
Objednávatel':
Názov:
Sídlo:
V zastúpení:
lČo:
DlČ:
lČ DPH:

Zhotovitel' :

obchodné meno:
Sídlo:
lČo:
DlČ:
lč DPH:
V zastúpení:
Bankové spojenie:
číslo účtu:

zmluva o dielo
uzatvorená v podl'a § 536 a nasl. zákona é. 51311991 zb,

obchodný zákonník V znení neskorších predpisov

obec strečno
Sokolská 487, 01324 Strečno
Bc. Dušan Štadáni, stiarosta
00 321 648
2020677615
neplatiteí DPH

SPORT SERVICE, §.r.o.
Diaková 1í1, 038 02 Diaková
36785571
2022387631
sK2Q22387631
lng. Miroslav Kováč, konateť
Tatrabanka, a.s.
2629027656111o0

Článok í
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto Zmluvy je závázok Zhotovitel'a zhotoviť pre Objednávateťa dielo
Atletický ovál s multifunkčným ihriskom V rozsahu pod|'a položkovitého rozpočtu
(výkaz výmer), ktorý tvorí príIohu č. 1 tejto Zmluvy, dodať Objednávatel'ovi všetky s tým
súvisiace doklady týkajúce sa najmá realizácie Diela a jeho kvality (najmá ceňifikáty,
atesty a pod.). Predmet zmluvy je financovaný formou dotácie zo Slovenského
futbalového zvázu(ďalej len,,SFZ") doplnených finaněnými prostriedkami z Vlastných
zdrojov objednávatel'a. objednáVatel' a Zhotovitel' sa dojednali, že Zhotovitel' vykoná
Dielo pre objednávatel'a za podmienok upravených touto Zmluvou.

2, zhotovitel' posúdil podklady a požiadavky objednávatel'a na zhotovenie Diela, na
základe čoho bola komplexne vypíacovaná ponuka Zhotovitel'a na Dielo v rámci
postupov stanovených zákonom č. 34312015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov, V dósledku čoho je vylúčená námietka neúplnosti špeciŤikácie
predmetu a rozsahu Diela a Zhotovitel' znáša všetky a akékolVek náklady, ktoré sú
spojené s vykonaním Diela v súlade s touto Zmluvou.

3. Zhotovitel'sa zavázuje vykonať Dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť a v
súlade s projektovou dokumentáciou, s platnými právnymi predpismi, normami a
smernicami, ktoré sú platné v Slovenskej republike a vzťahujú sa na realizáciu Diela.

4. Zhotovitel' vyhlasuje, že je oprávnený a odborne spósobilý vykonávať Dielo podl'a tohto
ělánku Zmluvy.

5. Zhotovitel' znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanej veci až do dňa riadneho
odovzdania Diela Zhotovitel'om a prevzatia Diela ako celku Objednávatel'om.

6, objednáVateť sa zavázqe za riadne a včas vykonané Dielo zaplatiť dohodnutú cenu.

článok 2
Miesto zhotovenia diela

1. Zhotovenie Diela sa zhotovitel' zavázuJe vykonať v kaiastrálnom území Strečno, obec
Strečno, okres Žilina v súlade s pokynmi objednávatel'a.
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Čtánok 3
Dodacie lehoty

Zhotovitel'sa zavázuje zhotoviť stavbu najneskór do 75 dní od odovzdania staveniska
podl'a ělánku 5 tejto zmluvy,

