


























ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov 
v spojení s ust. § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov 
 

medzi zmluvnými stranami 
 

1.  Objednávateľ 
Obchodné meno: Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves 
Sídlo:   Novoveská 17/A, 843 10 Bratislava 
IČO:    00 603 392 
DIČ:   20 20 91 91 09 
Zastúpený:    Dárius Krajčír - starosta  
Bankové spojenie : Všeobecná úverová banka, a.s. 
IBAN :    SK31 0200 0000 0000 0162 4042 
SWIFT kód:    SUBASKBX 
 

 

2.  Zhotoviteľ 
Obchodné meno:  
Sídlo:    
IČO:       
DIČ:      
IČ DPH:     
Zapísaný:     
Zastúpený:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
IBAN:    

SWIFT kód:    
 

 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

 
1. Obchodné a zmluvné podmienky sa riadia slovenským právom a jednotlivé plnenia zákonom      

č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov (ďalej len 
„Obchodný zákonník“) a súvisiacimi právnymi predpismi. 

 
2. Pre účely tejto zmluvy o dielo sa táto zmluva o dielo označuje ako ,,Zmluva“, Objednávateľ a 

Zhotoviteľ sa pre účely tejto Zmluvy označujú ďalej spoločne aj ako „Zmluvné strany“. 
 
3. Táto Zmluva upravuje vzájomné práva a povinnosti Zmluvných strán pri realizácii diela 

podľa článku II tejto Zmluvy. 
 
 
 
 



Článok II 
Predmet plnenia 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve pre Objednávateľa vykoná 

dielo: LEZECKÁ STENA v Mestskej časti Bratislava-Devínska Nová Ves v súlade a za dodržania 
podmienok stanovených v prílohe č. 1. Opis predmetu zákazky (ďalej len „dielo“).     

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje, že riadne dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu. 
 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať ustanovenia Zmluvy tak, aby bola realizovaná riadne, včas 
a v súlade s jej podmienkami a postupovať pri plnení Zmluvy s odbornou starostlivosťou. 
 

3. Zhotoviteľ zodpovedá Objednávateľovi za realizáciu diela v celom rozsahu, bez ohľadu na 
osobu, ktorá dielo skutočne realizuje. 

 
4. Zmluvné strany sa vzájomne zaväzujú poskytovať si všetku potrebnú súčinnosť na plnenie 

záväzkov z tejto Zmluvy. 
 

5. Objednávateľ sa zaväzuje vyzvať Zhotoviteľa na prevzatie staveniska. Začatie vykonávania 
diela zhotoviteľom: Odovzdaním staveniska na základe preberacieho protokolu. Pozvánka na 
preberacie konanie bude vystavená zo strany Objednávateľa a preberacie konanie sa 
uskutoční do troch (3) pracovných dní odo dňa doručenia pozvánky na odovzdanie 
staveniska zhotoviteľovi. 
 

6. Objednávateľ sa zaväzuje voči Zhotoviteľovi poskytnúť predovšetkým toto spolupôsobenie: 
- odovzdať mu riadne a včas stavenisko spôsobilé na vykonanie diela. 
 

Článok III 
Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre Objednávateľa na svoje náklady a na vlastné 

nebezpečenstvo, za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve dielo v rozsahu podľa článku II 
tejto Zmluvy. 

 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vedenie stavebného/montážneho denníka. 
 
3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť sám alebo prostredníctvom oprávnenej tretej osoby 

nakladanie s odpadmi, v súlade so zákonom č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vzniknutými v súvislosti so 
zhotovovaním diela. 

 
4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť doklady o kvalite materiálov, výrobkov a konštrukcií 

zabudovaných do diela a použitých v rámci zhotovovania diela ako jeho súčasť, v súlade so 
zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný 
zákon“), zákonom č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o 
posudzovaní zhody a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o zhode“), 
zákonom č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých 



zákonov (ďalej len „zákon o stavebných výrobkoch“) a inými súvisiacimi právnymi normami 
a predpismi. 

 
5. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie kvalitatívnych skúšok a potrebných meraní, 

predpísaných príslušnými právnymi normami a predpismi a STN. 
6. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť dodržiavanie príslušných ustanovení právnych noriem 

platných pre zhotovovanie diela minimálne v rozsahu: 
- zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov; 
- vyhlášky č. 147/2013 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri stavebných práci a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti 
o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých činností v znení neskorších predpisov; 

- zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) 
v znení neskorších predpisov; 

- zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov; 
- zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. 

o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) 
v znení neskorších predpisov; 

- zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady              
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení 
neskorších predpisov; 

- zákona č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov; 

- zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov; 
- zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov; 
- ostatných súvisiacich právnych predpisov, všeobecne záväzných nariadení mesta a 

mestských častí, STN a iných technických predpisov súvisiacich so zhotovovaním diela. 
 

7. Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť počas realizácie ochranu staveniska pred vstupom cudzích 
osôb, udržiavanie poriadku a čistoty na stavenisku a jeho okolí, ako aj na prístupových 
komunikáciách. 

 
8. Dielo uvedené v článku II sa Zhotoviteľ zaväzuje zhotoviť v súlade podmienkami 

stanovenými v tejto Zmluve. Zhotoviteľ potvrdzuje, že bol oboznámený so zámerom 
Objednávateľa a je oboznámený s podmienkami, za ktorých má vykonať dielo podľa tejto 
Zmluvy. 

 
9. Zhotoviteľ má právo zabezpečiť od tretích osôb dodávku tovarov, služieb a prác potrebných 

pre realizáciu aktivít podľa tejto Zmluvy. 
 

10. Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly Objednávateľa súvisiacej s dodávaným 
tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy, a to 
oprávnenými osobami Objednávateľa a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
11. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne informovať Objednávateľa o začatí a ukončení 

akéhokoľvek súdneho, exekučného, reštrukturalizačného, konkurzného alebo správneho 
konania voči Zhotoviteľovi, o vstupe Zhotoviteľa do likvidácie a jej ukončení, o zrušení 
spoločnosti bez likvidácie, o zlúčení, splynutí, o vzniku a zániku okolností vylučujúcich 



zodpovednosť, o všetkých zisteniach oprávnených osôb, prípadne iných kontrolných 
orgánov, ako aj o iných skutočnostiach, ktoré majú alebo môžu mať vplyv na realizáciu 
aktivít Zmluvy a/alebo na povahu a účel Zmluvy. 
 
 

12. Zhotoviteľ je zodpovedný za presnosť, správnosť, pravdivosť a úplnosť všetkých informácií 
poskytovaných Objednávateľovi. 

 
13. Zhotoviteľ je povinný predmet Zmluvy zrealizovať a odovzdať v zmysle platných STN 

a súvisiacich predpisov. 
 

14. Zmluvné strany sa dohodli, že dielo sa bude odovzdávať v zmysle článku IX tejto Zmluvy. 
 
 

15. Východiskové podklady k predmetu Zmluvy sú: 
 
Opis predmetu zákazky. 
 

16. Zhotoviteľ zabezpečí pri plnení predmetu Zmluvy vlastný dozor nad bezpečnosťou práce v 
zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhlášky 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 činností v znení niektorých predpisov a prevezme zodpovednosť za bezpečnosť 
práce na stavenisku. 

 
 

Článok IV 
Termín plnenia a miesto plnenia 

 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať a odovzdať dielo max. do 120 kalendárnych od účinnosti 
zmluvy. Objednávateľ vyzve Zhotoviteľa k nástupu na práce min. 24 hod. vopred. 

 
2. Po dokončení prác Zhotoviteľ odovzdá stavenisko (alebo jeho časť) vypratané a upravené do 

pôvodného stavu alebo podľa dohody strán do 3 dní po ukončení prác resp. po odovzdaní 
diela ako celku, ak Objednávateľ neurčí inak. 

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že meniť a spresňovať termíny a organizáciu prác možno len po 

ich vzájomnej dohode. 
 

4. Miestom plnenia je Mestská časť Bratislava-Devínska Nová Ves, dielo bude umiestnené na 
časti pozemku, parcely reg. „E“ KN, parc. č. 3798/278 o výmere 12.571 m2, druh pozemku 
trvalý trávnatý porast, zapísaný Okresným úradom Bratislava na LV č. 4172 pre okres 
Bratislava IV, obec Bratislava mestská časť Devínska Nová Ves, katastrálne územie Devínska 
Nová Ves v zmysle situačného nákresu, ktorý je zobrazený v bode 8 prílohy č. 1 – Opis 
predmetu zákazky.  

.   



 
Článok V 

Cena za dielo 
 

1. Zmluvná cena za celý predmet zmluvy je ... € (slovom: ... eur ... centov). Uvedená cena je 
cenou celkom, nakoľko zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty. Jednotkové ceny 
diela stavebných prác sú uvedené v prílohe č. 1  Zmluvy ( Opis predmetu zákazky ). 

