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ZMLUVA O DIELO 

D o š l o : 

' / I . 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
v znení neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") a zákona č. 25/2006 Z. z. 
o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších zmien 

a doplnkov (ďalej ako „zákon o verejnom obstarávaní") 

Článok I. 
Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

Obchodné meno: 
Sídlo: 
Zastúpený: 
Bankové spojen ie : 
Číslo účtu: 
IČO : 
D IČ : . 
IČ DPH : 
Registrácia: 

Telefón: 
E-mail: 
(ďalej ako „objednávateľ") 

TECHNICKE SLUŽBY Ziar nad Hronom, spol. s r.o. 
Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ 
Tatra banka, a.s., 

31 609 651 
2020479714 
SK 2020479714 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S 
045/ 678 70 11 
igor.rozenberg@tszh.eu 

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 
Štatutárny orgán: 
Sídlo: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
IBAN: 
Registrácia: 

Telefón: 
E-mail: 
(ďalej ako „zhotovíte!"') 

SPORTECH, s.r.o. 
Ing. Jozef Zúbrik, konateľ 
Rudenkova 820/4, 965 01 Žiar nad Hronom 
36 056 367 
2020065234 
SK2020065234 
Tatra Banka, a. s. 

SK1911 uu . 26 2979 0248 
Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, Oddiel Sro, 
Vložka č. 7947/S 
0905 800 589 
jzubrik@sportech.sk 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie nasledovného diela „Dodávka a mon táž mant ine iového 
systému viacúčelového ihriska o rozmeroch 30,0 x 17,5 m, umelého trávnika, vrátane 
konštrukcie prevýšenia s ochrannou sieťou, vykonanie stavebných prác na podklade 
viacúčelového ihriska a dodávka a montáž športovej výbavy pre športy futbal, volejbal -
nohejbal, a tenis" a to podľa spracovanej projektovej dokumentácie s názvom - Revitalizácia 
vnútrobloku „Hviezdoška", vypracovanej autorizovaným stavebným inžinierom Ing. Ľuboslavom 
Pavlom (06/2014), výkresovej dokumentácie (Prílohy č.3a až 3d tejto zmluvy) a v rozsahu 
špecifikovanom v článku III. tejto zmluvy a za podmienok dojednaných v tejto zmluve, v súlade 
s rozpočtom a časovým harmonogramom postupu prác, a v kvalite podľa príslušných platných 
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technických noriem, schválených technologických postupov, a platných právnych, 
prevádzkových, požiarnych a bezpečnostných predpisov (ďalej ako „dielo"). 

2. Rozpočtom sa rozumie nacenený výkaz výmer, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 
3. Vykonaním diela sa rozumie úplné, riadne a včasné vykonanie všetkých prác bez vád, vrátane 

dodávok potrebných materiálov a zariadení nevyhnutných pre riadne dokončenie diela, tak aby 
dielo bolo funkčné a prevádzkyschopné a vykonanie všetkých súvisiacich činností, a to aj 
v prípade ak nie sú osobitne dohodnuté, avšak prináležia ku komplexnému vykonaniu diela, 
najmä, ale nie výlučne: 

a) zabezpečenie a vykonanie všetkých opatrení organizačného a stavebného charakteru k 
riadnemu vykonaniu diela, 

b) zabezpečenie a vykonanie všetkých prác a dodávok súvisiacich s bezpečnostnými 
opatreniami na ochranu ľudí a majetku, 

c) zabezpečenie bezpečnosti práce a ochrany životného prostredia, 
d) zabezpečenie a vykonanie všetkých nevyhnutných skúšok, atestov a revízií podľa noriem 

vzťahujúcich sa k predmetu zmluvy a prípadných iných právnych alebo technických 
predpisov platných v dobe vykonávania a odovzdávania diela, ktorými bude preukázané 
dosiahnutie predpísanej kvality a predpísaných technických parametrov diela, vrátane 
zostavenia protokolov, 

e) zabezpečenie atestov a dokladov o požadovaných vlastnostiach výrobkov ku kolaudácii (aj 
podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov) a revízii všetkých elektrických zariadení s odstránením prípadných závad, 

f) odvoz a uloženie vybúraných hmôt a stavebnej sute na skládku odpadov, vrátane 
uhradenia poplatku za uskladnenie v súlade s ustanoveniami zákona č. 223/2001 Z. z. o 
odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 

g) uvedenie všetkých povrchov dotknutých realizáciou diela do pôvodného stavu 
(komunikácie, chodníky, zeleň, priekopy, priepusty a pod.), 

h) zabezpečenie a splnenie podmienok vyplývajúcich zo stavebného povolenia alebo iných 
listín. 

4. Miesto vykonania diela: vnútorný blok na Hviezdoslavovej ulici v Žiari nad Hronom (ďalej ako 
„stavenisko"). 

5. Zhotovíte!' sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo vo vlastnom mene, na 
svoje nebezpečenstvo v dojednanom čase a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
vykonané dielo odovzdať objednávateľovi riadne a včas, bez vád a nedorobkov a v 
zodpovedajúcej kvalite. 

6. Zhotoviteľ je povinný dielo vykonávať s odbornou starostlivosťou podľa požadovanej špecifikácie, 
pri dodržaní príslušných technických a technologických noriem, časového harmonogramu 
postupu stavebných prác a dohodnutej ceny. 

7. Zhotoviteľ prehlasuje, že je oprávnený vykonávať dielo a že bude všetky práce vykonávať s 
celkovou odbornou starostlivosťou a ich uskutočňovanie bude zabezpečovať pracovníkmi so 
zodpovedajúcou kvalifikáciou. 

8. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou diela, že sú mu 
známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky nevyhnutné k realizácií diela a že 
disponuje takými odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela nevyhnutné. 

9. Zhotoviteľ môže za podmienky dodržania zákona o verejnom obstarávaní poveriť vykonaním 
diela alebo jeho časti inú osobu. Pri vykonávaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, 
akoby dielo vykonával sám. 

10. Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a zaplatiť za dielo dohodnutú cenu za 
podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

Článok III. 
Špecifikácia diela 

. Špecifikácia diela: 

1) Vykonanie stavebných prác na podklade viacúčelového ihriska: 



h, o vykonanie prác a dodávok HSV v rozsahu zakladanie, zvislé a kompletné konštrukcie vrátane 
ostatných konštrukci i a prác spojených s vŕtaním dier do asfaltovej plochy v zmysle Prílohy č. 1 
tejto zmluvy. 

e 
y (ďalej ako „Stavebné práce") 

äJ 2) Dodávka a montáž mantinelového systému: 
i. 

® dodávka a montáž konštrukcie mantinelového oplotenia z ocelových pozinkovaných 
( profilov do výšky 1,0 m okolo celého ihriska, s konštrukciou prevýšenia a ochrannou 

sieťou po celom obvode mantinelov do výšky á 4,0 m vo farbe zelenej s veľkosťou oka 
siete 45x45 mm a hrúbkou šnúry 3 mm. 

« montáž kovovej mantinelovej konštrukcie zrealizuje zhotoviteľ na vopred objednávateľom 
v rámci spodnej stavby zrealizovanom základe z betónového muriva z tvárnic osadeného 
na betónovom základovom páse v zmysle spracovanej výkresovej dokumentácie -
Príloha č. 3b,3c a 3d tejto zmluvy. 

® dodávka a montáž výplne mantinelov z plastových PE dosák SENOFOAM s hrúbkou 
, min. 8 mm s UV úpravou povrchu a vo svetlej farbe v zmysle Prílohy č. 4. tejto zmluvy. 

® dodávka hliníkových povrchovo farebne v modrom odtieni upravených bezpečnostných 
madiel s ich montážou na hornú hranu mantinelu 

q dodávka dvoch bezbariérových kovových bráničíek rozmeru 1,0x2,0 m na zabezpečenie 
vstupu na ihrisko s ich montážou na jednej dlhej strane ihriska do matinelovej konštrukcie 
oplotenia. 

(ďalej ako „Mantinelový systém") 

3) Dodávku a montáž umelého trávnika, vrátane konštrukcie prevýšenia s ochrannou 
sieťou: 

® dodávka a montáž umelého UV stabil izovaného trávnika s výškou vlasu 20 mm 
s fibri lovým vláknom vo farbe zelenej v zmysle Technického listu (Príloha č. 2 tejto 
zmluvy) s dodávkou a montážou farebných čiar z identického materiálu na futbal / biela/, 
volejbal - nohejbal /žltá/, tenis /biela/, vrátane zásypu predpísaným množstvom 
kremičitého piesku. 

• pokládka umelého trávnika sa zrealizuje na objednávateľom vopred pripravenú spodnú 
stavbu - podkladových vrstiev zo štrkodrvy v predpísanej štruktúre v zmysle spracovanej 
výkresovej dokumentácie - Príloha č. 3a tejto zmluvy. 

(ďalej ako „Umelý trávnik") 

4) Dodávka a montáž športovej výbavy pre športy futbal, volejbal - nohejbal, a tenis: 

• dodávka dvoch hliníkových futbalových brán o rozmeroch 4 x 2 x min. 1,2 m vrátane 
sietí s ich ukotvením o matinelovú konštrukciu oplotenia v strede krátkých strán ihriska; 

o dodávka volejbalového - nohejbalového príslušenstva pozostávajúca z volejbalových 
stĺpikov, púzdíer na stĺpiky s krytkami, siete na volejbal s predĺženým oceľ. lankom a 
farebného /žltého/ čiarovania na trávniku. 

o dodávka tenisového príslušenstva pozostávajúca z tenisových stĺpikov, tenisovej siete a 
jednej sady krúžkov na napínanie siete /táto je spoločná aj pre volejbal/. 

® osadenie a čiarovanie športových príslušenstiev na futbal, tenis a volejbal - nohejbal 
v rozsahu Prílohy č. 3b tejto zmluvy. 

(ďalej ako „Športová výbava") 



Článok IV. 
Čas plnenia 

1. Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním diela 
objednávateľovi v mieste vykonávania diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať (zrealizovať) podľa nasledovného časového harmonogramu 
postupu prác: 
a) Stavebné práce v čase od 08.07.2014 do 03.08.2014; 
b) Dodanie a montáž mantinelového systému, umelého trávnika, vrátane konštrukcie prevýšenia 

s ochrannou sieťou, a dodanie a montáž športovej výbavy pre športy futbal, volejbal -
nohejbal, a tenis v čase od 04.08.2014 do 31.08.2014. 

3. Zhotoviteľ je povinný dodržať časový harmonogram postupu prác. Zhotoviteľ berie na vedomie, 
že časový harmonogram postupu prác je záväzný, s výnimkou podľa odseku 5. tohto článku, a 
jeho nedodržanie znamená podstatné porušenie tejto zmluvy o dielo. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť stavebnú pripravenosť v dostatočnom časovom predstihu a 
požadovanej kvalite podľa spracovanej projektovej dokumentácie a výkresovej dokumentácie 
(Prílohy č.3a až 3d tejto zmluvy) a to zabezpečiť zhotovenie spodnej stavby viacúčelového ihriska, 
ktorá zahŕňa všetky dodávky a práce potrebné k vybudovaniu podkladových vrstiev pod umelý 
trávnik, vrátane základov pod mantinelový systém a na púzdra pre tenisové a volejbalové stĺpiky. 
Objednávateľ je ďalej povinný zabezpečiť zhotoviteľovi prípojku elektrickej energie (istenie na 16 
V), vody pre vykonanie diela a sprístupniť stavenisko do 3 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy 
(ďalej ako „súčinnosť objednávateľa"). 

