
 
 

 

 
NÁVRH 

Zmluva o dielo č….......... /.............. 
uzatvorená podľa ust. § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 
 
 

 
     I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1.1  Objednávateľ:   Mesto Kežmarok  
 Sídlo:     Hlavné námestie č. 1, 060 01 Kežmarok  
 Štatutárny zástupca:  PhDr. Mgr. Ján Ferenčák, primátor mesta 
 Zástupca na rokovanie 
 o veciach zmluvných:   
             technických              :                   
 
 IČO:    00326283 
 DIČ:    2020697184 
 IČ DPH:    Mesto Kežmarok nie je platcom DPH 
     SK 2020697184 – zdaniteľná osoba registrovaná pre daň 
     podľa §7a zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty 
     v znení neskorších predpisov  
 Bankové spojenie:  UniCredit  Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka 
     zahraničnej banky 
 IBAN:    SK07 1111 0000 00660818 5127 
 Telefón:    
 Fax:    052/4660 101 
 e - mail:    
 (ďalej len „objednávateľ“) 
 
 
 
1.2 Zhotoviteľ:   ......................................................................... 
 Sídlo:    .........................................................................  
 Štatutárny orgán:  ......................................................................... 
 Zápis v registri:   ......................................................................... 
 Zástupca na rokovanie  
 o veciach zmluvných:   ........................................................................ 
 technických:    ........................................................................ 
 IČO:    ........................................................................ 
 DIČ:     ........................................................................ 
 IČ DPH:    ........................................................................ 
 Bankové spojenie:   ........................................................................ 
 IBAN:     ........................................................................ 
 Telefón:    ........................................................................ 
 e - mail:    ........................................................................ 
 (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 
 



 
 

 

    
 

II. PREDMET ZMLUVY  
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi umelý trávnik do areálu ZŠ s MŠ, Nižná brána 8, 

Kežmarok, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
2.2 Bližšia špecifikácia predmetu zmluvy: 

- Umelý trávnik, PE monofilamentné vlákno, v 40.mm, hustota 10.079 vp./m2, 12 000 dTex, 
hmotnosť 2.282g/m2 vrátane kremičitého piesku a gumového granulátu. 

 
2.3 Súčasťou predmetu zmluvy je aj:  

- demontáž pôvodného hracieho povrchu – umelého trávnika vrátane výplne bez odvozu  
a likvidácie 
- kontrola a prípadná oprava drenážného systému  
- oprava – vysprávka podkladných vrstiev vrátane vyrovnania a hutnenia 
- značenie hracích čiar – vrezávaním (minifutbal) 

 
 
2.4     Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
 na profesionálnej úrovni s odborne spôsobilými osobami, vo vlastnom mene, na vlastnú 
 zodpovednosť a nebezpečenstvo, pričom bude rešpektovať všetky zákony, právne predpisy a 
 normy platné na území Slovenskej republiky, a tiež rozhodnutia príslušných dotknutých 
 orgánov. 
 
2.5 Objednávateľ sa zaväzuje, predmet zmluvy vymedzený v bodoch 2.1,2.2,2.3 zmluvy 

prevezme od zhotoviteľa a zaplatí mu cenu vymedzenú v článku V. zmluvy. 
 
 

III. ČAS PLNENIA A DODACIE PODMIENKY 
 
3.1    Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať predmet zmluvy špecifikovaný  v bodoch 2.1,2.2,2.3 zmluvy do 
             14 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy. 
 
3.2.   Miestom dodania je Základná škola s materskou školou, Nižná brána 8, Kežmarok. 
 
3.3 Ak zhotoviteľ pripraví predmet zmluvy na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zaväzuje sa 

objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom termíne, bez  nároku zhotoviteľa na 
finančné zvýhodnenie. 

 
3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že vlastnícke právo k predmetu zmluvy vymedzenému v bodoch 

2.1,2.2,2.3 zmluvy vrátane zodpovednosti za škody, prechádza na objednávateľa odovzdaním 
predmetu zmluvy objednávateľovi. 

