
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorena podfa § 536 a nasl. Obchodneho zakonnika (d'alej len ,,zmluva") 

1.1. Objed navater: 
Nazov: 
So sidlom: 
ICO: 
DIC: 
Bankove spojenie: 
IBAN: 
Tel. : 
E-mail : 
Zastupeny: 

/cfalej len .,objednavatef"/ 

1.2. Zhotoviter: 
Nazov organizacie: 
So sidlom: 
Pravna forma: 

Statutarny organ: 
Bankove spojenie: 
cislo uctu: 
ICO: 
DIC: 
IC DPH: 
Telef6n: 
E-mail : 

1. Zmluvne strany 

Obec Zabokreky nad Nitrou 
Skolska 216, 958 52 Zabokreky nad Nitrou 
00311375 
2021266951 
VUB, a.s. 
SK53 0200 0000 0000 0302 2192 
0903 725 051 
cyril .cabadaj@zabokrekynadnitrou.sk 
Cyril Cabadaj, starasta obce 

Verime v Zabavu, s.r.o. 
Pod Brezinou 86, 911 01 Trencin 
Spolocnast' s rucenim obmedzenym, zapisana v Obchodnom registri 

Okresneha sudu Trencin, Oddiel: Sra, vlazka cislo 32049/R 
Tomas Kyselica - konatef spolacnosti 
CSOB, a.s., 
SK3775000000004013612418 
46167145 
2023253034 
SK2023253034 
+421 917 353 656 
info@verimevzabavu.sk 

d'alej v texte .. zhotovitef". v prislusnom gramatickam tvare 

2. Predmet plnenia diela 

1. Predmetom plnenia diela je uskutocnenie stavebnych prac a dadavky prvkov workoutoveho ihriska na 
vonkajsie pouzitie na zaklade verejneho obstaravania aka predmet zakazky s nazvom ,,Workoutove 
ihrisko pri zakladnej skole". 

2. Razsah dodavky materialav a prac sa riadi vymerami uvedenymi v cenovej ponuke. 
3. Cenova ponuka a harmonogram stavebnych prac su neoddelitefnou sucast'au Zmluvy o Dielo (d'alej len 

ZoD). 
3. Doba zhotovenia diela 

1. Zhotovitef sa zavazuje vykonat' dielo v obdobi: marec - april 2020. 
2. Ak zhotoviter meska s dakancenim prac padfa zmluvneho terminu, bude objednavater ziadat' 

nahradu skody v zmysle § 373 a nasledujuceha Obchodneho zakannika, pricom zmluva zostava 
v platnasti. 

3. Diela sa povazuje za dokoncene dnom, ktarym ho zhatovitef odovzda na zaklade preberacieho 
protokalu objednavatefavi . 

4. Cena diela 

1. Cena diela je zmluvna cena stanavena podfa § 3 zakana NR SR c. 18/1996 Z. z. o cenach, v zneni 
neskorsich predpisov, vyhlasky MF SR c. 87/1996 z. z., ktarou sa vykonava zakon NR SR c. 18/1996 
Z.z. o cenach a povazuje sa za maximalnu cenu platnu pocas celej doby vykanavania diela, okrem 
pripadov uvedenych v ads. 3 bod 2. 

2. Workoutove ihrisko pri zakladnej skole: 
Zmluvna cena bez DPH: 
20 % DPH: 
Zmluvna cena vratane DPH 

12 500 € 
2 500€ 

15 000 € 



3. Cena diela je stanovena na zaklade: vysledku verejneho obstaravania uvedeneho v cl. 2 bode 1 
tejto zmluvy. 

4. Cena za dielo je cena maximalna a zahfria odplatu za splnenie vsetkych zmluvnych zavazkov 
zhotovitera vyplyvajucich zo zmluvy. Akekofvek dodatky k zmluve navysujuce cenu diela su vylucene. 

5. Platobne podmienky 

1. Ohrada nakladov za prace a dodavky sa vykona na zaklade faktury - uctovneho dokladu (d'alej len 
,,faktura", v prislusnom gramatickom tvare) po odovzdani diela. 