 
2. K cene diela bude pripočítaná DPH podľa platných predpisov. V prípade prenosu daňovej 

povinnosti na objednávateľa, táto musí byť riadne uvedená na faktúre.    
3. K zmene ceny diela môže dôjsť len v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, 
v nevyhnutnom rozsahu, a to najmä z nasledovných dôvodov: 

 3.1 v prípade zúženia predmetu Zmluvy zo strany Objednávateľa; 
 3.2 pri zmene technického riešenia požadovaného Objednávateľom; 

3.3 v prípade zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov zákonnej sadzby DPH. 
 
4. Ku každému návrhu dodatku k Zmluve, ktorým sa má meniť rozsah plnenia a cena diela, 

musí byť priložený:  
- písomný súhlas Objednávateľa so zmenou rozsahu plnenia Zhotoviteľa alebo so zmenou 
technického riešenia časti diela, 
- po položkách ocenený výkaz výmer prác naviac alebo nevykonaných prác písomne 
odsúhlasený Objednávateľom. 

 
Článok VI 

Platobné podmienky 
 

1.  Objednávateľ uhradí Zhotoviteľovi cenu diela na základe vystavenej faktúry. 
 

2.  Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť Objednávateľovi  
 

a) zálohovú faktúru za preddavok vo výške 50 % z celkovej ceny diela bez DPH do 15 
kalendárnych dní od nadobudnutia účinnosti Zmluvy; 

b) faktúru vo výške zvyšnej časti celkovej ceny diela do 15 kalendárnych dní od prebratia 
diela zhotoviteľom. 

 
3.  Preddavok poskytnutý podľa článku VI ods. 2 písm. a) Zmluvy musí byť v súlade s § 19 ods. 

8 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov musí byť finančne vysporiadaný do troch 
mesiacov od jeho poskytnutia, najneskôr však do konca kalendárneho roka, v ktorom sa 
poskytol, inak je zhotoviteľ povinný preddavok vrátiť najneskôr do troch (3) pracovných dní 
na účet objednávateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy. 
 

4.  Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr 30 dní od ich doručenia na adresu uvedenú 
v záhlaví tejto Zmluvy. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že vzhľadom  na povahu 
predmetu plnenia záväzku, lehota splatnosti 30 dní nie je v hrubom nepomere k právam a 
povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu pre veriteľa podľa § 369d Obchodného 
zákonníka a takéto osobitné dojednanie odôvodňuje povaha predmetu plnenia záväzku 



 
5.  Faktúry musia obsahovať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený vrátiť Zhotoviteľovi na 
prepracovanie faktúru, ak nebude obsahovať príslušné náležitosti a prílohy uvedené v 
Zmluve alebo stanovené zákonnými normami. 

 
6.  Ak faktúra nebude spĺňať náležitosti podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený faktúru 

vrátiť Zhotoviteľovi k oprave. Od doručenia opravenej faktúry začína plynúť nová lehota 
splatnosti, pričom v tomto prípade Objednávateľ nie je v omeškaní s platbou faktúry. 

 
7.  Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom odpísania fakturovanej sumy z účtu Objednávateľa. 

Platené bude na účet uvedený na faktúre, pod VS a KS uvedenými na faktúre. 
 
8.  Ak deň splatnosti faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť sa posúva na 

najbližší nasledujúci pracovný deň.  
 

 
 
 

Článok VII 
Podmienky zhotovenia diela 

 
Zhotoviteľ musí pri zhotovovaní diela plniť podmienky uvedené tak v prílohe č. 1 Opis 
predmetu zákazky, ako aj podmienky: 

 
a) Dodržiavať pri príprave a realizácii diela všetky technické normy platné pre túto činnosť na 

území Slovenskej republiky. 
 

b) Dodržiavať pri plnení predmetu Zmluvy ustanovenia zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti 
a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a vyhlášky 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 činností v znení niektorých 
predpisov. 

 
c) Poveriť svojho zástupcu pre koordináciu bezpečnosti pri uskutočňovaní stavby v zmysle 

nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných 
požiadavkách na stavenisko v znení neskorších predpisov. 

 
d) Zabezpečiť počas uskutočňovania stavebných prác prítomnosť svojho zodpovedného 

zástupcu (stavby vedúceho) na stavbe, ktorý bude mať splnomocnenie riešiť problémy počas 
uskutočňovania diela. 