článok 4
cena za Dielo

Cena za Dielo je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č. '18/1996

Z,z. o cenách v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky k tomuto zákonu č,
8711996 Z.z, ako cena pevná a maximálna a to vo výške 108.719,29 EUR bez DPH,
t.j.'l30.463,'15 EUR s DPH.
Detailný rozpis ceny Diela je stanovený v Prílohe ě. 1 (Položkovitý rozpočet).
Zhotovitel' zároveň vyhlasuje a potvrdzuje, že si je plne vedomý rozsahu a povahy prác
a Diela a má riadne ohodnotené a ocenené Všetky práce stáleho alebo doěasného
charakteru, ktoré sú potrebné na uskutočnenie a riadne dokončenie Diela a vykonanie
prác a pri vyčíslovaní ceny Diela zhotovitel':
a. bol riadne oboznámený so všetkými detailmi tejto Zmluvy a jej všetkých Príloh;
b. zahrnul do výpočtu cien za Die|o všetky technické podmienky a podmienky

dodávania V rozsahu dojednanom v Zmluve;
c. zahrnul do ceny Diela Všetky práce, materiály a zariadenia potrebné pri realizácii

Diela a Výkone prác aj V prípade, že neboli dojednané v Zmluve, ale povaha
Diela tieto práce, materiá|y a zariadenia vyžaduje;

d. zahrnul všetky svoje požiadavky voči objednávatel'ovi, známe V čase uzavretia
Zmluvy a súVisiace s predmetom tejto Zmluvy, do dohodnutých zmluvných
podmienok.

cena Diela zahíňa najmá, nie Však výlučne, Všetky náklady a Výdavky Zhotovitel'a,
ktoré mu Vznikli V súVislosti s realizáciou Diela a vykonaním Všetkých prác, konkrétne,
ale nie výlučne, náklady na materiál, pracovnú silu, stroje, dopravu, zriadenia a
Vybavenié a zariadenie staveniska, ochranu výstavby, riadenie a spráVu, subdodáVané
inžinierske práce, geodetické práce, dokumenty Zhotovitel'a, mimoriadne výdavky
Zhotovitel'a a zisk, poplatky a iné výdavky Zhotovitel'a vzniknuté v súvislosti s
dokončením Diela.
Zmluvné strany sa dohodli, že cena Diela bude uhradená nasledovne:
a. 4Q o/o z cen! diela bude uhradených ako preddavok na cenu diela do 14 dní od

doručenia preddavkovej faktúry vystavenej zhotovitel'om;
b. 20 o/o z ceny diela bude uhíadených do 30 dní od doručenia záverečnej faktúry

podl'a ods. 6 tohto ělánku zmluvy;
c. 40 vo z ceny diela bude uhradených V 12 po Sebe idúcich splátkach splatných

najneskór k poslednému dňu príslušného kalendárneho mesiaca počnúc
mesiacom nasledujúcim po odovzdaní diela.

Zhotovitel' je oprávnený vystaviť záverečnú faktúru na cenu za Dielo iba v prípade, že
sú splnené nasledovné podmienky:
a, Všetky práce na Diele boli riadne dokončené;
b. Dielo ako celok bo|o riadne odovzdané a prevzaté objednáVatel'om;
c. Všetka potrebná dokumentácia, Vrátane Všetkých záručných listín Vzťahujúcich

sa na Dielo a prípadné jeho zariadenia boli riadne odovzdané objednávatel'ovi;
d, Vyhlásenie o splnení závezkov, V ktorom potvrdí, že celková suma uvedená v

záverečnej faktúre predstavuje úplné a konečné Vyrovnanie splatných finančných
nárokov Zhotovitel'a podťa tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou.

e. Záverečný preberací protokol bol Vystavený zhotovitel'om a odsúhlasený
Objednávatel'om (d'alej len,,Záveteěný protokol"). Objednávatel' overí
a odsúhlasí Závereěný protokol do 10 dní odo dňa jeho predloženia.