2. Lehota splatnosti faktury bude do 14 dni od dorucenia overeneho cistopisu faktury objednavaterovi. 
3. Miestom pre dorucovanie faktury s prilohami v pisomnej forme je adresa objednavatera uvedena 

v zahlavi tejto zmluvy. Zhotoviter je povinny dorucit' objednavatel'ovi fakturu s prflohami v dvoch 
vyhotoveniach. 

4. V pripade. ze faktura nebude obsahovat' dohodnute nalezitosti uvedene v tejto zmluve, objednavater je 
opravneny vratit' fakturu pred uplynutim lehoty jej splatnosti bez zaplatenia zhotovitel'ovi na doplnenie. 

6. Zhotovenie a odovzdanie diela 

1. Zhotoviter sa zavazuje zhotovit' dielo podl'a technickych a pravnych predpisov a slovenskych 
technickych noriem, pripadne ISO tak, aby sluzi lo k urcenemu ucelu. 

2. Zhotovitef je povinny zabezpecit' priestory na zariadenie diela na vlastne naklady. Zhotoviter je 
povinny zabezpecit' vykonavanie overovania kvality diela skuskami (preukaznymi a kontrolnymi) 
v rozsahu urcenom STN a technologickymi postupmi, ktore budu sluzit' ako podklad pre preberanie 

diela. 
3. Objednavater sa zavazuje, ze riadne a vcas vykonane dielo bez vad a nedorobkov prevezme, 

zaplati za jeho zhotovenie dohodnutu cenu podfa tejto zmluvy a poskytne zhotoviterovi dohodnute 
spolup6sobenie podra tejto zmluvy. 

4. Zhotoviter sa zavazuje, ze v pripade, ak bude potrebovat' navysit' svoje personalne kapacity pre 
zhotovenie diela, v takomto pripade zamestna osoby dlhodobo nezamestnane evidovane prlslusnym 
Oradom prace v mieste zhotovenia diela (obec Zabokreky nad Nitrou, okres Partizanske, Trenciansky 
kraj) . Forma zamestnania tychto osob nie je urcena, t. j. moze sa jednat' o pracovny pomer na kratsl 
pracovny cas (na dobu urcitu alebo neurcitu), o dohodu o pracach vykonavanych mimopracovneho 
pomeru atd'. 

5. Zmluvne strany suhlasia, aby opravneni zamestnanci P6dohospodarskej platobnej agentury, 
Ministerstva p6dohospodarstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, organov Eur6pskej unie a d'alsie 
opravnene osoby, v sulade s pravnymi predpismi Slovenskej republiky a predpismi Eur6pskej unie, 
vykonali voci zmluvnym stranam kontrolu/audit dokumentacie a vecnu kontrolu skutocnosti suvisiacich 
s vykonanim obstaravania na predmet plnenia podfa tejto zmluvy, skutocnostf suvisiacich s realizaciou 
predmetu plnenia podfa tejto zmluvy a skutocnosti suvisiacich s poskytnutlm nenavratneho financneho 
prlspevku na zaklade Zmluvy o poskytnuti nenavratneho financneho prispevku uzavretej s 
P6dohospodarskou platobnou agenturou. Zmluvne strany sa zavazuju kontrolu strpiet' a poskytnut' 
tymto osobam nevyhnutnu sucinnost'. 

7. Zodpovednost' za sposobene skody 

1. Zhotoviter berie na vedomie, ze zodpovednost' za skodu, ktora vznikne porusenim kazdeho jeho 
zavazku, je objektivna. 

2. Pokiar vzniknu skody na diele alebo jeho castiach pocas obdobia, v ktorom je zhotovitel' povinny o ne 
sa starat', zhotoviter je povinny na vlastne naklady odstranit' tieto skody. 

3. Ak vznikne skoda na hnutefnych a/alebo nehnuternych veciach objednavatera. pripadne ak v d6sledku 
konania zhotovitera d6jde k svojvornemu uzatvoreniu miestnych komunikacil, alebo k poruseniu 
inzinierskych sieti, zodpoveda za skodu zhotoviter. 