 
e) Prevziať zodpovednosť za to, že pracovníci zhotovujúci dielo budú mať doklady o 

absolvovaní predpísaných školení o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o požiarnej 
bezpečnosti, lekárske potvrdenia o vyhovujúcom zdravotnom stave pre vykonávané činnosti 
a preukazy spôsobilosti na výkon vybraných činností. Zhotoviteľ je povinný na výzvu 
Objednávateľa predložiť kópie týchto dokladov. 



 
f) Riadiť vykonávanie prác tak, aby nedošlo k poškodeniu zdravia vlastných pracovníkov ani 

tretích osôb a poškodeniu majetku. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia 
svojich zamestnancov a tretích osôb oprávnene sa zdržujúcich na stavenisku a dodržiavanie 
predpisov požiarnej ochrany. 

 
g) Zabezpečiť stavenisko proti možnosti vzniku úrazu alebo škody počas vykonávania prác, ako 

aj po ukončení každej pracovnej zmeny; 
 

h) Všetky osoby, ktoré budú poverené plnením tejto Zmluvy zo strany Zhotoviteľa alebo jeho 
subdodávateľa, budú osoby, ktoré nevykonávajú nelegálnu prácu v zmysle ust. § 2 ods. 1 
zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o nelegálnej práci“) ani 
prácu špecifikovanú ako nelegálne zamestnávanie v zmysle ust. § 2 ods. 2 a 3 Zákona o 
nelegálnej práci a teda, že Zhotoviteľ žiadnym spôsobom neporuší zákaz nelegálnej práce a 
nelegálneho zamestnávania podľa ust. § 3 ods. 1 až 3 Zákona o nelegálnej práci. Porušenie 
povinností Zhotoviteľa uvedených v tomto odseku Zmluvy sa považuje za podstatné 
porušenie zmluvných povinností. 
 

i) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v prípade, ak Objednávateľovi bude zo strany kontrolného orgánu 
uložená pokuta podľa ust. § 7b ods. 7 až 10 Zákona o nelegálnej práci za porušenie 
povinnosti podľa ust. § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci v súvislosti s uzatvorením a 
plnením tejto zmluvy so zhotoviteľom a/alebo porušením zmluvnej povinnosti podľa 
odseku h) tohto článku Zmluvy, uhradí Objednávateľovi sumu rovnajúcu sa výške pokuty 
právoplatne uloženej Objednávateľovi zo strany kontrolného orgánu podľa ust. § 7b ods. 7 
až 10 Zákona o nelegálnej práci za porušenie ust. § 7b ods. 5 Zákona o nelegálnej práci. 
Zhotoviteľ sa zaväzuje sumu podľa predchádzajúcej vety uhradiť Objednávateľovi 
bezodkladne po doručení výzvy Objednávateľa Zhotoviteľovi spolu s právoplatným 
rozhodnutím kontrolného orgánu o uložení pokuty. Riadnym splnením povinnosti 
Zhotoviteľa podľa tohto bodu nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody voči 
Zhotoviteľovi. 

 
Článok VIII 

Spolupôsobenie Objednávateľa 
 

1.  Počas zhotovovania diela poskytne Objednávateľ Zhotoviteľovi spolupôsobenie v tomto 
rozsahu: bližšie špecifikované v zmysle zápisu z odovzdania staveniska. 
 

2.  Objednávateľ poverí zamestnanca, ktorý bude komunikovať so zhotoviteľom v technických 
záležitostiach. 

 
3.  Zastupovaním Objednávateľa počas zhotovovania diela je poverený ... ako technický dozor, 

ktorý je oprávnený zastupovať Objednávateľa na kontrolných dňoch, pri kontrole 
vykonaných prác a preberaní ukončeného diela; 
 
- sledovať denné zápisy Zhotoviteľa v stavebnom/montážnom denníku a pripájať k nim 

svoje upozornenia na nedostatky Zhotoviteľa, zistené pri zhotovovaní diela, ako aj 



vznášať na Zhotoviteľa pokyny, súvisiace s postupom, kvalitou a rozsahom 
zhotovovaného diela. 

 
Článok IX 

Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela 
 

1.  Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo najneskôr do 40 dní od odovzdania staveniska podľa čl. 
II ods. 5 tejto Zmluvy. 
 

2.  Odovzdanie a prevzatie dokončeného diela sa uskutoční po jeho riadnom zhotovení podľa 
tejto Zmluvy do dvoch pracovných dní, na základe písomnej výzvy Zhotoviteľa. 

 
3.  Pri odovzdaní a prevzatí diela Zhotoviteľ Objednávateľovi predloží kópie 

stavebného/montážneho denníka, doklady o použitých materiáloch zabudovaných do stavby, 
príslušné certifikáty diela. 

