
Zmluva č. 329/2018 

                                                Zmluva o dielo     

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

medzi 

 

1) Objednávateľom:  Mestská časť Bratislava-Petržalka 

                                            Kutlíkova 17, 851 02 Bratislava 5 

 Zastúpená:                 Ing. Vladimír Bajan, starosta 

 IČO:                           00 603 201 

 DIČ:                           2020936643 

 Bankové spojenie:      Prima Banka Slovensko, a.s. 

         Číslo účtu:                   SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

a 

 

2) Zhotoviteľom:  FUN TIME s.r.o 

 so sídlom: Nobelova 18A, 83102 Bratislava 

 zastúpeným:  Miroslav Mendel, konateľ 

                         

 bankové spojenie:  VUB a.s. 

 číslo účtu:  2559307555/0200 

 IČO: 44539622  

 DRČ: SK2022751401 

 Zapísaný v obchodnom registri : 25963/B, Okr.S.BAI. 

 

Článok I. 

Predmet  plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo, ktorým je „Revitalizácia verejného 

detského ihriska na Vilovej ulici, Bratislava-Petržalka“. 

 Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za zhotovenie diela zmluvnú cenu podľa čl. II. 

tejto zmluvy. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť.  

3. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa plne zoznámil s rozsahom a povahou opravy, že sú mu známe 

technické a kvalitatívne podmienky k realizácii diela, a že disponuje takými kapacitami 

a odbornými znalosťami, ktoré sú k zhotoveniu diela potrebné. 

4. Zhotoviteľ realizujúci zmluvné dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác 

a zároveň doložiť doklady, ktoré budú dokumentovať zabezpečenie požadovaných kvalitatívnych 

ukazovateľov diela (napr. certifikáty výrobkov, atesty, záručné listy, revízne správy, atď.). 

 

Článok II. 

Cena 

 

1. Zhotoviteľ zhotoví dielo v rozsahu, kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena 

za zhotovenie diela je stanovená na celkovú dohodnutú zmluvnú cenu podľa špecifikácie hracích 

prvkov uvedených v prílohe č. 1: 

                   spolu cena vrátane dopravy a montáže:                12252,-  EUR (s DPH) 
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2. Dohodnutá zmluvná cena bola určená na základe špecifikácie hracích prvkov objednávateľom, ktoré 

sú v prílohe č. 1 tejto zmluvy.  

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo v rozsahu podľa prílohy č. 1 v dohodnutom čase nasledovne: 

 - Termín začatia: september 2018 

 -       Termín ukončenia: september 2018 

 

Článok IV. 

Vlastnícke právo na  zhotovovanú vec a nebezpečenstvo škody na nej 

 

1. Vlastnícke právo na zhotovovanú vec a nebezpečenstvo za škody na zhotovovanej veci prechádza 

na objednávateľa dňom odovzdania a prevzatia diela uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní 

a prevzatí diela v celom rozsahu dohodnutom v tejto zmluve a zaplatením ceny za celé dielo podľa 

článku II. 

 

Článok V. 

Zodpovednosť za vady diela a reklamácie 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka. 

2. Zhotoviteľ preberá záruku za akosť diela. Záručná doba diela je 60 mesiacov. Dielo bude počas 

záručnej doby spôsobilé na zmluvný účel a zachová si počas tejto lehoty dohodnuté vlastnosti. 

3. Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela bez vád a nedorobkov 

objednávateľovi v zmysle tejto dohody. 

4. Počas záručnej doby uplatňuje objednávateľ vady diela písomnou reklamáciu zaslanou 

zhotoviteľovi. V reklamácii objednávateľ uvedie reklamovanú vadu diela a stručne ju opíše. 

Zhotoviteľ  na podnet objednávateľa zvolá reklamačné konanie, ktoré sa zaháji do 5 dní odo dňa 

doručenia reklamácie. 

5. Zhotoviteľ je povinný uznanú a oprávnenú reklamáciu odstrániť bezplatne v termíne, ktorý zmluvné 

strany dohodnú na reklamačnom konaní po posúdení rozsahu a charakteru vady diela. 