4. Zhotoviter berie na vedomie a akceptuje. ze stavebne prace na diele, ktore su predmetom zmluvy 
technicky, technologicky, resp. obdobnym sp6sobom suvisia s uz rea lizovanymi stavebnymi pracami 
pOvodnym zhotoviterom a budu predstavovat' za.sahy do tychto vykonanych prac, a preto sa zavazuje 
prevziat' zaruky za uz vykonane stavebne prace predchadzajucim zhotoviterom. 

8. Zodpovednost' za vady a zaruky 

1. Zhotoviter ruci za to, ze predmet plnenia ma v dobe prevzatia zmluvne dohodnute vlastnosti, ze splna 
technicke a ekonomicke parametre, ze zodpoveda technickym normam a predpisom platnym v SR. a 
ze nema vady, ktore by rusili, alebo znizovali hodnotu, alebo schopnost' jeho pouzivania k zvycajnym, 
alebo v zmluve predpokladanym ucelom. 

2. Ak objednavater prevezme dielo so skrytymi vadami, ma pravo na dodatocne bezplatne odstranenie 
vady. 



3. V prípade zistených vád alebo nedorobkov diela (vrátane nedodržania predpísaných parametrov, resp.
vlastností diela alebo niektorej jeho častí) je objednávateľ oprávnený uplatniť voči zhotoviteľovi nárok
zo záruky za akosť diela v rámci záručnej doby v rozsahu primeranom povahe a závažnosti uznanej
vady alebo nedorobku.

4. Ak zhotoviteľ po výzve neodstráni uznané vady v dohodnutej lehote, môže objednávateľ zabezpečiť ich
odstránenie na náklady zhotoviteľa, pričom na ich úhradu môže použiť finančné prostriedky určené ako
záruka. V takom prípade je však povinný o svojom rozhodnutl vyrozumieť zhotoviteľa bez zbytočného
odkladu.

5. Ak zhotoviteľ neodstráni uznané vady a nedorobky diela do 15 dní od uplatnenia reklamácie, ak sa
termín odstránenia uznaných vád a nedorobkov nedohodne písomne inak, je povinný bez vyzvania
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR za každú uznanú vadu alebo nedorobok a
deň omeškania. Objednávateľ má zároveň voči zhotoviteľovi právo na náhradu škody presahujúcej
zmluvnú pokutu. Nesplnenie záväzku zhotoviteľa odstrániť uznanú vadu po dobu dlhšiu ako 30 (tridsať)
dní po určenom termíne je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy zhotoviteľom.

6. Na žiadosť objednávateľa je zhotoviteľ povinný bez zbytočného odkladu vady diela odstrániť, i keď
neuznáva, že za vady zodpovedá. V sporných prípadoch nesie náklady až do rozhodnutia o reklamácii
zhotoviteľ.

7. Ak je vada, ktorá podstatne ovplyvňuje použiteľnosť diela zavinená zhotoviteľom, je zhotoviteľ povinný
uhradiť objednávateľovi škodu v zmysle § 373 a nasledujúcich Obchodného zákonníka.

8. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku v trvaní 60 mesiacov na celý predmet diela.

9. Zmluvné pokuty, sankcie

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ súhlasí so započítaním zmluvnej pokuty podľa tejto
zmluvy, na ktorej zaplatenie má nárok objednávateľ voči akejkoľvek jestvujúcej pohľadávke zhotoviteľa
voči objednávateľovi podľa tejto zmluvy. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že nárok objednávateľa
na náhradu škody nie je dotknutý zaplatením zmluvnej pokuty zhotoviteľom podľa článku 9. zmluvy.

2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že ak zhotoviteľ nezhotoví dielo riadne a včas podľa článku 3.
zmluvy, je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z ceny diela bez
DPH za každý deň omeškania.

3. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu objednávateľovi
za neuvoľnenie a nevypratanie miesta plnenie diela v lehote uvedenej v zmluve (zápis z preberacieho
konania) vo výške 30,- EUR (slovom tridsať EUR) za každý deň omeškania.