Záverečná faktúrana cenu za Dielo musí obsahovať Všetky náležitosti ustanovené
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platnými právnymi predpismi. Zároveň k nej musí byť priložený odsúhlasený Záverečný
protokol. Ak je faktúra nesprávna, neúplná, a|ebo k nej nie je priložený Záverečný
protokol, objednáVatel' je oprávnený Vrátiť ju do 15 (pátnástich) pracovných dní a doba
splatnosti podťa tohto článku Zmluvy začne plynúť od začiatku odo dňa doručenia
správnej, úplnej a riadne doručenej záverečnej faktúry Objednávatelovi. Po vystavení
záverečnej faktúry nie je Zhotovitel' oprávnený vystaviť Objednávatel'ovi žiadnu d'alšiu
faktúru, ktorou by fakturoval cenu prác a dodávok vykonaných na Diele pred
odovzdaním Diela objednáVatel'ovi. Uhíadením faktúry objednáVateíom Zhotovitel'ovi
sa považujú všetky nároky Zhotovitel'a na zaplatenie ceny za Práce a dodávky
Vykonané na Diele do jeho odovzdania objednáVatel'a za uspokojené.
Zhotoviiel' je povinný platiť Všetky splatné faktúry svojich subdodáVateťov za Práce
spojené s výstavbou Diela. Ak Zhotovitel' poruší svoju povinnosť platiť tieto faktúry,
Objednávatel' je oprávnený požiadať Zhotovite|'a, aby preukázal ich zaplatenie alebo
uviedol dóvody, pre ktoré neplatil. V prípade, že to zhotovitel' nepleukáže do 5 (piatich)
pracovných dní, je objednáVatel' opráVnený odpočítať príslušné nároky
subdodávatel'ov zo sumy, ktorú má vyplatiť Zhotovitel'ovi, to neplatí ak je Objednávatel'
v omeškaní s úhradou platieb zhotovitel'ovi, Pre odstránenie akýchkolVek pochybností
Zhotovitel' zodpovedá objednáVatel'ovi za Všetky práce Vykonané subdodávatel'mi tak,
akoby tieto práce uskutočnil ZhotoviteI' sám.
Zhotovitel' bude bez zbytočného odkladu (najneskór do,1 dňa) informovať
objednávatel'a o vzniku akejkoťvek udalosti, ktorá by bránila alebo sťažovala realizáciu
predmetu zmluvy a ktorá by mala Vplyv na zmluvné termíny dokončenia Diela,
prípadne na vzájomne dohodnuté čiastkové termíny. Uvedená povinnosť sa vzťahuje
aj na objednávatel'a.
Zmluvné strany sa v súlade s § 340a ods. 'l Obchodného zákonníka dohodli, že
Dohodnutá splatnosť nie je v hrubom nepomere k práVam a povinnostiam vyplývajúcim
zo závězkového vzťahu v zmysle § 369d obchodného zákonníka a s uvedenou
splatnosťou faktúr súhlasia,

