
ZMLUVA O DIELO  
    uzatvorená  podľa § 536 a násl. zákona č.513/1991Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 

 
 
 
 

I.  Zmluvné strany 
 
 

1.1. Objednávateľ :  Obec Jasenov 
  Sídlo :                Jasenov č. 47. 073 01 Sobrance  
    Zastúpený:                     Ing. Michal ŠABAK – starosta obce 

IČO:              00325244 
Web. :            http://www.obecjasenov.sk 
  
 

   
 

 
(ďalej len Objednávateľ) 

            
 
1.2. Zhotoviteľ :   PLAYSYSTEM, s.r.o. 

Sídlo :   Námestie L. Novomeského 1,  040 01 Košice                                    
             Štatutárny orgán :         Ing. Jaroslav Bavlšik - konateľ 

IČO         0036601411 
IČ DPH    SK2022105503  
Bankové spojenie : VÚB BANKA SLOVENSKO a.s. 
Číslo účtu :   SK 45 0200 000000 28619543 58 
Právna forma : spoločnosť s ručením obmedzeným zapísaná v registri Okresného súdu 

Košice I., Oddiel Sro, vložka číslo 17494/V 
(ďalej len Zhotoviteľ) 

 
 
 

II. Predmet zmluvy 
 
2.1.    Predmetom tejto zmluvy je dodávka diela:  
 

„Detské ihrisko pre  Obec Jasenov“ 
 

podľa cenovej ponuky , ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
2.2.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v bode 2.1. vo vlastnom mene a na vlastnú 

zodpovednosť podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve  a v súlade s platnými právnymi predpismi 
a technickými normami riadne, včas a bez vád a nedorobkov. 

 
 

III. Čas plnenia a dodacie podmienky 
 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dielo podľa čl.II v termíne do 60 dní od podpisu zmluvy.  
3.2. Zmena termínu plnenia môže nastať v prípade zmien rozsahu predmetu zmluvy podľa pokynov 

Objednávateľa, alebo vplyvom nepredvídateľných skutočností, ktoré vzniknú nezávisle od vôle 
zhotoviteľa a bránia mu v splnení jeho povinností. 

3.3. O prevzatí dokončeného diela musí byť spísaný odovzdávací protokol, podpísaný objednávateľom. Deň 
podpisu protokolu objednávateľom sa považuje za deň odovzdania diela.  

3.4. Súčasťou protokolu podľa bodu 3.3. bude prevádzková dokumentácia, ktorá bude obsahovať dokladovú 
časť obsahujúc certifikáty resp. doklady o preukázaní zhody všetkých zabudovaných výrobkov 
a materiálov, vrátane knihy detského ihriska ako aj všetkých dokladov potrebných pre bezpečné 
užívanie diela. 

3.5. Podmienkou odovzdania a prevzatia diela je vykonanie diela v požadovanej kvalite v súlade so 
záväznými normami pre detské ihriská. 
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IV.         Cena diela 
 
4.1. Cena za zhotovenie diela je stanovená v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Zb. o cenách dohodou 

zmluvných strán. 
 
4.2. Cena diela v rozsahu podľa čl.II je :   3.220,80 EUR s DPH 

(Slovom : Tritisícdvestodvadsať 80/100 , vrátane dane s pridanej hodnoty). 
 

4.3. Cena diela je položkovite definovaná cenovou ponukou  ,  ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 
Dodanie realizačných dokladov podľa bodu 3.4. a 3.5. je súčasťou ceny diela podľa bodu 4.2. tejto 
zmluvy. 

4.4. K zmene ceny diela môže dôjsť len rozšírením alebo zúžením predmetu plnenia alebo pri zmene 
technického riešenia a to iba na základe požiadavky resp. písomného súhlasu Objednávateľa. 

4.5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo zrealizované v súlade s bodom 2.2. prevezme a zaplatí 
za jeho zhotovenie dohodnutú cenu. 

 
 

V. Platobné podmienky a zmluvné pokuty 
 
5.1. Na dielo bude vystavená faktúra na 3.220,80 EUR 
5.2. Faktúru vystaví zhotoviteľ po odovzdaní diela. 
5.3. Lehota splatnosti faktúry je  7 dní, od dňa ich vystavenia. 
5.4. Zhotoviteľom vystavená faktúra musí obsahovať bežné identifikačné a obchodné náležitosti inak bude 

zhotoviteľovi vrátená ako neúplná. 
 
 

VI.  Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

6.1. Záručná doba je 2 roky. Na drevený skelet a nerezové kovové časti je záruka 5 rokov. 
6.2. Záruka začína plynúť dňom podpísania zápisu o odovzdaní a prevzatí zmluvnými stranami. 
6.3. 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. 

6.4. 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. 

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

6.6. 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. 

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

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

 
7.1. Vzťahy zmluvných strán, vyplývajúce z tejto zmluvy a v tejto zmluve bližšie neupravené sa riadia 

príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. 
7.2. Zmluvné strany sa zaväzujú akékoľvek rozšírenie predmetu diela nad rámec špecifikovaný v čl. II. tejto 

zmluvy vopred prerokovať a odsúhlasiť. Rozšírenie predmetu zmluvy resp. iné zmeny zmluvy musia byť 
upravené písomným dodatkom k tejto zmluve podpísaným obidvomi zmluvnými stranami 

7.3. Zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
7.4. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom. 
7.5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 

vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Jasenove, dňa ............................                      V Košiciach dňa,  ...................................  
 
 
 
 
 
Za objednávateľa :                         Za zhotoviteľa : 
 
 
 
         
 
 
                                  
                                
 
 
.........................................................    ............................................................. 
                 Ing. Michal Šabak                                    Ing. Jaroslav Bavlšik 
                           starosta obce                                                                                             konateľ 

 
 
 
 
 
      