5. Časový harmonogram postupu prác a termín ukončenia diela, uvedený v odseku 2. tohto článku, 
je konečný s výnimkou: 
a) zásahov vyššej moci; pod vyššou mocou sa rozumejú okolnosti, ktoré nastali po uzavretí 

zmluvy ako výsledok nepredvídateľných a zmluvnými stranami neovplyvniteľných prekážok, 
b) omeškania objednávateľa s poskytnutím súčinnosti v zmysle odseku 4. tohto článku. 

6. V prípadoch uvedených v odseku 5. tohto článku, sú zmluvné strany oprávnené pozastaviť 
vykonávanie diela a to po dobu trvania týchto prekážok. Pozastaveniu vykonávania diela však 
musí predchádzať písomné oznámenie, doručené druhej zmluvnej strane, obsahom ktorého bude 
vymedzenie konkrétnej prekážky, ktorá bráni vo vykonávaní diela. V prípade pochybností je 
zmluvná strana, ktorá pozastavila vykonávanie diela, povinná existenciu takejto prekážky 
preukázať. Doba vykonávania diela sa tým automaticky predĺži o čas trvania okolnosti brániacej 
vykonávaniu diela. Zmluvná strana, ktorá vykonávanie diela pozastavila, je povinná bezodkladne 
informovať druhú zmluvnú stranu o zániku prekážky brániacej vykonávaniu diela. 

Článok V. 
Cena diela 

1. Cena diela je zmluvnými stranami dohodnutá na základe podanej ponuky zhotoviteľa v rámci 
verejného obstarávania a v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 
neskorších predpisov a vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z. ktorou 
sa vykonáva zákon č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. V tejto cene je 
zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH) podľa daňových predpisov platných k dátumu 
uskutočnenia zdaniteľného plnenia. Celková dohodnutá cena za vykonanie a dodanie diela je 
32 306,40 € s DPH, slovom tridsaťdvatisictristošesť eur 40/100 centov. Cena za zhotovenie 
diela v rozsahu článkov II. a III. tejto zmluvy je stanovená ako cena pevná a nemenná, t. j. bez 
možnosti úprav počas trvania zmluvného vzťahu uzatvoreného touto zmluvou, s výnimkou 
prípadov uvedených v odseku 7. tohto článku zmluvy. 

Rozpis celkovej ceny diela: 

Cena bez DPH: 
DPH 20 %: 
Celková cena diela: 

26 922,00 € 
5 384,40 € 

32 306,40 € 



Rozpis ceny diela podľa jednotlivých častí diela: 

jiela I. Stavebné práce 5 282 € bez DPH, t.j. 6 338,40 € s DPH 
II. Mantínelový systém 11 250 € bez DPH, t.j. 13 500 € s DPH 

mu III. Umelý trávnik 8 640 € bez DPH, t.j. 10 368 € s DPH 
IV. Športová výbava 1 750 € bez DPH, t.j. 2 100 € s DPH 

nia 2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľom ponúknutá cena za dielo je cena podľa rozpočtu. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce, dodávky a služby v ním ponúknutej výške ceny podľa 
rozpočtu a bez ohľadu na vlastné vynaložené náklady. Zhotoviteľ prehlasuje, že ním ponúknutá 

ie, cena bola tvorená tak, že zohľadnila všetky pravidlá pre tvorbu ceny podlá rozpočtu. Zmluvné 
a strany považujú rozpočet uvedený v podanej ponuke zhotoviteľa v rámci verejného obstarávania 

za úplný a záväzný. V prípade sporu sa má za to, že zhotoviteľ získal všetky informácie a v 
a ponúknutej pevnej cene ich zohľadnil. Zhotoviteľ súhlasí s prevzatím úplnej zodpovednosti za 
ie riadne a včasné dokončenie diela v dohodnutej cene. 
a, 3. Cena za dielo, uvedená v odseku 1. tohto článku, pokrýva všetky náklady spojené so splnením 
ý záväzkov podľa tejto zmluvy, t.j. zahŕňa všetky priame aj nepriame náklady spojené s riadnym 
'. splnením záväzkov zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, tak aby dielo bolo bez akýchkoľvek vád a 
3 prevádzky schopné, vrátane nákladov na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 
y staveniska, spotreby elektrickej energie a vody, nákladov na sťažené podmienky pri realizácii diela 

a pod. Cena zároveň zohľadňuje kvalitatívne a dodacie podmienky materiálov, výrobkov, 
a stavebno-montážnych prác, zodpovedajúcich príslušným technickým alebo technologickým 
normám. 

4. Pokiaľ by touto zmluvou nebol objem výkonov a dodávok zhotoviteľa dostatočne určený, 
stanovuje sa týmto vopred, že zhotoviteľ je povinný bez nároku na akékoľvek zvýšenie ceny diela 
vykonať všetky dodávky a výkony, ktoré sú potrebné pre zhotovenie funkčne vyhovujúceho, 
prevádzkyschopného a bezchybného diela. 

5. Práce, ktoré zhotoviteľ vykoná odchýlne od tejto zmluvy alebo bez príkazu objednávateľa (naviac 
práce), nebudú objednávateľom uhradené. 