 

Článok VI. 

Platobné podmienky 

 

1. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná po skončení prác. 

2. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 dní po skončení prác na diele predložiť objednávateľovi na 

overenie súpis vykonaných prác. Objednávateľ je povinný tento súpis overiť a podpísať najneskôr 

do piatich pracovných dní nasledujúcich po dni, v ktorom mu zhotoviteľ predložil súpis vykonaných 

prác k overeniu. Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúry v lehote do 14 dní odo dňa jej doručenia. 

Zaplatenie faktúry je podmienené riadnym zhotovením celého diela a jeho úspešným zápisničným  

odovzdaním a prevzatím.  

3 Termín úhrady faktúry je  14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. Prílohou faktúry bude aj 

zápisnica o odovzdaní diela. Zápisnicu o odovzdaní diela podpisuje objednávateľ a zhotoviteľ. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra bude mať tieto náležitosti: 

a. označenie faktúry: „daňový doklad“, číslo faktúry, 
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b. označenie objednávateľa a zhotoviteľa, IČO, DIČ, 

c. predmet diela, číslo zmluvy, názov stavby, 

d. deň vystavenie faktúry a lehotu splatnosti, 

e. označenie banky, číslo účtu, 

f. cenu za jednotku množstva a ďalšie cenové náležitosti, 

g. celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti pre účely DPH, najmä zdaniteľného plnenia. 

 

 

Článok VII. 

Spolupôsobenie zmluvných strán, zodpovednosť za škodu a odovzdanie diela 

 

1.  Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie bezpečnostných a požiarnych predpisov a hygieny práce jeho 

zamestnancami, ako aj za celú kontrolnú činnosť v tejto oblasti v súlade s v súčasnosti platnými 

predpismi BOZP a PO i počas realizácie prác (diela) a zabezpečí, aby tieto predpisy boli dodržané 

aj v záujme ochrany  tretích  osôb. Na  stavenisko môžu  vstupovať  len  poverení  pracovníci  

zhotoviteľa  a objednávateľa. 

2. Po ukončení prác zhotoviteľ ihrisko vyprace, odstráni na vlastné náklady všetky odpady  spôsobené 

jeho činnosťou. 

3.   Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na pracovisku a je povinný priebežne odstraňovať na 

svoje náklady a nebezpečenstvo ďalšie odpady a nečistoty, ktoré vznikli z jeho činnosti. 

4.    Odvoz a množstvo odpadu zhotoviteľ musí preukázateľne evidovať, v prípade nebezpečného 

odpadu musí zhotoviteľ odvoz a likvidáciu odpadu zabezpečovať výlučne tretími osobami, ktoré 

majú na túto činnosť oprávnenie. 

5. Zhotoviteľ je povinný dielo odovzdať protokolárne, zápisom o odovzdaní a prevzatí diela. Zápis 

vykoná zástupca zhotoviteľa a objednávateľa. Obsahom zápisu o odovzdaní a prevzatí diela bude 

najmä: 

 prehlásenie  objednávateľa , že  dielo  preberá, ak nie, objednávateľ musí uviesť zápisom 

dôvody prečo dielo neprevzal, 

 zhodnotenie kvantity a kvality zhotoveného diela,  

 súpis drobných vád a nedorobkov, ktoré nebránia riadnemu  užívaniu  diela  s  termínmi   na  

ich odstránenie, pokiaľ sa objednávateľ  rozhodne prevziať  dielo s  drobnými  vadami  

a nedorobkami. 

 

 

Článok VIII. 

Záverečné ustanovenia 

 

1.      Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu.  

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov dohodnutých v 

celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia Obchodného 

zákonníka, najmä o zmluve o diele, a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné v Slovenskej 

republike. V prípade sporu budú zmluvné strany spor riešiť prednostne dohodou. V prípade 

neúspechu mimosúdneho rokovania sa môže ktorákoľvek zo zmluvných strán obrátiť na príslušný 

súd.  