 
4.  Podpísaním zápisu o odovzdaní a prevzatí príslušného diela zodpovednými zástupcami 

Zmluvných strán je preberacie konanie ukončené. 
 

Článok X 
Záručná doba 

 
1.  Záručná doba zhotoveného diela je 24 mesiacov, s výnimkou výrobkov, zariadení a 

konštrukcií, u ktorých je iná záručná doba daná ich výrobcami, nie však kratšia ako 24 
mesiacov. 

 
2.  Záručná doba začne plynúť dňom odovzdania a prevzatia celého diela na preberacom 

konaní. 
 

3.  Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené dielo bude mať počas celej záručnej doby 
vlastnosti dohodnuté podľa tejto Zmluvy, zodpovedajúce právnym a technickým normám a 
predpisom, že zhotovené dielo bude bez vád, ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu alebo 
schopnosť jeho používania k určeným účelom. 

 
4.  Na základe písomnej reklamácie Objednávateľa je Zhotoviteľ povinný na svoje náklady a bez 

zbytočného odkladu odstrániť počas záručnej doby reklamované vady diela a to aj v prípade, 
ak sa domnieva, že za reklamované vady nezodpovedá. V takomto prípade, ak sa Zmluvné 
strany nedohodnú inak, až do doby právoplatného rozhodnutia súdu o reklamácii znáša 
náklady na odstránenie reklamovaných vád Zhotoviteľ. 

 
5.  V prípade, že sa preukáže zodpovednosť Zhotoviteľa za skryté vady počas záručnej doby, je 

Zhotoviteľ povinný v súlade s ust. § 373 a nasl. Obchodného zákonníka nahradiť 
Objednávateľovi aj prípadnú, z takéhoto titulu vzniknutú škodu. 

 
6.  Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov zo strany 

Objednávateľa, ak na nevhodnosť týchto pokynov Zhotoviteľ Objednávateľa písomne 
upozornil a Objednávateľ na ich dodržaní aj napriek tomu trval. 

 



7.  Objednávateľ môže reklamácie uplatniť do 48 hod. od preukázateľne oznámenej 
a akceptovanej závady. Reklamácia musí obsahovať popis chyby a toho, ako sa prejavuje. K 
oznámeniu prípadne doloží dôkazné prostriedky, ktoré umožnia overiť oprávnenosť 
Objednávateľovho nároku. Zhotoviteľ začne s odstraňovaním vád bezodkladne od 
doručenia písomného oznámenia. Lehoty dlhšie ako 5 dní musí objednávateľovi náležite 
odôvodniť objektívnym a racionálnym dôvodom, pričom z tohto dôvodu musí byť zrejmé, 
že k predĺženiu lehoty došlo bez zavinenia zhotoviteľa.  

 
8.  Pokiaľ Zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odstrániť vady v lehote stanovenej v ods. 7 tohto 

článku, je Objednávateľ oprávnený tieto vady sám alebo pomocou tretej osoby odstrániť a 
Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady na odstránenie vád. Takýmto postupom 
Objednávateľa alebo inej oprávnenej osoby nie je dotknutá záruka za akosť poskytnutá 
Zhotoviteľom. 

 
Článok XI 

Sankcie 
 

1.  Objednávateľ je oprávnený uplatniť si zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % denne z predmetu 
ceny diela za každý deň omeškania s odovzdaním diela.    

 
2.  Zhotoviteľ je oprávnený uplatňovať si úrok z omeškania vo výške max. 0,025 % z 

nezaplatenej fakturovanej sumy za každý deň omeškania Objednávateľa s úhradou. 
 

Článok XII 
Trvanie a zánik Zmluvy 

 
1.  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do vykonania 

diela. 
 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpiť od Zmluvy môžu pri podstatnom porušení 
zmluvného záväzku a v ostatných prípadoch uvedených v tejto Zmluve alebo v prípadoch 
uvedených v zákone. 