6. Jednotkové ceny sú pevné. Zhotoviteľ sa nemôže odvolávať na svoje chyby, omyly, opomenutia 
a nepochopenie vecného a kvalitatívneho vymedzenia diela za účelom zvýšenia ceny. 

7. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať len skutočne dodané dielo. Ak sa zmluvné strany dohodnú na 
obmedzení rozsahu diela, je objednávateľ povinný zaplatiť len cenu primerane zníženú. 

Článok VI. 
Platobné podmienky 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo bude fakturované priebežne a to vždy po vykonaní príslušnej 
častí diela, pričom jednotl ivými časťami diela sa rozumejú časti diela tak ako sú špecifikované 
v článku V. odsek 1. tejto zmluvy (t.j. Rozpis ceny diela podľa jednotl ivých častí diela). 

2. Zhotoviteľ predloží objednávateľovi súpis vykonaných prác a dodávok zabudovaných do diela 
v rámci príslušnej časti diela. Súpis vykonaných prác a dodávok nemôže obsahovať práce a 
dodávky, ktoré nie sú dohodnuté v tejto zmluve. Objednávateľ je povinný sa k súpisu vykonaných 
prác a dodávok vyjadriť do 5 (piatich) pracovných dní od jeho prevzatia; v prípade nesúhlasu 
objednávateľa so súpisom vykonaných prác a dodávok, je objednávateľ povinný v tej istej lehote 
výslovne uviesť konkrétne položky, rozsah a sumy s ktorými nesúhlasí, v ostatnom rozsahu sa 
súpis považuje za odsúhlasený. Zhotoviteľ má právo faktúrou uplatniť len cenu v odsúhlasenom 
rozsahu prác a dodávok. Položky v neuznanom rozsahu budú fakturované až po ich odsúhlasení. 

3. Každá faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle platnej právnej úpravy a jej 
prílohou musí byť objednávateľom odsúhlasený Súpis vykonaných prác a dodávok (ďalej ako 
„povinná príloha"). 

4. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru najneskôr do 14 dní odo dňa nasledujúceho po dni 

doručenia faktúry, ktorá spĺňa všetky náležitosti daňového dokladu, vrátane povinnej prílohy. 



V prípade, že lehota splatnosti faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo deň pracovného 
pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať nasledujúci pracovný deň. 

5. Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá 
neobsahuje niektorú z náležitostí daňového dokladu alebo má iné vady v obsahu alebo jej chýba 
povinná príloha. Spolu s vrátenou faktúrou musí objednávateľ uviesť dôvod vrátenia. 

6. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota splatnosti. Celá lehota splatnosti plynie 
znovu odo dňa doručenia (odovzdania) opravenej, správne vystavenej faktúry. 

7. Faktúry sa považujú za uhradené dňom odpísania finančných prostriedkov z účtu objednávateľa. 
8. Pokiaľ objednávateľ neuhradí faktúru v termíne jej splatnosti, nie je zhotovíte!' oprávnený prerušiť 

vykonávanie prác a ani iným spôsobom predĺžiť ani čiastkové termíny a ani celkový termín 
schváleného harmonogramu postupu prác. 

9. Platby zaplatené na základe vystavených faktúr neznamenajú prevzatie časti diela zo strany 
objednávateľa a nemajú vplyv na záruky poskytované zhotoviteľom. 

VII. 
Stavebný denník 

1. Zhotoviteľ je povinný od zahájenia diela odo dňa jeho odovzdania viesť stavebný denník. 
2. Zápisy do stavebného denníka vykonáva zhotoviteľ formou denných záznamov. Všetky 

okolnosti rozhodné pre plnenie diela musia byť urobené zhotoviteľom v ten deň, kedy nastali. 
3. Objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru je povinná sa 

vyjadrovať k zápisom v stavebnom denníku urobených zhotoviteľom najneskôr do 3 (troch) dní 
odo dňa vzniku zápisu. Ak zhotoviteľ nesúhlasí so zápisom, ktorý urobil do stavebného denníka 
objednávateľ alebo ním poverená osoba vykonávajúca funkciu stavebného dozoru, prípadne 
osoba vykonávajúcu funkciu autorského dozoru, musí k tomuto zápisu pripojiť svoje stanovisko 
najneskôr do 3 (troch) dní. 

4. Do stavebného denníka je zhotoviteľ povinný zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre 
vykonávanie diela v súlade § 46d stavebného zákona, najmä je povinný zapisovať údaje o: 

a) stave miesta plnenia predmetu zmluvy, počte pracovníkov a nasadení strojov a dopravných 
prostriedkov, 

b) o stavebných prácach a o časovom postupe prác, 
c) kontrole akosti vykonaných prác, 
d) opatreniach urobených v súlade s predpismi bezpečnosti a ochrany zdravia, 
e) opatreniach urobených v súlade s predpismi požiarnej ochrany a ochrany životného 

prostredia, 
f) udalostiach alebo prekážkach, ktoré majú vplyv na vykonávanie diela, 
g) o vykonávaní štátneho stavebného dohľadu, štátneho dozoru, dozoru projektanta nad 

vykonávaním stavby a autorského dozoru 
h) o iných činnostiach ovplyvňujúcich stavebné práce a priebeh výstavby. 

5. Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku je povinný vyzvať objednávateľa aj na kontrolu 
činností, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté, a to minimálne 3 (tri) pracovné dni vopred. 
Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie 
dodatočnej kontroly a znášať náklady s tým spojené. 