4. Túto zmluvu uzatvorili strany slobodne, vážne bez skutkového alebo právneho omylu a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 
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5. Podmienky pre odstúpenie od zmluvy: 

 neodovzdanie prác v predpísanej kvalite podľa noriem STN-EN 

 nedodržanie predpísaného technologického postupu 

 prekročenie termínov ukončenia prác alebo lehôt na odovzdanie diela  o viac ako 30 dní mimo 

podmienok dodržania technologických postupov a v prípade ak k omeškaniu došlo z dôvodov 

na strane objednávateľa neuhradenie faktúry objednávateľom viac ako 30 dní po splatnosti. 

6. Odstúpenie od zmluvy z niektorého z dôvodov uvedených v odseku 5 nadobúda účinnosť dňom 

doručenia písomného odstúpenia od zmluvy druhej zo zmluvných strán.   

7. Táto zmluva je uzatvorená a nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami. 

8. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (§ 47a OZ). 

9. Zmluvné strany po prečítaní zmluvy vyhlasujú, že vyjadruje ich skutočnú vôľu a na znak súhlasu s 

jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

10.    Táto zmluva sa vyhotovuje v 6-tich vyhotoveniach, z ktorých štyri vyhotovenia obdrží objednávateľ 

a dve vyhotovenia zhotoviteľ. 

11.     Prílohu č. 1 k tejto zmluve tvorí  Výkaz výmer. 

  

V Bratislave, dňa 27.9.2018 

 

 

 

 

....................................................      .................................................... 

                 objednávateľ                 zhotoviteľ 

          Vladimír Bajan, starosta      
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Príloha č. 1: Výkaz výmer

Revitalizácia verejného detského ihriska na Vilovej ulici

Názov Špecifikácia Počet ks
Cena  € bez 

DPH/ks

Cena € bez 

DPH spolu

Cena € s 

DPH spolu

1 Kombinovaná dvojhojdačka

Sedák pre väčšie deti + bezpečnostný sedák 

pre malé deti.

Rozmery:  cca 370 x 190 x 220 cm

Materiál: drevo / hliník, HDPE, oceľ, PE

Veková hranica: 3 – 12 rokov

Súčasťou je bezpečnostná dopadová plocha  

- zatrávňovacia gumená rohož, materiál: 

gumový granulát.

Alebo adekvátna alternatíva.

1 2300 2300 2760

2 Prevažovadlo pre 2 deti 

Rozmery:     cca  300 x 30 x 70 cm

Materiál: hliník, HDPE, oceľ

Veková hranica: 2 – 9 rokov

Alebo adekvátna alternatíva.

2 580 1160 1392

3 Herná veža so šmykľavkou a schodíkmi 

Rozmery:     cca 280 x 170 x 340 cm

Materiál: hliník, HDPE, oceľ

Veková hranica: 3 – 12 rokov

Súčasťou je bezpečnostná dopadová plocha 

- štrk.

Alebo adekvátna alternatíva.

1 3300 3300 3960

4 Pružinová hojdačka pre 1 dieťa

Rôzne druhy, napr.: koník, motorka a iné.

Rozmery:     rôzne, záleží od druhu

Materiál: oceľ / plast

Veková hranica: 2 – 6 rokov

2 390 780 936

5 Didaktický panel

Rôzne druhy – svet a geometrické tvary.

Rozmery: cca 120 x 10 x 130 cm

Materiál: hliník, HDPE, oceľ

Veková hranica: 2 – 9 rokov

2 480 960 1152

6 Osadenie bránok do oplotenia  
Rozmery: na základe obhliadky 

Materiál: hliník, HDPE, oceľ 2 980 1960 2352

Cena spolu v € bez DPH: 10460

DPH 20% v €: 2092

Cena spolu v € s DPH: 12552

Dodanie a osadenie hracích prvkov v súlade s normami EN 1176 a EN 1177.

Cena je vrátane dopravy a montáže.  
         

                      

 

 

 

 

 

 

 

 