4. Objednávateľ a zhotoviteľ sa dohodli, že zhotoviteľ je povinný v prípade omeškania s realizáciou diela,
odovzdaním diela objednávateľovi alebo s dokončením diela (nedodržanie termínu), a to aj z dôvodu
odstraňovania zistených vád a nedorobkov, zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške O, 1% z
celkovej ceny za dielo bez DPH v rozsahu realizovanej etapy za každý aj začatý deň omeškania.

5. Zaplatením zmluvnej pokuty, úroku z omeškania, alebo uznaním zľavy z celkovej ceny za dielo sa 
zhotoviteľ nezbavuje svojej povinnosti riadne splniť svoj záväzok zo zmluvy, s ktorého splnením je
v omeškaní.

10. Záverečné ustanovenia

1. Obsah tejto zmluvy sú oprávnené zmluvné strany meniť výlučne písomnou dohodou formou
očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť pevnú a neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania ostatnou zo zmluvných strán. Zmluva je účinná dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47a, ods. 1 Občianskeho zákonníka v nadväznosti na § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.

3. Ostatné právne vzťahy, výslovne zmluvou neupravené, sa riadia ustanoveniami Obchodného
zákonníka a všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

4. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva si ponecháva objednávateľ a dva
zhotoviteľ.

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy im je známy, plne s ním súhlasia, a preto zmluvu na znak
bezvýhradného súhlasu s celým jej textom podpisujú.

V Žabokrekoch nad Nitrou, dň 

"'' 

CD 

Za objednávateľa: Cyril C 
starosta obce 

V Trenčíne, dňa 6.11.2019 

Za zhotoviteľa: Tomáš Kyselica 
konateľ spoločnosti 



SÚHRNNÝ LIST STAVBY 

Kód: 2019BR-12 

Stavba: Workoutové ihrisko pri základnej škole 

JKSO: 

Miesto: 

Objednávateľ: Obec Žabokreky nad Nitrou 

Zhotoviteľ: Veríme v Zábavu s.r.o. 

Projektant: ArchitektiSKA, s. r.o. 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtov 

Ostatné náklady zo súhrnného listu 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

Projektant 

20,00% 

20,00% 

z 

z 

v 

Dátum a podpis: Pečiatka 

Dátum a podpis: 

EUR 

0,00 

12 500,00 

Spracovateľ 

Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 

Dátum: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 
IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

46167145 

SK2023253034 

Pečiatka 

12 500,00 

0,00 

12 500,00 

0,00 

2 500,00 

15 000,00 

u. 

Dátum a podpis: 11.10.2019 Pečiatka 
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REKAPITULJ\CIA OBJEKTOV STAVBY 
2019BR-12 

Stavba: Workoutove ihrisko pri zakladnej skole 

Miesto: 

Objednavatel': 
Zhotovitel': 

K6d 

Obec Zabokreky nad Nitrou 
Verime v Zabavu, s.r.o. 

Objekt 

1 ) Naklady z rozpoctov 

2019BR-

12 
Workoutove ihrisko pri zakladnej skole 

2) Ostatne naklady zo suhrnneho listu 

Celkove naklady za stavbu 1) + 2) 

Strana 2 z 2 

Datum: 

Projektant: ArchitektiSKA, s.r.o. 

Spracovatel': 

Cena bez DPH [EUR] 

12 500,00 

12 500,00 

0,00 

12 500,00 

Cena s DPH [EUR] J 

15 000,00 

15 000,00 

0,00 

15 000,00 



Stavba: 

JKSO: 

Miesto: 

Objednávateľ: 

Zhotoviteľ: 

Projektant: 

Spracovateľ: 

Poznámka: 

Náklady z rozpočtu 

Ostatné náklady 

Cena bez DPH 

DPH základná 

znížená 

Cena s DPH 

Projektant 

Dátum a podpis: 

Objednávateľ 

Dátum a podpis: 

KRYCÍ LIST ROZPOČTU 

Workoutové ihrisko pri základnej škole 

Obec Žabokreky nad Nitrou 

Veríme v Zábavu s.r.o. 