 
Za podstatné porušenie Zmluvy Objednávateľ považuje tieto prípady: 
a) ak Zhotoviteľ nenastúpi na požadované práce do 48 hod. od vyzvania Objednávateľa; 
b) ak bude Zhotoviteľ z dôvodov spočívajúcich na jeho strane v omeškaní s odovzdaním diela 

podľa čl. IX ods. 1 tejto Zmluvy; 
c) ak Zhotoviteľ pri vykonávaní predmetu Zmluvy nepostupuje s odbornou starostlivosťou; 
d) ak Zhotoviteľ neodstráni včas akékoľvek vady, či porušenie zmluvných podmienok zistené 

Objednávateľom počas výstavby; 
e) ak je Zhotoviteľ v omeškaní s realizáciou diela v dôsledku ním zanedbaných povinností, 

napr. pri prerušení realizácie diela na základe rozhodnutia štátneho orgánu pre nedodržanie 
bezpečnostných predpisov, na ktoré bol Zhotoviteľ povinný a pod.; 

f) ak hrubým spôsobom poruší predpisy a technické normy pri realizácii diela, predovšetkým, 
nie však výlučne, v oblasti bezpečnosti práce, ochrany životného prostredia a požiarnej 
ochrany; 

       
3.  Za podstatné porušenie Zmluvy Zhotoviteľ považuje tieto prípady: 



a) ak Objednávateľ neposkytne Zhotoviteľovi spolupôsobenie podľa článku VIII tejto 
Zmluvy; 

b) ak je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúr o viac ako 30 dní po splatnosti a túto 
neuhradí ani po výzve Zhotoviteľa, v ktorej bude Objednávateľovi poskytnutá dodatočná 
primeraná lehota k náprave. 

 
4.  Výzvy uvedené v tomto článku musia byť písomné a doručené na adresy pre doručovanie 

písomností sú uvedené v záhlaví tejto Zmluvy. 
 

5.  Odstúpenie od Zmluvy nadobudne účinnosť dňom doručenia písomného oznámenia 
Zmluvnej strany o odstúpení od Zmluvy druhej zmluvnej strane. 

 
6.  Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva zaniká aj na základe písomnej dohody oboch 

Zmluvných strán.  
 

7.  Za práce a dodávky zhotovené v súlade s touto Zmluvou do termínu odstúpenia od Zmluvy 
bude mať Zhotoviteľ nárok na úhradu alikvotnej časti z dohodnutej ceny. Objednávateľ je 
oprávnený započítať do záverečného vyúčtovania straty, škody a sankcie vzniknuté v 
dôsledku odstúpenia pre podstatné porušenia Zmluvy Zhotoviteľom a do doby 
vysporiadania je oprávnený zadržať neuhradené platby. 

 
8.  Objednávateľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj v prípade zverejnenia Zhotoviteľa v 

Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle zákona 
č. 222/2004    Z. z. o daní z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. 
 

Článok XIII 
Ostatné ustanovenia 

 
1.  V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek 

zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej škody vrátane ušlého 
zisku.  
 

2.  Zhotoviteľ nie je oprávnený bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa 
postúpiť tretej osobe akúkoľvek pohľadávku, ktorá mu voči objednávateľovi vznikla alebo 
vznikne na základe tejto zmluvy, alebo na základe ustanovení zákona upravujúcich práva 
a povinnosti zmluvných strán súvisiacich s vykonávaním diela podľa tejto zmluvy. 
 

3.  Zhotoviteľ nesmie dielo ako celok odovzdať na zhotovenie inému subjektu. Časť diela môže 
zhotoviteľ odovzdať na zhotovenie svojmu subdodávateľovi uvedenému v zozname 
subdodávateľov, ktorého aktuálne znenie ku dňu podpisu zmluvy predložil objednávateľovi 
v rámci súčinnosti na podpis tejto zmluvy a ktorý tvorí Prílohu č. 2 tejto zmluvy.  
 

4.  Zhotoviteľ garantuje spôsobilosť subdodávateľov pre plnenie predmetu zmluvy. 
 

5.  Zhotoviteľ zodpovedá za celé a riadne plnenie zmluvy počas celého trvania zmluvného 
vzťahu s objednávateľom a to bez ohľadu na to, či zhotoviteľ použil subdodávky alebo nie, v 
akom rozsahu a za akých podmienok. Objednávateľ nenesie akúkoľvek zodpovednosť voči 
subdodávateľom zhotoviteľa. 



 
6.  Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o 

subdodávateľovi, najneskôr do piatich (5) pracovných dní odo dňa, kedy táto skutočnosť 
nastala. 
 

7.  Zhotoviteľ má právo na zmenu subdodávateľa, alebo na doplnenie nového subdodávateľa vo 
vzťahu k plneniu, ktorého sa táto zmluva týka. 
 