 
3.5. Predmet zmluvy sa považuje za odovzdaný podpísaním písomného preberacieho protokolu. 
 
 
 
 

IV. CENA 
 



 
 

 

4.1 Cena za dodanie predmetu zmluvy v rozsahu čl. II.  je stanovená dohodou zmluvných strán, v 
súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov, vyhláškou MF SR č. 
87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov, je doložená technickou cenovou špecifikáciou predmetu zmluvy - výkaz výmer 
tvoriacou prílohu č. 1 tejto zmluvy a predstavuje sumu  

  
 
 cena bez DPH    € 
 
 DPH 20%    € 
 
 cena vrátane DPH   €  
 

(Slovom:                                                    ) 
 
 
 
5.2 Cena pokrýva celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne 

 vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie 
s odovzdaným predmetom zmluvy. 

 
 
 
     V. PLATOBNÉ PODMIENKY 
 
 
5.1 Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi finančné preddavky na predmet zmluvy. 
 
5.2 Cena za predmet zmluvy bude zhotoviteľovi uhradená, na základe faktúry vystavenej po 

odovzdaní a prevzatí predmetu zmluvy. 
 
5.3.  Lehota splatnosti faktúry je 21 dní odo dňa doručenia objednávateľovi. 
 
5.3. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúry musia obsahovať 

náležitosti uvedené v §74 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou.  

 
Ďalej sa zmluvné strany dohodli, že predložená faktúra bude obsahovať aj údaje, ktoré nie sú  
uvedené v zákone o DPH, a to: 
 
a) číslo zmluvy, 
b) termín splatnosti faktúry,  
c) forma úhrady,  
d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platba vykonať,  
e) meno, podpis, odtlačok pečiatky a telefonické spojenie vystavovateľa faktúry, 
f) prílohou faktúry bude dodací list – súpis dodaných prác za fakturované obdobie s 
vyznačením jednotkovej ceny za fakturovanú položku (s DPH a bez DPH), počet jednotiek, 
celková cena (s DPH a bez DPH)  

 
5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať požadované náležitosti, zistia sa vecné alebo 
 obsahové chyby či nejasnosti, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie 



 
 

 

 resp. prepracovanie. V takom prípade začína plynúť nová lehota splatnosti doručením 
 opravenej faktúry objednávateľovi. 
 
5.5 Platba za predmet zmluvy nemá vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom a neplatí ako 
 doklad o prevzatí predmetu zmluvy. 
 
 
 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 
 
6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude spôsobilý na použitie na školský šport - 

futbal, volejbal, florbal a že si zachová obvyklé vlastnosti minimálne počas záručnej doby. 
 
6.2 Záručná doba je ...............................a začne plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu 

zmluvy. U zariadení, na ktoré výrobca dáva inú záručnú dobu uvedenú v záručnom liste, platí 
záručná doba udaná výrobcom, minimálne však 24 mesiacov. Pri odovzdaní predmetu zmluvy 
zhotoviteľ odovzdá zoznam všetkých zariadení s kratšou zárukou ..............., s uvedením 
záručnej doby danej výrobcom. 

 
6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje pre prípad vady predmetu zmluvy, že počas záručnej doby má 

objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vady. 
 
6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu zmluvy do 3 

pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vady odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom čase. Termín odstránenia vád dohodnú zmluvné strany 
písomne. 

 
6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy  uplatní 

bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa 
čl. I. tejto zmluvy. 

 
6.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutej lehote, objednávateľ má právo zabezpečiť ich 
 odstránenie na náklady zhotoviteľa. 
 
6.7 Vadou predmetu zmluvy sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch 

stanovených touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
 
 
 
    VII. ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE 
 
7.1  Zmluvné strany si pre prípad porušenia povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy dohodli 

zmluvné pokuty a sankcie. 
 
7.2 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. II po lehote uvedenej v čl. III bod 3.1 zmluvy, zaplatí 

zmluvnú pokutu vo výške 50,- €   ceny predmetu zmluvy  vrátane DPH podľa čl. IV bod 4.1 za 
každý kalendárny deň omeškania. 