ArchitektiSKA, s.r.o. 

20,00% z 0,00 

20,00% z 12 500,00 

v EUR 

Spracovateľ 

Pečiatka Dátum a podpis: 

Zhotoviteľ 

KS: 

Dátum: 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 46167145 

IČO DPH: SK2023253034 

IČO: 

IČO DPH: 

IČO: 

IČO DPH: 

12 500,00 

0,00 

12 500,00 

0,00 

2 500,00 

15 000,00 

Pečiatka 

Pečiatka Dátum a podpis: 11.10.2019 Pečiatka 
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REKAPITULACIA ROZPOCTU 

Stavba: Workoutove ihrisko pri zakladnej skole 

Miesto: 

Objednavatel': 

Zhotovitel': 
Obec Zabokreky nad Nitrou 

Verime v Zabavu, s.r.o. 

Kod - Popis 

1 ) Naklady z rozpoctu 

D1 -

HSV - Prace a dodavky HSV 

1 - Zemne prace 

9 - Ostatne konstrukcie a prace-buranie 

2) Ostatne naklady 

Celkove naklady za stavbu 1) + 2) 

Datum: 

Projektant: 

Spracovatel': 

Strana 2 z 3 

ArchitektiSKA, s.r.o. 

Cena celkom [EUR] 

12 500,00 

68,50 

12431,50 

100,00 

12 331,50 

0,00 

12 500,00 



ROZPOCET 

Stavba: Workoutove ihrisko pri zakladnej skole 

Miesto: 

Objednavatel': 

Zhotoviter: 

Obec Zabokreky nad Nitrou 

Verime v Zabavu s.r.o. 

Datum: 

Projektant: 

Spracovatel': 

[ PC Typ Popis MJ Mnozstvo 

Naklady z rozpoctu 

D1 -

r 1 1121101111 

Odstranenie ornice s vodor. premiestn. na 

K hromady, so zlozenim na vzdialenost' do 100 m m3 
a do 100m3(do hl. 10cm) 

2 l K 
162701105 

Vodorovne premiestnenie vykopku po 
m3 

spevnenej ceste, hominy tr.1 ·4 do 10000 m I 
3 K 171209002 

Poplatok za skladovanie · zemina a kamenivo l t 
ostatne 

4 K 998222012 
I Presun hmot na spevnenych plochach s krytom , b 

z kameniva (8233, 8235) pre akekol'vek dlzky su 

HSV - Prace a dodavky HSV 

1 · Zemne prace 

5 j K 182001111 
Plosna uprava terenu pri nerovnostiach terenu 

l°ad 50-100mm v rovine alebo na svahu do 1 :5 

9 - Ostatne konstrukcie a prace-buranie 
Montaz vonkajsich fitness/workout prvkov z 

6 K 936106211 kovovych prvkov skladanych na mieste, 
osadene do bet6novych patiek 

7 M 553570027500 
Zostava Workout· horizonta/ne hrazdy, trojite 
brad/a, rebriky, kruhy a nak/onena rovina 

sub. I 

ks l 
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D,500 

0,500 

0,700 

1,000 

1,000 

1,000 

1,000 

ArchitektiSKA, s.r.o. 

J.cena [EUR] 

25,000 

30,000 

30,000 

20,000 

100,000 

3 581,500 

8 750,000 

Cena celkom [EUR] 

12 500,000 

68,500 

12,500 

15,000 

21,000 

20,000 

12 431,500 

100,000 

100,000] 

12 331,500 

3 581,500 

8 750,000 



Príloha č. 2: 

Vecný a časový harmonogram stavebnjch prác - "Workoutové ihrisko pri základnej škole" -
obec Zabokreky nad Nitrou 

1. Deň -vymeranie workoutového ihriska -označenie základov

2. Deň -ručný výkop základov workoutového ihriska

3. Deň -montáž a betonáž herných prvkov workoutového ihriska

4. Deň -dokončovacie práce a finálna úprava terénu

V Trenčíne dňa6.ll.2019 

Tomáš Kyselica, konateľ 