6. Zhotoviteľ zápisom v stavebnom denníku je povinný vyzvať objednávateľa minimálne 3 (tri) 
pracovné dni vopred na účasť pri vykonávaní skúšok v súlade s projektovou dokumentáciou 
diela a platnými technickými normami. 

7. Všetky listy stavebného denníka musia byť očíslované a nesmú byť vynechané voľné miesta. 
Zápisy do stavebného denníka musia byť urobené čitateľne a musia byť vždy podpísané 
osobou, ktorá príslušný zápis urobila. 

8. V prípade neočakávaných udalostí alebo okolností, ktoré majú osobitný význam pre ďalší postup 
vykonávania diela robí zhotoviteľ aj príslušnú fotodokumentáciu, ktorá sa stane súčasťou 
stavebného denníka. 

9. Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy. 
10. Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr do 7 dní odo dňa odovzdania a prevzatia 

diela. 
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11. Zhotovíte!' určuje ako stavbyvedúceho s povinnosťou viesť stavebný denník: Mgr. Peter Černák, 
tel. č. 0918 907 840, (Stavbyvedúci - Pozemné stavby, Ev.č. 02550*11*) 

12. Objednávateľ určuje ako stavebný dozor: Dušan Holič (Stavebný dozor- Pozemné stavby, 
Ev.číslo 02352*10*). 

Článok VIII. 
Kontrolne dni 

1. Pre účely kontroly priebehu vykonávania diela je objednávateľ oprávnený organizovať kontrolné 
dni v termínoch nevyhnutných pre riadne vykonávanie kontroly. Objednávateľ oznámi konanie 
kontrolného dňa zápisom v stavebnom denníku, najmenej 3 (tri) dni pred jeho konaním. 

2. Zástupcovia zhotoviteľa sú povinní sa kontrolných dní zúčastňovať. Kontrolné dni vedie 
objednávateľ, ktorý môže ich vedením poveriť osoby vykonávajúce funkciu stavebného dozoru. 

3. Obsahom kontrolného dňa je najmä správa zhotoviteľa o postupe realizácie diela, kontrola 
časového a f inančného plnenia realizácie diela, pripomienky a podnety osôb vykonávajúcich 
funkciu stavebného a autorského dozoru a stanovenie prípadných nápravných opatrení a úloh. 

4. Objednávateľ urobí z kontrolného dňa zápis o rokovaní, ktorý písomne odovzdá všetkým 
zúčastneným. 

Článok IX. 
Vlastníctvo diela a nebezpečenstvo škody na diele 

1. Vlastníkom zhotovovaného diela je od začiatku objednávateľ. 
2. Nebezpečenstvo vzniku škody na diele počas jeho vykonávania znáša zhotoviteľ a to až do 

riadneho odovzdania diela objednávateľovi na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí diela. 
3. Veci, materiál a zariadenia potrebné na vykonanie diela zabezpečuje zhotoviteľ. Nebezpečenstvo 

všetkých škôd na týchto veciach alebo týmito vecami pri realizácii diela spôsobenými nesie 
zhotoviteľ. Kúpna cena týchto vecí je súčasťou ceny za dielo. Veci a materiál obstaraný 
zhotoviteľom na vykonanie diela sa stáva súčasťou diela ich spracovaním (zabudovaním). 

4. Škodou na diele je strata, zničenie, poškodenie alebo znehodnotenie veci bez ohľadu na to, z akých 
príčin k nim došlo. Zhotoviteľ na vlastné riziko a vlastné náklady odstráni túto škodu a dielo uvedie 
do pôvodného stavu v súlade s projektovou dokumentáciou a touto zmluvou. 

5. Zhotoviteľ postupuje pri vykonaní diela samostatne a nesie zodpovednosť za vykonanie prác na 
diele podľa zmluvy. Pritom musí dodržať všeobecne záväzne právne predpisy aj všeobecne 
záväzné nariadenia mesta Žiar nad Hronom, zodpovedá za riadenie prác na diele vrátane riadenia 
a koordinovania prác svojich subdodávateľov a za poriadok na stavenisku, ako i za činnosti majúce 
negatívny vplyv na životné prostredie. 

Článok X. 
Odovzdanie a prevzatie diela 

1. Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo a odovzdať ho ako celok objednávateľovi v lehote do 
31.08.2014. 

2. Omeškanie zhotoviteľa diela s ukončením a/alebo odovzdaním diela v dohodnutej lehote sa 
považuje za podstatné porušenie tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľ je povinný písomne oznámiť objednávateľovi najneskôr 7 (sedem) dní vopred, kedy 
bude dielo pripravené k odovzdaniu a prevzatiu. Objednávateľ je následne povinný do 2 (dvoch) 
pracovných dní od oznámenia pripravenosti diela na jeho odovzdanie začať preberacie konanie a 
riadne v ňom pokračovať. 

4. O preberacom konaní bude spísaná Zápisnica o odovzdaní a prevzatí diela, ktorú podpíšu obe 
zmluvné strany. 

5. Zhotoviteľ je povinný pri preberacom konaní odovzdať objednávateľovi v 2 (dvoch) vyhotoveniach 
minimálne: 

• projektovú dokumentáciu skutočného vyhotovenia diela so zakreslením všetkých zmien podľa 
skutočného stavu vykonaných prác, 



• zoznam výrobkov, materiálov a zariadení, ktoré sú súčasťou odovzdávaného diela, vrátane 
atestov, certifikátov na použité výrobky, zariadenia a materiály a vyhlásení o zhode, 

® správy o vykonaní odborných prehliadok a odborných skúšok (revízne správy) u vyhradených 
technických zariadení, 

• stavebné denníky, 
» zápisnice a osvedčenia o vykonaných skúškach použitých materiálov, zariadení a výrobkov, 
® zápisnice o preverení zakrytých prác a konštrukcií, 
• atesty o požiarnej odolnosti použitých materiálov, zariadení a výrobkov podľa ich umiestnenia v 

diele, 
• doklad o spôsobe naloženia so vzniknutým odpadom počas vykonávania diela, 
® ostané doklady potrebné ku kolaudácii diela a podľa príslušných platných technických noriem. 

