
Zmluva o dielo
uzatvorená v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

„Oprava hracej plochy a športového vybavenia“

(ďalej len „zmluva“)

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Právna forma: 
Štatutárny orgán:

Mesto Pezinok
Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok 
00305022 
2020662226 
Obec
Ing. arch. Igor Hianik, primátor mesta Pezinok 

Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. arch. Igor Hianik - primátor mesta Pezinok 
b/ technických: referát správy, prevádzky a údržby majetku 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a. s. pobočka Pezinok 
IBAN: SK 02 5600 0000 0066 0200 6001
BIC (SWIFT): KOMASK2X

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotovitel’:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:

FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
Dlhá 89/B, 949 01 Nitra 
36536245 
2020152530 
SK2020152530

Právna forma: s.r.o.
Štatutárny orgán: Ing. Vojtech Šajdák, konateľ

Osoby oprávnené konať vo veciach:
a/ zmluvných: Ing. Vojtech Šajdák 
b/ technických: Ing. Vojtech Šajdák, Patrik Jedlička 

Bankové spojenie: VÚB a.s., pob. Nitra

IBAN
Mobil
e-mail

SK31 0200 0000 0013 9434 9751 
0918 415 091
funnysport@funnysport.sk

(ďalej len „zhotovitel’“)

(objednávateľ a zhotovitel’ spoločne ďalej len ako „zmluvné strany“)

Preambula
Táto zmluva sa uzatvára v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa zákona č. 
343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“).
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či. I.
PREDMET ZMLUVY

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán spojených 
s dodaním a montážou diela v tejto zmluve definovanom.

2. Na základe tejto zmluvy sa zhotovitel’ zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo podľa podmienok 
dohodnutých v tejto zmluve, v súlade s ustanoveniami a požiadavkami objednávateľa a riadne 
a včas zhotovené dielo odovzdať objednávateľovi.

3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať 
a zaplatiť dohodnutú cenu podľa platobných podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

4. Predmetom zmluvy je realizácia diela: „Oprava hracej plochy a športového vybavenia“ 
v zmysle zverejnenej výzvy.

5. Dielom podľa tejto zmluvy sa rozumie:
a. Odstránenie a likvidácia futbalových bránok, basketbalových dosiek s košmi, vyrovnanie 

hracej plochy a spojov makadamom frakcie 0,4 m, dodanie a montáž povrchu - umelá 
multifunkčná zelená tráva o rozmeroch 33 x 18 m, čiarovanie na volejbal, dodanie 
a montáž 2ks basketbalových dosiek o rozmeroch 105 x 108 cm, 2ks košov a kovových 
sietí, a 2ks oceľových futbalových bránok o rozmeroch 300 x 200 x 120 cm so sieťami 
s okom 45/4 mm

b. v súlade so špecifikáciou uvedenou vo výkaze výmer, ktorý tvorí ako Príloha č. 2 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

6. Miesto realizácie diela:: Základná škola Na bielenisku 2, 902 01 Pezinok, pozemok reg. „C“ KN 
s parcelným číslom 748/7, k.ú. Pezinok.

7. Zhotovitel’ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu zoznámil s rozsahom a povahou diela, 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 a súhlasí so všetkými podmienkami 
zadanými v súťažných podkladoch.

8. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené v súlade s touto zmluvou a bude dodržiavať 
všeobecné záväzné predpisy, technické normy a platné zákony SR ako aj záväzné vyjadrenia 
a pripomienky verejnoprávnych orgánov.

ČI. II.

KVALITA PREDMETU DIELA

1. Dielo musí byť zhotovené v zmysle öl. I. tejto zmluvy, nesmie mať žiadne vady a nedostatky 
brániace jeho riadnemu užívaniu alebo spôsobujúce rýchlejšie opotrebenie diela.

2. Zhotovitel’ realizujúci zmluvne dohodnuté práce je povinný dokladovať kvalitu vykonaných prác 
a dodávok od začiatku realizácie diela až po ukončenie diela.

3. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že zabudované materiály, dodávky a zariadenia sú nové, prvej akosti 
a vyhovujú normám a predpisom a zároveň požiadavkám uvedených vo výzve a vo výkaze výmer.

4. Na kontrolu a spolupôsobenie so zhotoviteľom určil objednávateľ zamestnanca Mesta Pezinok, 
ktorý bude vykonávať dozor - vedúci referátu správy majetku.

5. Zhotovitel’ určil pracovníka zodpovedného za realizované práce a dodávky s preukázateľnou 
odbornou kvalifikáciou, ktorý je uvedený v záhlaví zmluvy.
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či. m.
CENA DIELA

1. Cena diela bola zmluvnými stranami dohodnutá v súlade s výsledkami použitého postupu 
verejného obstarávania vo výške:

Cena bez DPH 16.561,60 EUR
DPH 20% 3.312,32 EUR
Cena diela celkom s DPH 19.873,92 EUR 
(slovom: devätnásťtisícosemstosedemdesiattri 92/100)

2. Cena za dodaný materiál, tovar a práce, ktoré majú byť predmetom zmluvy bola dohodnutá 
v súlade s výkazom výmer/ rozpočtom, predloženým vo verejnom obstarávaní a ktorý tvorí Prílohu 
č. 2 k zmluve. . Rozsah prác je určený v zmysle uverejnenej výzvy a rozpočtu. Ceny uvedené 
v Prílohe č. 2 sú záväzné. Zhotovitel’ nie je oprávnený cenu navýšiť ani v prípade zvýšenia 
vstupných nákladov v závislosti na čase plnenia ani v prípade iných okolností. Zmena ceny diela 
je možná len na základe súhlasu oboch zmluvných strán, a to písomnými dodatkami k tejto zmluve 
podpísanými obidvomi zmluvnými stranami za splnenie podmienok predpokladaných 
v ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Cena diela, dohodnutá medzi oboma zmluvnými stranami zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa na 
dodanie a montáž diela, vykonanie súvisiacich prác, vrátane dopravných nákladov, nákladov na 
odvoz, uloženie alebo likvidáciu odpadu, náklady na použitý materiál, na energie a iné vstupy 
potrebné pre riadne vykonanie diela.