 
7.3 Ak objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí zhotoviteľom 

vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. 



 
 

 

 
7.4 Ak zhotoviteľ nezačne s odstraňovaním vád v čase podľa čl. VI bod 6.4, zaplatí zmluvnú 

pokutu vo výške 20,- € za každý kalendárny deň omeškania. 
 
7.5  Ak zhotoviteľ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa čl. VI bod 6.4, zaplatí zmluvnú 
 pokutu vo výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania. 
 
7.6  Zhotoviteľ zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 20,- EUR za každý kalendárny deň omeškania, ak 

mešká s odstránením vád a nedorobkov uvedených v preberacom protokole o odovzdaní a 
prevzatí predmetu zmluvy. 

 
7.7 Lehota splatnosti faktúry, ktorou sa uplatňujú zmluvné pokuty a je do 30 dní odo dňa ich 

 doručenia. 
 
7.8 Dojednaním zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok na náhradu škody, ktorá vznikla 

porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 
 
 
 
    VII. ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 
 
8.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s prihliadnutím na okolnosti prípadu všetky opatrenia, 

potrebné na odvrátenie škody alebo na jej zmiernenie. 
 
8.2 Každá zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť zo záväzkového vzťahu, je zodpovedná za 

škodu spôsobenú druhej strane. 
 
8.3  Zmluvná strana, ktorá spôsobila škodu druhej zmluvnej strane spôsobom uvedeným v bode 
 8.2 zbaví sa zodpovednosti ak preukáže, že škoda bola spôsobená okolnosťou vylučujúcou 
 zodpovednosť. 
 
8.4 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu na predmete zmluvy  spôsobenú vlastným zavinením počas 

svojich pracovných postupov, pri odstraňovaní vád v rámci zodpovednosti za vady alebo 
záruky, ako aj za škodu spôsobenú tými, ktorých použil na realizáciu predmetu zmluvy 

 
 

IX. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
9.1 Zmluvné strany sa dohodli, že ak jedna zmluvná strana podstatne poruší zmluvné povinnosti 

dohodnuté v tejto zmluve, druhá zmluvná strana má právo odstúpiť od tejto zmluvy. 
Odstúpenie sa oznamuje doporučeným listom s účinkom ku dňu doručenia listu. 

 
9.2  Za podstatné porušenie tejto zmluvy považujú: 
 9.2.1 vadné plnenie zhotoviteľa, ktoré napriek písomnému upozorneniu v primerane určenej 
            lehote neodstránil, 
 9.2.2 omeškanie objednávateľa pri plnení si svojich finančných záväzkov vyplývajúcich mu z 
            tejto zmluvy voči zhotoviteľovi o viac ako 30 dní. 
 

X. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 



 
 

 

10.1  Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou, nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom 
sídle objednávateľa.  

 
10.2 Meniť alebo dopĺňať obsah zmluvy je možné pri dodržaní § 18 zákona č. 343/2015 Z.z. o 

verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
 predpisov, len formou písomných očíslovaných dodatkov, ktoré budú platné, ak budú riadne 
 potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a účinné dňom 
 nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

 
10.3 Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy nedohodnú, požiada jedna zo strán o rozhodnutie súd. 
 
10.4 Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným 

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom 
 SR. 

 
10.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu uzatvorili na základe vlastnej vôle, zmluva nebola 

podpísaná v tiesni, za nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu 
rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Podpis zmluvy je prejavením súhlasu s celým jej 
obsahom. 

 
10.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 – Technická cenová špecifikácia predmetu zmluvy  - výkaz  výmer 
 
10.7 Táto zmluva je vypracovaná v piatich vyhotoveniach, z ktorých tri si ponechá objednávateľ a 

dve zhotoviteľ. 
 
 
V Kežmarku dňa......................   V ............................ dňa ..................... 
 
 
 
Za objednávateľa: Mesto Kežmarok     Za zhotoviteľa:  
 
 
 
............................................................                                      .......................................................... 
        PhDr. Mgr. Ján Ferenčák  
               primátor mesta  



 
 

 

 