6. V prípade, ak zhotoviteľ na odovzdávacom - preberacom konaní neodovzdá objednávateľovi 
doklady uvedené v odseku 5. tohto článku, resp. niektoré z týchto dokladov alebo tieto doklady 
budú neúplné, nie je možné považovať dielo za dokončené a prevziať ho. To znamená, že 
chýbajúce doklady, až do doby ich predloženia, sú považované za vadu, ktorá bráni užívaniu diela. 

7. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj s vadami, ak tieto vady, každá sama alebo v spojení s 
ostatnými, nebránia riadnemu užívaniu diela. Vady diela zistené v preberacom konaní, ktorých 
odstránenie bude dohodnuté v zápisnici z tohto konania, sa považujú za odstránené až podpísaním 
Zápisnice o odstránení vád z preberacieho konania. 

8. V prípade zistenia závad diela, ktoré bránia riadnemu užívaniu diela, objednávateľ dielo 
neprevezme, ale spíše sa so zhotoviteľom zápis, ktorý bude obsahovať zistené nedostatky a 
spôsob ich odstránenia, ako aj lehotu, v ktorej ich má zhotoviteľ odstrániť. K zápisničnému 
odovzdaniu a prevzatiu diela dôjde až po odstránení týchto závad. 

9. Zhotoviteľ je povinný poskytnúť objednávateľovi pre účely kolaudačného konania nevyhnutnú 
súčinnosť. Zhotoviteľ je povinný sa zúčastniť kolaudačného konania, pokiaľ ho prizve stavebný úrad. 
V prípade, že sa zhotoviteľ napriek riadnemu pozvaniu nedostaví, nesie všetky náklady na 
opakované kolaudačné konanie. 

10. Objednávateľ je povinný poslať bez zbytočného odkladu zhotoviteľovi kópiu kolaudačného 
rozhodnutia, pokiaľ sú v ňom stanovené povinnosti zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný splniť svoje 
povinnosti vyplývajúce z kolaudačného rozhodnutia v lehote tam stanovenej a ak nebola lehota 
stanovená, tak najneskôr do 15- tich dní odo dňa doručenia kópie kolaudačného rozhodnutia. 

Článok XI. 
Záručná doba - zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo má v dobe odovzdania zmluvne dohodnuté vlastnosti, 
zodpovedá technickým normám a predpisom SR a EÚ, nemá chyby, ktoré by rušili, alebo znižovali 
hodnotu alebo schopnosť jeho používania k účelom predpokladaným v tejto zmluve a preberá na 
seba záväzok, že predmet plnenia bude v záručnej dobe spôsobilý na použitie na účel v zmysle 
projektovej dokumentácie. 

2. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovených projektovou 
dokumentáciou, touto zmluvou a všeobecne záväznými technickými normami a predpismi. 
Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektovej dokumentácii. 

3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 
poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivostí nemohol 
zistiť ich nevhodnosť, alebo na nevhodnosť objednávateľa upozornil a ten na ich použití trval. 

4. Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi na dielo záruku za akosť. Záručná doba na dielo je v trvaní 60 
mesiacov, s výnimkou ochranných sietí a sietí na futbalové brány, tenis a volejbal, na ktoré sa 
poskytuje záruka 24 mesiacov. Záruka sa nevzťahuje na prípady násilného poškodenia diela alebo 
poškodenia diela živelnou pohromou. 

5. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania diela na základe Zápisnice o odovzdaní a prevzatí 
diela. V prípade oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu, po ktorú bola 
odstraňovaná vada diela. Oznámenie vád diela (reklamácia) musí byť v písomnej forme a musí 
obsahovať popis, ako sa vada prejavuje a miesto, kde sa vada nachádza. Za písomnú formu 
oznámenia vady (reklamácie) sa považuje aj oznámenie na e-mailovú adresu zhotoviteľa: 



¡zubrik@sportech.sk. Zhotoviteľ je povinný reklamáciu vybaviť bezodkladne, najneskôr do 15 dní po 
jej oznámení, havarijné stavy bezodkladne. 

6. Objednávateľ má právo zabezpečiť odstránenie vád diela, za ktoré zodpovedá zhotoviteľ, inou 
osobou na riziko a na náklady zhotoviteľa, ak zhotoviteľ po oznámení zistených vád, vady 
neodstráni v lehote podľa odseku 5. tohto článku. 

7. Zhotoviteľ je povinný vyhotoviť písomný doklad o odstránení vady diela spolu s popisom odstránenej 
vady. 

Článok XII. 
Podmienky vykonania diela 

1. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať ustanovenia osobitných predpisov, najmä zákon č.50/1976 Zb. o 
územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej 
ako „stavebný zákon"), vyhlášku č. 147/2013 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o 
odbornej spôsobilosti na výkon niektorých pracovných činností, nariadenie č. 396/2006 Z. z. o 
minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko na stavbe a pod. 

2. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých dováža materiál a mechanizmy a odváža zo 
staveniska odpad a za poriadok a bezpečnosť na stavbe. 