8.  Zhotoviteľ je povinný objednávateľovi najneskôr tri (3) pracovné dni pred zmenou 
subdodávateľa, predložiť písomné oznámenie o zmene subdodávateľa, ktoré bude 
obsahovať minimálne: podiel zákazky, ktorý má uchádzač v úmysle zadať subdodávateľovi, 
konkrétnu časť dodávky, ktorú má subdodávateľ dodať, identifikačné údaje navrhovaného 
subdodávateľa vrátane údajov o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno 
a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a preukázanie, že navrhovaný subdodávateľ 
spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia  podľa § 32, ods. 1, písm. e), f), g) a 
h) zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
 

9.  Ak navrhovaný subdodávateľ nespĺňa podmienky účasti osobného postavenia podľa § 32 
ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní alebo existujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 
ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní, objednávateľ písomne požiada 
zhotoviteľa o jeho nahradenie. Zhotoviteľ doručí návrh nového subdodávateľa do piatich (5) 
pracovných dní odo dňa doručenia žiadosti podľa prvej vety, ak objednávateľ neurčil dlhšiu 
lehotu. 
 

10.  Porušenie povinností zhotoviteľa uvedených v tomto článku zmluvy sa považuje za 
podstatné porušenie zmluvných povinností. 
 

11.  Zmluva nadobudne účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke 
objednávateľa.  
 

Článok XIV 
Záverečné ustanovenia 

 
1.  Obsah Zmluvy je možné zmeniť len na základe písomných dodatkov, prijatých v celom 

rozsahu oboma Zmluvnými stranami, a v to v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov v spojení s ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

 
2.  Práva a povinnosti Zmluvných strán neupravené v Zmluve sa budú riadiť príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými príslušnými právnymi predpismi 
slovenského právneho poriadku. 

 
3.  Spory zmluvnej povahy budú Zmluvné strany riešiť zmierovacími konaniami. V prípade 

neúspešnosti takéhoto zmierovacieho konania môžu Zmluvné strany uplatniť svoje nároky 
na príslušnom  súde v SR. 

 



4.  V prípade, že niektoré ustanovenie Zmluvy sa stane neplatným nemá to vplyv na platnosť 
Zmluvy ako celku. Pre tento prípad sa Zmluvné strany zaväzujú, že takéto neplatné 
ustanovenie nahradia ustanovením iným, ktoré ho v právnom aj obchodnom zmysle 
najbližšie nahradzuje. 

 
5.  Táto Zmluva je vyhotovená v piatich (5) rovnopisoch, z ktorých obdrží tri (3) vyhotovenia 

Objednávateľ a dve (2) vyhotovenia Zhotoviteľ.  
 

6.  Oprávnení zástupcovia Zmluvných strán po prečítaní Zmluvy prehlasujú, že jej textu 
rozumejú a na dôkaz ich súhlasu s jej obsahom a znením pripájajú svoje podpisy. 
Neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo sú tieto prílohy: 

 
Príloha č. 1 – Opis predmetu zákazky  
Príloha č. 2 – Zoznam subdodávateľov 
 
 
V Devínskej Novej Vsi dňa .......................            V ... dňa ....................... 
 
 
 
Za Objednávateľa:      Za  Zhotoviteľa: 
 
 
 
 
...............................................                       ............................................... 
       Dárius Krajčír                             
           starosta                      
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1   
OPIS PREDMETU ZÁKAZKY 

 

 

Predmetom zákazky je uzavretie zmluvy o dielo, ktorej predmetom bude záväzok úspešného 

uchádzača/zhotoviteľa:  

 

i) naprojektovať lezeckú stenu a 

ii) zhotoviť lezeckú stenu,  

 

a záväzok verejného obstarávateľa/objednávateľa: 

 

i) poskytnúť bezodkladne úspešnému uchádzačovi všetku súčinnosť potrebnú pre plnenie 

predmetu zmluvy, 

ii) prevziať na základe preberacieho protokolu lezeckú stenu do užívania a 

iii) uhradiť zmluvnú cenu za predmet zmluvy.  

     

Podrobné vymedzenie diela: 

 

1. Lezecká stena 

1.1 Rozmery steny: 

  Celková lezecká plocha steny – 55 m2, tvar „balvan“ o dĺžke 5400 mm a šírke 2000 mm. 

Výška steny v pravej časti 4100 mm, v ľavej 2400 mm s klesaním 15°. 

  20% lezeckej plochy s previsom 20° a viac, 50% s previsom do 10°, 20% kolmice a 10% 

plochy v položenom profile. 