článok 5
Odovzdanie stavby

objednáVatel'sa zavázuje odovzdať zhotovitel'ovi stavenisko do 7 dní oddoruěenia
výzvy objednávatel'a na nástup na plnenie.
Odovzdanie staveniska a jeho častí na vykonanie Diela bude uskutočnené na základe
protokolu o odovzdaní a prevzati staveniska vo vopred dohodnutej dobe, prípadne V
lehote urěenej objednávatel'om, v ktorom musí uviesť zhotovitel' všetky svoje prípadné
pripomienky. Od odovzdania staveniska a|ebo jeho časti zodpovedá za stavenisko
zhotoVitel'.
Zhotoviteť je povinný zabezpečiť stavenisko tak, aby počas výkonu prác a tiež v období
pracovného pokoja na stavbe nedošlo k poškodeniu zdíavia a majetku tretích osób.
Zhotovitel' na vlastné náklady zabezpečí pred začatím diela prípadné vytýčenie
podzemných Vedení a zabezpečí ich ochranu pred poškodením počas celej doby
realizácie Diela.
Zhotovitel' je povinný stavenisko - pracovisko vhodne zabezpečiť. Je povinný udržiavať
na stavenisku a V jeho okolí poriadok a čistotu, ako aj odstraňovať odpady a neóistoty
vzniknuté z jeho prác. Zhotovitel' je povinný pri realizácii diela zabezpečit' plynulú
premávku na miestnych komunikáciách a zároveň vhodným spósobom zabezpečiť jej
riadenie, aby nedošlo k ohrozeniu života a zdravia tretích osób.
Zhotovitel' zabezpečí stavenisko a jeho okolie tak, aby nedošlo k prípadným kolíziám a
úrazom.
za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, dodĚiavanie protipožiarnych opatréní ako
q za dodžiavanie iných všeobecne závázných práVnych predpisov na odovzdanom
stavenisku v plnom rozsahu zodpovedá zhotovite|',
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7. Zhotovitel' si na svoje náklady zabezpečí dodáVku elektriny, vody a d'alších médií na
stavenisku po dobu realizácie Diela, Vrátane Všetkých prerokovaní, prípadnom zťiadení
prípojok a inštaláciu meračov a rozvodov, systém rozvodov a Všetky použité
zariadenia musia byť V súlade s príslušnými technickými normami. Zhotovitel' bude
hradit'poplatky za elektrinu, plyn, Vodné, stočné a d'alšie zdroje a služby až do úplného
dokončenia Diela, Vrátane poplatkov za pripojenie,
Zhotovitel' zabezpeéí stráženie staveniska a v prípade potreby jeho oplotenie alebo iné
vhodné zabezpečenie, náklady s týmto spojené sú zahrnuté v dohodnutej cene Diela.
zhotovitel poverí Výkonom funkcie stavbyvedúceho osobu, ktorá má príslušné
opráVnenie Vydané slovenskou komorou stavebných inžinierov a meno tejto osoby je
povinný oznámiť objednáVatel'ovi pri odovzdaní a prevzatí staveniska.

Článok 6
Práva a povinnosti zmluvných strán

Zhotovitel' sa zavězuje do piatich dní od účinnosti zmluvy poskytnúť prvé plnenie zo
zmluvy, a to predIožiť objednáVatel'ovi podrobný rozpis ceny plnenia, preukázať
disponibiIitu potrebnými technickými zariadeniami a doklady, ktoré zodpovedajú
normám DlN 18035/6, EN 14877, |AAF špeciflkácii, d'alej je povinný doložiť ku
plneniam európske bezpečnostné certifikáty, technické listy a poskytne k nahliadnutiu
každý jednotlivý tovar z predmetu plnenia.
Zhotovitel' je povinný doručiť do piatich dní od úěinnosti tejto zmluvypísomné
oznámenie o určení kontaktnej osoby, ktorá bude určená na zastupovanie zhotovitel'a
a na konanie Vo Veciach zmluvných a to po celý čas trvania tejto Zmluvy. Prípadná
zmena kontaktnej osoby, podlieha písomnému oznámeniu objednávatel'ovi a jeho
písomného SchVáleniu. Pokial' z opisu technickej špecifikácie predmetu Zmluvy vyplýva
priame alebo nepriamé označenie výrobku, resp. výrobcu, umožňuje Objednávatel'
predložiť ekviValentné riešenie zhodných alebo kvalitnejších funkčných a technických
parametrov, ktoré podlieha písomnému schváleniu zo strany objednávateťa.
Zhotovitel' sa zavezuje, že
a. osvetlenie športového areálu podl'a spracovanej projektovej dokumentácie bude

riešiť dostatočné osvetlenie hracej plochy s čiastočným prisvetlením atletickej
dráhy

b. spevnené plochy budú zabezpečovať komfortný pohyb osób v priestoroch medzi
športovými plochami a zabezpeěia možný odpoěinok osób a ich sedenie na
priemyselných sedeniach s drevenými sedacími časťami.

