
 

ZMLUVA O DIELO 

na zhotovenie tovarov, uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

 

1. Zmluvné strany 

1.1.  Zhotoviteľ:    

 

Sídlo:    

Zapísaný:   

Zastúpený:   

Bankové spojenie:    

IČO:    

DIČ:    

IČ DPH:    

Tel:  

e-mail:   

 

 

1.2. Objednávateľ:  Obec Jarabina  

 

 

Sídlo:  Obecný úrad, 065 31 Jarabina 58 

Zastúpený:  Lívia Kovalčíková – starostka obce 

IČO:  00329932 

DIČ:  2020698570 

 

2. Predmet zmluvy 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa „Drevené 

komponenty pre prvky náučného chodníka“ vrátane ich dopravy, montáže a kotvenia 

zemnými vrutmi. Použitý materiál pre zhotovenie komponentov bude drevo z 

červeného smreka (smrekovec opadavý). Všetky drevené komponenty budú ošetrené 

ochranným povrchovým náterom pre ochranu pred poveternostnými vplyvmi. 

2.2. Špecifikácia drevených komponentov: 

2.2.1. Komponenty rozhľadne Oblazy. 

Výkaz materiálu triedy (C24)S1 

označenie 
vo výkrese 

názov 
prvku 

Profil [mm] 
dĺžka   [m] počet [ks] spolu [m3] 

šírka výška 

Stĺpy: 

St1 stĺp 350 350 4,0 2 0,98 

PSt1 
rozpera  
stĺpa 

250 250 1,0 1 0,06 



V1 vzpera 180 180 2,5 2 0,16 

V2 
rozpera  
stĺpa 

250 250 2,1 2 0,26 

Pr1 priečnik 200 200 2,5 1 0,10 

Pr2 priečnik 200 200 1,6 1 0,06 

Pr3 priečnik 200 200 1,7 1 0,07 

Schodisko: 

Sch1 schodnica 140 220 3,5 1 0,11 

Sch2 schodnica 140 220 1,2 1 0,04 

Sch3 schodnica 140 220 2,3 1 0,07 

Sch4 schodnica 140 220 3,5 1 0,11 

Sch5 schodnica 140 220 1,5 1 0,05 

Sch6 schodnica 140 220 2,3 1 0,07 

Podesta: 

PN1 
podestový 
nosník 

140 220 2,7 1 0,08 

PN2 
podestový 
nosník 

140 220 2,3 1 0,07 

PN3 
podestový 
nosník 

140 220 2,7 1 0,08 

PN4 
čelný 
nosník 

140 220 2,7 1 0,08 

Zábradlie: 

Stĺpik 
stĺpik 
zábradlia 

100 100 1,5 27 0,41 

šikm. stĺpik 
stĺpik 
šikmý 

100 100 1,6 3 0,05 

priečka 
vodorov. 
Prička 

60 60 0,9 29 0,09 

priečnik 
priečnik 
zábradlia 

60 120 1,7 5 0,06 

madlo madlo 200 40 5,0 5 0,20 



madlo 
bočnice 

madlo 
bočnice 

30 100 5,0 10 0,15 

obklad obklad 25 60 5,0 65 0,49 

 
Výkresovo je špecifikácia drevených komponentov zdokumentovaná vo výkrese E1.03a 
rozhľadňa výkresy. 
 

2.2.2 Komponenty mobiliáru 

 
Stôl 3ks (ukotvenie zemným vrutmi) 
Lavice 6 ks (ukotvenie zemnými vrutmi) 
 
Výkresovo je špecifikácia drevených komponentov zdokumentovaná vo výkrese E1.05 
lavice+stoly a tabule. 

 
 

2.2.3 Prefabrikované prvky 

 
Reťazová dvojhojdačka 1 ks 
Vahadlová hojdačka dvojmiestna 2 ks 
 
Výkresovo je špecifikácia drevených komponentov zdokumentovaná vo výkrese E1.04 
detské prvky. 
 

 
2.2.4 Komponenty informačných tabúľ 

 

Drevené hranoly (kotvenie zemnými vrutmi): 

Drevený hranol profilu 90 x 90 mm (výška 2 200 
mm) 

34 ks 

Drevený hranol profilu 110 x 110 mm (výška 
2 700 mm) 

4 ks 

 
Výkresovo je špecifikácia drevených komponentov zdokumentovaná vo výkrese E1.05 

lavice+stoly a tabule. 

 

 

3. Podmienky vykonania diela  

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť 

podľa východzích podkladov, t.j. podľa špecifikácie predmetu zákazky a výkresovej 

dokumentácie. 

3.2. Zhotoviteľ pri zhotovení diela dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, 

záväzné technologické postupy výrobcu a dojednania tejto zmluvy v zmysle cenovej ponuky 

a súťažných podkladov.  



3.3. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať a zodpovedať za bezpečnosť a ochranu zdravia 

vlastných pracovníkov, pracovníkov subdodávateľov a používaných technických zariadení. 