 

1.2 Konštrukcia steny: 

1.2.1 Nosná konštrukcia: 

  Rámovú konštrukciu lezeckej steny tvoria drevené priehradové väzníky umiestnené v rozpätí 

max 1250 mm od seba. Minimálna požiadavka na kvalitu drevnej hmoty je hobľované 

smrekové drevo SI C24 podľa EN 14250. Styčníkové dosky pozinkované v súlade s EN 

10326. 

1.2.2 Opláštenie lezeckej steny: 

  Plášť steny tvoria presné CNC panely z vodeodolnej preglejky hrúbky min. 18 mm, kvalita 

min. BB/CP. Povrch steny ošetrený protišmykovým náterom s nasledovnými vlastnosťami: 

- Materiál: 2 – zložková epoxidová/polyuretánová farba 

- Dlhodobá životnosť  



- Vysoká odolnosť voči oteru 

- Možnosť čistiť povrch v rámci údržby 

1.2.3 Otvory pre lezecké chyty 

  Otvory v rastri min. 200 x 200 mm, osadené pozinkovanými T-maticami s kruhovou 

podstavou, zaistená min. 2 ks samoreznými skrutkami do dreva (nie narážacie) 

1.2.4 Kotvenie 

  Ku kotveniu priehradovej konštrukcie použiť prievlačné kotvy, príp. rámové kotvy podľa 

bodu č. 6 „Detail kotvenia“ do základovej dosky. 

1.2.5 Dokumentácia 

K lezeckej stene je potrebné dodať dokumentáciu v rozsahu: 

- Statické posúdenie podľa EN 12572-2 

- Vyhlásenie o zhode podľa EN 12572–2 a zákona č. 133/2013 Z.Z. o stavebných 

výrobkoch v znení neskorších predpisov 

2. Lezecké chyty 

Lezecké chyty, vyrobené zo zmesi polyesterových a polyuretánových živíc, v rôznych 

farebných prevedeniach v počte 6 ks na /m2 lezeckej plochy, min. však 330 ks. 

Kompletná sada spojovacieho materiálu pre montáž lezeckých chytov – imbusové skrutky 

DIN 912 M10, dĺžky podľa výberu chytov + poistné samorezné skrutky do dreva 4,5x40 

mm. 

Návod na použitie + vyhlásenie o zhode podľa EN 12572-3 

3. Zastrešenie 

Strecha balvana konštruovaná min. záklopom tvoreným strešnými latami, parozábranou 

a trapézovým plechom, bez odkvapového systému (samospád do štrkového doskočiska) 

s presahom min. 600 mm od plášťa steny. 

4. Dopadová plocha 

Dopadová plocha podľa EN 12572-2 tvorená plaveným štrkom frakcie 8-16 mm, vsadená 

do terénu min. 400 mm, ohraničená betónovým obrubníkom s betónovým lôžkom s výškou 

min. 200 mm. Rozmer doskočiska 8500 x 12500 mm.  

5. Základová doska 

Podľa statického posúdenia stavby nadimenzovať základovú dosku 

 

 

6. Detail kotvenia: 



 
 

 

 
7. Vizualizácia 

 

 
 

8. Situačný nákres umiestnenia diela 



 



VÝKAZ VÝMER 
 

Položka Jednotka Výmera Cena bez DPH Cena s DPH 

Lezecká stena m2 Min. 47   

Lezecké chyty ks Min. 280   

Plechové 
zastrešenie 

m2 Min. 30   

Dopadová zóna m2 Min. 100   

Betónová 
základová doska 

m3 Min. 3,5   

Iné položky nezahrnuté vo vyššie uvedených položkách   

SPOLU   

 
 



Príloha č. 2 
ZOZNAM SUBDODÁVATEĽOV 

 
Obchodné meno:  
Sídlo:    
IČO:      
   
Dolu podpísaní zástupca uchádzača týmto čestne vyhlasujeme, že na realizácii zákazky predmetu zákazky: „LEZECKÁ 
STENA“ vyhlásenej verejným obstarávateľom: Mestská časť Bratislava–Devínska Nová Ves sa budú podieľať 
subdodávatelia, a že každý subdodávateľ spĺňa podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32, ods. 1, 
písm. e), f), g) a h) zákona o verejnom obstarávaní a nesmú existovať u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 
písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní. 
 
Na realizácii zákazky sa budú podieľať nasledujúci subdodávatelia: 

 

P. č. 

Obchodné meno a sídlo 

IČO 

% podiel Predmet 

subdodávateľa na časti zákazky subdodávok   

1     

2     

3     

 

 
V Devínskej Novej Vsi dňa ....................... 
 
 

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


	img-629132324 (1)
	Zmluva o dielo (2)