Ak zhotovitef bez zavinenia objednávatel'a nezhotoví Dielo v dohodnutých termínoch,
t.j. nedodrží ukoněenie prác, objednáVatel'je opráVnený požadovať zaplatenie zmluVnej
pokuty Vo výške 5000 EUR a odstúpit' od tejto zmlwy. Za omeškanie zo strany
zhotovitera sa nebude považovať, ak nastanú poveternostné podmienky/ sneh, dážď,
mokrý povrch, a podmienky nedovol'ujúce zabudovať do diela technológie spojené s
lepením trávnika, prípadne stavebné technológie/. Uvedené prekážky v prácach sa
zapíšu do stavebného denníka a musia byť podpísané objednávatel'om alebo ním
urěenou osobou. Čas ukončenia diela sa tým predíži o dobu, počas ktorej zhotovitel'
nemohol pokračovať vo vykonávaní diela.
Ak zhotovitel' bez zavinenia objednáVatel'a nesplní ktorúkol'Vek povinnosť vyplývajúcu
mu z tejto zmluvy, je objednáVatel' opráVnený požadoVať zaplatenie zmluVnej pokuty Vo
výške í50,€ bez DPH za Raždé jedno porušenie a každý ď1 začatý deň trvania
porušenia zmluvnej povinnosti .

Zhotoviteť sa zavázuje Vyzvať objednáVatel'a na kontrolu Všetkých prác, ktoré majú byť
zakryté alebo sa stanú neprípustnými minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa
objednáVatel' nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, zhotovitel' bude pokračovať
v týchto prácach. Ak objednáVatel' bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác,
zhotovitel' je povinný toto odkrytie vykonať, Náklady odkrytia znáša objednávatel', ibaže
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sa pri dodatoěnej kontrole zistí, že zavinením zhotovitel'a nebolo objednáVatel'ovi
umožnenie Vykonania práVa na túto kontrolu alebo práce neboli Zhotovitelom riadne
Vykonané.
Kedykolvek od podpisu tejto Zmluvy a to aj po jej zániku, sa Zhotovitel' zauezuje
poskytnúť Objednávateřovi požadovanú súčinnosť a to najmá nie však výlučne za
úěelom kontroly zhotovovania diela ako aj za úěelom Vykonania kontroly zo strany sFz
a d'alších oprávnených osób.
Zhotovitel' bez zbytočného odkladu upozorní objednávatela na nevhodné pokyny,
informácie a iné skutočnosti, ktoré by ovplyvňovali kvalitu a rozsah diela. V prípade
nutnosti prerušenia prác z tohto dóVodu nie je zhotovitel'v omeškaní.
Zhotovitel'sa zavázuje Vykonať Dielo V kvalite, Vlastnostiach a akosti podl'a zmluvy a ak
táto zmluva tieto neupresňuje, zhotovitel' Vykoná Dielo Vo Vysokej kvalite, s
Vlastnosťami a V akosti, ktoré sú vyššie ako obvyklé.
Dielo bude pred odovzdaním objednávatel'ovi riadne dokončené zhotovitel'om
s Vykonaním všetkých potrebných skúšok, preukazujúcich kvalitu a funkčnosť Diela
a dodržiavanie Všetkých paíametíov Stanovených touto zmluvou alebo Všeobecne
záveznýmí právnymi predpismi, smernicami a d'alšími normami vzťahujúcimi sa na
Dielo.
Ak zhotovitel' nezačne s odstraňovaním vád v lehotách uvedených v ól. 7 tejto zmluvy,
je objednávatel' oprávnený požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty zmluvnú pokutu vo
výške í50,- € bez DPH za každý deň omeškania s odstraňovaním vád. Ak zhotovitel'
nezačne s odstraňovaním vád do 10 dní od uplynutia lehót uvedených vč1.7 tejto
zmluvy, objednávatel' je oprávnený vadu odstrániť sám alebo požiadať o jej
odstránenie tretiu osobu, pričom náklady objednávatel'a na odstíánenie vád znáša
v celom rozsahu zhotovitel'.
Zaplatením zmluvnej pokuty a úrokov z omeškania nie je dotknuté práVo na náhradu
škody.