3. Pri vykonávaní diela je zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s projektovou dokumentáciu a podľa 
časového harmonogramu postupu prác v kvalite podľa príslušných platných technických noriem, 
schválených technologických postupov, platných právnych, prevádzkových, požiarnych a 
bezpečnostných predpisov ako aj v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy. 

4. Zhotoviteľ je povinný počas vykonávania diela postupovať tak, aby nedošlo k poškodeniu 
súvisiacich pozemkov, objektov, majetku objednávateľa a majetku tretích osôb a k ohrozeniu 
zdravia a života osôb. Zhotoviteľ zodpovedá za všetky škody spôsobené počas vykonávania diela 
vlastnou vinou a/alebo vinou subdodávateľov, ktoré vznikli objednávateľovi a/alebo tretím osobám v 
súvislosti s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy alebo ako ich priamy dôsledok. 

5. Žiadna časť diela nebude zakrytá bez predchádzajúceho súhlasu stavebného dozoru. Zhotoviteľ je 
povinný umožniť skontrolovanie akejkoľvek časti diela, ktorá má byť zakrytá. Zhotoviteľ minimálne 2 
(dva) pracovné dní vopred oznámi stavebnému dozoru, že časť diela bude zakrývať. Stavebný dozor 
vykoná kontrolu. V prípade, že ju nevykoná, je povinný uhradiť náklady dodatočného odkrytia, pokiaľ 
také odkrytie požaduje. Ak sa však pri dodatočnom odkrytí zistí, že práce boli vykonané chybne, 
nesie náklady dodatočného odkrytia zhotoviteľ. 

6. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť 
a ochranu zdravia vlastných pracovníkov i pracovníkov subdodávateľov a ostatných ním pozvaných 
osôb na stavenisko, za akúkoľvek stratu alebo poškodenie diela, materiálov, zariadení, ktoré sú 
predmetom tejto zmluvy, alebo za stratu alebo poškodenie majetku (iného ako dielo), za úmrtie 
alebo zranenie akejkoľvek osoby v súvislostí s vykonávaním diela a to počas celého vykonávania 
diela, ako i za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci, 
za bezpečnosť technických zariadení pri stavebných prácach, za dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov a platných technických noriem, týkajúcich sa činností pri vykonávaní 
diela a ochrany životného prostredia ako aj za dodržiavanie platných požiarnych predpisov a za 
požiarnu ochranu diela. Zhotoviteľ jej povinný preukázateľne poučiť všetkých zamestnancov 
pracujúcich na stavbe o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečiť im ochranné 
pracovné pomôcky. 

7. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol objednávateľom oboznámený s tým, že v mieste plnenia predmetu 
zmluvy budú v čase zhotovovania diela prítomní aj iní zhotovitelia. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať 
pokyny objednávateľa, ktoré sa budú týkať koordinácie prác s inými zhotoviteľmi. 

8. Odborné práce musia byť vykonané len pracovníkmi zhotoviteľa alebo jeho dodávateľov, majúcich 
príslušnú kvalifikáciu na vykonanie týchto prác. 

9. Zhotoviteľ je povinný plniť ohlasovacíu povinnosť v prípade vzniku mimoriadnych udalostí (úrazy, 
požiare, havárie a pod.) voči príslušným štátnym orgánom a vznik takejto udalosti oznámiť 
neodkladne aj objednávateľovi za účelom objektívneho vyšetrenia a prijatia preventívnych opatrení. 
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Článok XIII. 5. Z! 
Sankcie v 

6. C 
1. V prípade ak zhotovíte!' bude v omeškaní s riadnym odovzdaním diela, je povinný uhradiť £ 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej ceny diela za každý aj začatý deň 7. 'i 
omeškania s odovzdaním riadne vyhotoveného diela. V prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní | 
s vykonávaním diela oproti časovému harmonogramu postupu prác, je povinný uhradiť 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z ceny príslušnej časti diela, s ktorou je 
v omeškaní, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením splatného peňažného záväzku voči 
zhotoviteľovi, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa zaplatenie úroku z omeškania 
a to vo výške ustanovenej v nariadení vlády č. 21/2013 Z. z. ktorým sa vykonávajú niektoré 
ustanovenia Obchodného zákonníka. 1. 

3. V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamované vady diela v dohodnutej lehote, je povinný 
zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny diela za každý aj 
začatý deň omeškania. Týmto nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v plnej výške, 2 
ktorú možno vymáhať samostatne. 

4. Za každé porušenie protipožiarnych, hygienických, bezpečnostných a technologických predpisov í 
má objednávateľ právo sankcionovať zhotoviteľa zmluvnou pokutou vo výške 30 € za každú 
osobu. Objednávateľ sa však zaväzuje pristúpiť k uplatneniu zmluvnej pokuty z uvedených 
dôvodov len vtedy, ak zhotoviteľ porušuje tieto predpisy aj napriek predchádzajúcom upozornení 
objednávateľa. 

Článok XIV. 
Odstúpenie od zmluvy 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že porušenie zmluvných povinností dohodnutých v tejto zmluve zakladá 
oprávnenie odstúpiť od zmluvy tej strane, ktorá je porušením povinností dotknutá. Spôsob 
odstúpenia od zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka a je ho možné vykonať do 30 
dní od času, kedy sa strana, ktorá chce právo odstúpenia uplatniť, o porušení tejto zmluvy 
dozvedela. 

2. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje najmä: 
a) ak zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore časovým harmonogramom postupu stavebných prác, 

s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi určenými platnými 
predpismi, alebo zhotoviteľ nepostupuje podľa projektovej dokumentácie, nedodáva materiál, 
zariadenia, výrobky požadované v projektovej dokumentácii, vykonáva naviac práce v 
porovnaní s projektovou dokumentáciou bez súhlasu objednávateľa; 

b) ak zhotoviteľ opakovane porušil niektorú zo svojich povinností podľa tejto zmluvy, 
c) zhotoviteľ nezačal, prerušil alebo zastavil vykonávanie diela, 
d) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz, bolo proti zhotoviteľovi začaté konkurzné 

alebo reštrukturalizačné konanie, prípadne počas tohto konania bol proti zhotoviteľovi pre 
nedostatok majetku zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu, alebo bol zrušený konkurz 
z dôvodu, že majetok zhotoviteľa nepostačuje ani na úhradu výdavkov a odmenu správcu 
konkurznej podstaty, 

e) ak existuje dôvodná obava, že plnenie záväzkov zhotoviteľa v zmysle tejto zmluvy je vážne 
ohrozené, 

f) ak je zhotoviteľ v likvidácii, 
g) ak objednávateľ ani napriek písomnej výzve zhotoviteľa po uplynutí primeranej lehoty 

neposkytne zhotoviteľovi súčinnosť objednávateľa dohodnutú v odseku 4. článku IV. tejto 
zmluvy, 

h) v iných prípadoch uvedených v tejto zmluve. 
3. Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 
4. Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné, musí v ňom byť uvedený dôvod odstúpenia a musí byť 

doručené druhej zmluvnej strane. 



5. Zhotoviteľovi patrí úhrada za skutočne a riadne vykonané práce. Riadne vykonané práce sa 
vyúčtujú po odpočte pohľadávok objednávateľa. 

6. Objednávateľ je povinný zhotoviteľovi predložiť kalkuláciu vzniknutých dodatočných nákladov a 
svoje ďalšie nároky súvisiace s odstúpením od zmluvy. 

7. Zhotovíte!' je povinný do 7 (siedmich) dní odo účinnosti odstúpenia od zmluvy pripraviť vykonané 
práce na prevzatie a požiadať o ich prevzatie, vrátane dokumentácie v zmysle odseku 5. článku X. 
tejto zmluvy. Súčasne je povinný predložiť skutočné a overiteľné vyúčtovanie vykonaných prác a 
dodávok. 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je povinne zverejňovaná podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že údaje uvedené v záhlaví tejto zmluvy sú pravdivé a zaväzujú sa 
vzájomne oznámiť druhej strane každú zmenu, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie zmluvných 
záväzkov. Zmluvné strany sú si vedomé, že pri neoznámení takejto skutočnosti budú znášať 
následky, ktoré môžu druhej zmluvnej strane z neznalosti týchto údajov vzniknúť. 

4. Akékoľvek dohody, zmeny alebo dodatky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len za 
podmienky, že sú vykonané písomnou formou, sú prehlásené ako súčasť alebo dodatok k tejto 
zmluve, sú obojstranne podpísané zmluvnými stranami a za podmienky dodržania zákona č. 
25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva a všetky vzťahy z nej vyplývajúce sa budú spravovať 
právnym poriadkom Slovenskej republiky. 

6. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako aj 
právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými platnými právnymi predpismi. 

7. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany 
riešiť predovšetkým vzájomnou dohodou. 

8. V prípade, že akékoľvek ustanovenie zmluvy je alebo sa stane neplatným, neúčinným a/alebo 
nevykonateľným, n ie je tým dotknutá platnosť, účinnosť a/alebo vykonateľnosť ostatných ustanovení 
zmluvy. 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 vôli strán v čase 
uzatvorenia zmluvy 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvné strany nie sú oprávnené bez predchádzajúceho súhlasu 
druhej zmluvnej strany previesť (postúpiť) svoje pohľadávky vzniknuté na základe tejto zmluvy 
a/alebo z nej vyplývajúce na inú osobu, pokiaľ zmluva neustanovuje pre konkrétny prípad inak. Toto 
ustanovenie je dohodou zmluvných strán v zmysle § 525 ods. 2 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

10. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán. 
11. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v záhlaví tejto 

zmluvy alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne oznámila druhej zmluvnej 
strane v súlade s týmto bodom zmluvy. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich prevzatia 
druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené aj dňom odmietnutia 
prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti odosielateľovi z dôvodu neprítomností 
adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol 
v odbernej lehote). 

12. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia obdrží 
objednávateľ a dve (2) vyhotovenia obdrží zhotovíte!'. 

13. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, ich zmluvná voľnosť nie je 
obmedzená, zmluvu uzatvorili po vzájomnej dohode na základe ich slobodnej a vážnej vôle, ktorú 



prejavili určite a zrozumiteľne, zmluvu neuzavreli v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, 
zmluva je urobená v predpísanej forme, zmluvu si pred jej podpísaním prečítali a na znak súhlasu 
ju podpísali. 

14. Neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy tvoria nasledovné prílohy: 
Príloha č. 1 - Rozpočet (vrátane krycieho listu a rekapitulácie) 
Príloha č. 2 - Technický list umelého trávnika 
Príloha č. 3a až 3d - Výkresová dokumentácia 
Príloha č. 4a - Technický dátový list PE FOAM 
Príloha č. 4b - Technický list POLYSTONE P-ŠEDÝ (COPO.) 
Príloha č. 4c - Prehlásenie 

V / 
V Žiari nad Hronom, dňa ..'..;..'..:....2014 V Žiari nad Hronom, dňa 2014 

Objednávateľ: Zhotovíte!': 
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Mgr. Igor Rozenberg MBA, ríaditeľ\ 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Ing. Jozef Zúbrik, konáte1 

SPORTECH, s.r.o. 