3.4. Záručná doba sú  3 roky na celú dodávku a montáž začína plynúť odo dňa 

odovzdania diela. Zhotoviteľ vykoná na vlastné náklady v súlade s platnými technickými 

špecifikáciami a všeobecne záväznými právnymi predpismi všetky skúšky, kontroly a 

merania, ktoré sú potrebné pre riadne vykonanie diela. 

3.5. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude vykonané riadne, bez vád, včasne a 

kvalitne a s použitím materiálu, ktorý vzhľadom na svoje zloženie a dobu použiteľnosti dáva 

záruku kvalitne vykonaného diela  

3.6. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú 

spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.  

3.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak bude potrebovať navýšiť svoje personálne 

kapacity pre zhotovenie diela, v takomto prípade zamestná osoby dlhodobo nezamestnané 

evidované príslušným Úradom práce v mieste zhotovenia diela ( obec, okres, VÚC). Forma 

zamestnania týchto osôb nie je určená, t. j. môže sa jednať o pracovný pomer na kratší 

pracovný čas (na dobu určitú alebo neurčitú), o dohodu o prácach vykonávaných 

mimopracovného pomeru. V prípade, že zhotoviteľ realizuje predmetnú zákazku v obci z 

Atlasu rómskych komunít 2013, sa zhotoviteľ zaväzuje, že požiadavku na uplatnenie 

sociálneho aspektu uvedenú vyššie, bude podľa Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 

2020 uplatňovať vo vzťahu k inklúzii Marginalizovaných rómskych komunít (ďalej len „MRK“), 

t.j. pri zákazkách realizovaných v obciach z Atlasu rómskych komunít 2013, bude sociálne 

hľadisko uplatňovať vo vzťahu k inklúzii MRK.  Atlas rómskych komunít 2013 

(http://www.minv.sk/?atlas_2013). 

3.8. Zhotoviteľ sa zaväzuje že strpí výkon kontroly/auditu/overovania súvisiaceho  s 

dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o 

poskytnutí nenávratného finančného príspevku medzi príslušným riadiacim orgánom a 

konečným prijímateľom pomoci na to oprávnenými osobami a poskytne týmto osobám 

všetkú potrebnú súčinnosť. 

 

 

4. Čas plnenia  

 

4.1. Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia – Obec Jarabina, parc. číslo E 5084, 

E4740, E 7714/117, E4926/101, E3291/100, E4740/1, C540, C543, C5/1, C549/5, 

C8/1, C540, E3291/100, C546/1, E7695/100, E4204/100, E5084, E4740/1, E4961, 

E7714/117, E4926/101, E7680  

4.2. Zhotoviteľ vykoná a odovzdá dielo do 30.07.2017.  

 

5. Cena a platobné podmienky  

 

5.1. Cena za dielo je 

Cena bez DPH  ................. €  

Suma DPH     .............. €   



Cena s DPH ................. €   

Táto cena je konečná a zhotoviteľ nie je oprávnený ju zvýšiť.  

 

5.2. Objednávateľ' poskytne zhotoviteľovi zálohu vo výške 40 % z ceny diela.  

5.3. Cenu za dielo objednávateľ uhradí bankovým prevodom na účet zhotoviteľa na 

základe faktúry s náležitosťami daňového dokladu do 14 dní od jej doručenia.  

 

6. Zodpovednosť za vady, záruka  

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby a vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi.  

6.2. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli 

spôsobené porušením jeho povinností.  

6.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje bezplatne odstrániť oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 10 dní od uplatnenia reklamácie. 

6.4. Ak zhotoviteľ neodstráni vady diela v dohodnutom termíne, má objednávateľ právo 

zabezpečiť odstránenie vád diela prostredníctvom tretej osoby na náklady zhotoviteľa.  

6.5. Záručná doba sú 2 roky na celú dodávku a montáž a začína plynúť odo dňa podpisu 

zápisu o odovzdaní a prevzatí diela oboma zmluvnými stranami.  

 

7. Zmluvné pokuty  

 

7.1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí 

objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania.  

7.2. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jej časti, je 

povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,03% z nezaplatenej sumy za 

každý deň meškania.  

 

8. Záverečné ustanovenia  

 

8.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa 

riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.  

8.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov 

potvrdených obidvoma zmluvnými stranami.  

8.3. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre 

bezproblémové plnenie zmluvy, druhej zmluvnej strane.  

8.4. Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, kde zhotoviteľ obdrží jedno 

vyhotovenie a objednávateľ dve vyhotovenia zmluvy.  

8.5. Zmluva platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcom po dni jej zverejnenia na internetovej stránke objednávateľa, pričom 

k zverejneniu na internetovej stránke objednávateľa dôjde najskôr po schválení ŽoNFP 



(žiadosti o nenávratný finančný príspevok) na realizáciu projektu objednávateľa s názvom 

Turistický náučný chodník Bradlá nad Jarabinou.  

Prílohy: 

Výkresy E1.03a rozhľadňa výkresy, E1.04 detské prvky, E1.05 lavice+stoly a tabule. 
 

 

 

V Jarabine, dňa................... V Jarabine, dňa............................ 

 

 

 

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

Zhotoviteľ  Objednávateľ 

 