článok 7
Zátuéná lehota - zodpovednost' za vády, kvalita práce

Zhotovitel' poskytuje záruku za dieIo na dobu 48 mesiacov. Záručná doba začína
plynúť dňom po odovzdaní diela. Na výrobky, na ktoré udáva výrobca dlhšiu záručnú
dobu ako 48 mesiacov, platí záruka výrobcu. Plynutie záručnej doby na dotknutú časť
diela Sa preruší dňom uplatnenia práVa objednáVatel'a na odstránenie vád
(reklamácia). Plynutie záručnej doby pokračuje odo dňa doručenia písomného
vybavenia uplatnenia vád (reklamácie).
V prípade vzniku vady diela počas záruěnej doby alebo opravy jednotlivých časti diela
je zhotovitel' povinný bezodplatne zabezpečiť po dobu odstraňovania Vád dočasné
zapožičanie náradiaidentických technických a funkčných vlastností.
Zmluvné strany sa dohodli pre prípad Vady diela, že počas záručnej doby má
objednáVatel' práVo požadovať odstránenie vady a zhotovitel' má povinnosť bezplatne
odstrániť vady v čo najkratšom možnom čase,
zhotovitel' sa zavezuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela do 3 dní od
uplatnenia reklamácie objednávatel'a.
Uplatnenie vád (reklamácia) musí byť vykonané objednáVatel'om píSomne, inak je
neplatné. RekIamácia musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa Vada nachádza
a popis ako sa vada prejavuje. Vady je objednáVatel' povinný uplatniť u zhotovitel'a bez
zbytočného odkladu, najneskór Však do 30 dní od ich zistenia.
Zhotovitel' je povinný na reklamáciu reagovat' do 2 pracovných dní odo dňa jej
doručenia a v lehote podl'a ods. 4 tohto článku zmluvy nastúpiť na rea|izáciu
odstránenia Vady, ktorú je zhotoviteť povinný odstrániť najneskór do 15 dní odo dňa
nástupu na Iealizáciu odstránenia Vady.

12,
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Článok 8
Záverečné ustanovenia

1, Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podp'Sania štatutárnymi orgánmi oboch
zmluvných stíán a úěinno§ť dňom jej zverejnenia V §úlade § článkom 47a občianskeho
zákonníka.

2. Túto zmluvu j6 možné meniť len písomnými dohodami vo forme dodatkov k tejto
Zmluve, ktoré musia byť podpísané štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných stťán.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zánik tejto Zmluvy z akéhokolvek dóvodu nemá dopad
na ust3novenia tejto Zmluvy, ktoré majú vzhl'adom na ich povahu, ako aj na prejavy
vóle zmluvných strán zostáť V platnosti aj po zániku Zmluvy.

4. zmluvné §trany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky uzťahY z nej VyplýVajúce sa budú
spravovať právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšétkým ustanoveniami
zákona 513/1991 Zb. Obchodného zákonnika v znení neskorších predpisov,

5. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto zmluvy staio neplatným, táto skutočnosť
nespósobuje neplatnosť o§tatných ustanovení tejto Zmluvy.

6. Táto Zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, z ktoných 2 dostane objednávatel' a 2
VyhotoVenia Zhotoviteť,

7. Súčasťou tejto zmluvy sú:
Príloha č, 1: Položkovitý fozpoč€t (výkaz výmer)

8. Zmluvné strany si túto Zmiuvu pozorne prečítali a prehlasujú, že jej text im je
zrozumiteťný, jeho význam zr$mý a Určitý, á že táto Zmluva jé píejavom ich slobodnej
a vážnej vó|e a nebola uzavretá pod nátlakom, v tiesni ani za nevýhodných podmienok,
čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V 5trecne, dna,...,...,...,.,,,,.,,..-.

obiednávatel'

obec strečno
Bc. Dušan Štadáni
§tarosta obce

V Diakovej,dňa 19,06 2018

zhotovitel'
sP,{iíli íiřřťli]ij., t.1.1lm\

Kw


