebo menšinových sociálne znevýhodnených
skupín. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi kópiu zmluvy preukazujúcu splnenie
osobitnej podmienky zmluvy podľa predchádzajúcej vety v lehote do 5 pracovných dní
od jej podpisu. V prípade nepinenia povinností zhotoviteľa vyplývajúcich z osobitnej
podmienky pinenia zmluvy týkajůcej sa obsadenia novovytvoreného pracovného miesta
zdravotne, alebo sociálne znevýhodneným občanom má objeclrtávateľ právo odstúpit‘
od zmluvy o dielo.
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XI.
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

11.1 Obj ednávateľ alebo zhotoviteľ majú právo od zmiuvy odstúpif v prípade porušenia
zmluvných povinnosti zakotvených v tejto zmluve alebo v prípade porušenia povinností
stanovených Obchodným zákonníkom. Oprávnená strana může odstúpiť ad zmluvy bez
zbytočného odkladu, najnesk8r však do 15 pracovných dní Po tom, ako sa o porušení
dozvedela.

11.2 Odstúpenie musí mať písomnú formu s tým, že je účinné od jeho doručenia druhej
zmluvnej strane. V prípade pochybností sa má za to, že je odstúpenie doručené tretí deň po
jeho odoslaní. Doručuje sa zásadne na poslednú známu adresu zmluvnej strany.

XII.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzfahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v
Slovenskej republike.

12.2 Meniť alebo dopIňať text tejto zmluv)‘ a jeho príloh je možné možno len formou
písonmých dodatkov dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán.

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

12. 4 Zmluva nadobúda platnosf dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosf
pod podmienkou, že bude objednávateľovi pridelený nenávratný finančný príspevok
z PRV SR 20 14-2020 výzva č. MAS _052/7.4/3 - Výzva MAS 052 - podopatrenie 7.4
- verejný sektor, dňom nasledujúcim Po zverejnení zmluvy v zmysle platných právnych
predpisov, nie však skór ako bude podpísaná Zmluva o pridelení NFP. Platnosť
a účinnosť zmluvy končí buď nepridelenim nenávratného finančného príspevku
obj ednávateľovi, alebo splnením záväzkov v nej uvedených, ak sa zmluvné strany
nedohodli inak.

12.5 Zhotoviteľ sa zaväzuj e strpieť vecnú, administratívnu a finančnú kontrolu zo strany
príslušných kontrolných orgánov v súvislosti s tým, že dielo bude financované
z nenávratného finančného prispevku z PRV SR.

12.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spůsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie
je obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomncj dohode na základe ich slobodnej a
vážnej vůle, ktorú prej aviu určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej
podpísaním prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju podpisujú.
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IIEIIZmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoeh, z ktorýeh dva rovnopisy
obj ednávateľ a dva obdrží zhotoviteľ.

12.8 Súčasfou zmiuvy sú:

obdrží

Priloha č. 1:
Príloha č. 2:

Rozpočet
Katalógové listy herných prvkov

VJark~dňa4~Q V Piešt‘anoch dňa 17.12.2021

- IWWOCtagosj~ !or4ag~c

zhotovitel‘

Ičo: 00308056 Rankové spojenie: Prima banka Slovensko
037/65 87 162 DIČ: 2021062714 IRAN: SK82 5600 0000 0008 5081 5003

objednávateľ
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Fax
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