4. Zhotovitel’ vyhlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy bol oboznámený s požiadavkami pre 
vykonanie predmetu diela ako aj s popisom požadovaných prác a tieto požiadavky zapracoval do 
cenovej ponuky a dielo bude vykonateľné za tejto ceny.

5. Nezrealizované práce oproti ponuke zhotoviteľa, ktoré nebudú zrealizované na základe pokynu 
objednávateľa, zhotovitel’ nebude fakturovať.

6. Bez písomného súhlasu objednávateľa nemôžu byť pre realizáciu diela použité iné materiály 
a zariadenia, alebo vykonané zmeny oproti predloženej ponuke. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že pri 
realizácii diela nepoužije materiál, o ktorom je v dobe jeho zabudovania známe, že je škodlivý resp. 
je po záručnej dobe, alebo vykazuje iné vady a nedostatky.

7. V prípade, že pri realizácii sa vyskytnú nepredvídané práce, je nutné s tým oboznámiť 
objednávateľa, písomne ich zaznamenať a musia byť vopred odsúhlasené objednávateľom 
a potvrdené osobami uvedenými v záhlaví tejto zmluvy.

ČI. IV.
TERMÍN A SPÔSOB PLNENIA

1. Zhotovitel’ sa zaväzuje zhotoviť dielo: “Oprava hracej plochy a športového vybavenia“

dodať najneskôr do 14,10.2022.

2. V prípade nepredvídateľných skutočností (nepredvídané extrémne počasie, záplavy...), kedy 
nebude možné aktivity začať realizovať, prípadne bude prerušený ich priebeh, musí byť táto 
skutočnosť písomne zapísaná, a len v takomto prípade môže byť trvanie zmluvy na poskytnutie 
predmetu zákazky predĺžené o nevyhnutne potrebný čas, resp. o presný počet dní o koľko bolo 
potrebné prácu prerušiť. Predĺženie lehoty dodania je možné uskutočniť len písomným dodatkom 
k tejto zmluve podpísanými obidvomi zmluvnými stranami.
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3. Zhotovitel’ realizuje predmet zmluvy vlastným technickým vybavením a personálnym 
zabezpečením, alebo technickým vybavením a personálnym zabezpečením inej osoby bez ohľadu 
na ich právny vzťah. Za vykonanie diela zodpovedá zhotovitel’ akoby ho realizoval sám.

ČI. V.
PLATOBNÉ PODMIENKY

1. Cenu za dielo dohodnutá v ČI. III. bode 1 tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje uhradiť 
zhotoviteľovi jednorazovo, po celkovej riadnej realizácii diela a po jeho odovzdaní 
objednávateľovi.

2. Cena za dielo je splatná jednorazovo. Objednávateľ zhotoviteľovi neposkytuje žiadny preddavok.

3. Cenu diela uhradí objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po realizácii diela 
a jeho odovzdaní objednávateľovi na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu 
bezhotovostne, prevodom peňažných prostriedkov v prospech účtu zhotoviteľa uvedeného vo 
faktúre.

4. Faktúru je zhotovitel’ oprávnený vystaviť po riadnom odovzdaní diela na základe preberacieho 
protokolu, ktorý bude jej neoddeliteľnou prílohou. Faktúru je zhotovitel’ povinný doručiť 
objednávateľovi do 5 dní odo dňa jej vystavenia.

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti uvedené v ust. § 71 ods. 2 zák. č. 222/2004 Z. z. o DPH 
v platnom znení a v ust. § 3a ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov, musí obsahovať odvolávku na výzvu „Oprava hracej plochy a športového 
vybavenia“, číslo zmluvy, ustanovenie zmluvy, ktoré oprávňuje fakturovať, meno osoby, ktorá 
vystavila faktúru, pečiatka a podpis oprávnenej osoby, a bude predkladaná v štyroch 
vyhotoveniach. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude kópia obojstranne podpísaného 
preberacieho protokolu.

6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, je objednávateľ oprávnený takúto faktúru vrátiť 
na adresu zhotoviteľa uvedenú v záhlaví tejto zmluvy na prepracovanie alebo doplnenie pričom 
lehota splatnosti faktúry začne plynúť až dňom doručenia opravenej / doplnenej faktúry, pokiaľ 
táto bude obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy SR.

7. Objednávateľ si vyhradzuje právo uhradiť iba skutočne zrealizované práce, dodávky a montáž.

8. Splatnosť faktúry je do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi.

ČI. VI.

ODOVZDANIE A PREVZATIE DIELA

1. Odovzdaním diela zhotoviteľom objednávateľovi sa rozumie protokolárne odovzdanie predmetu 
zmluvy - diela zhotoviteľom a jeho písomné prevzatie objednávateľom.

2. Zhotovitel’ je povinný vopred písomne oznámiť objednávateľovi, že dielo je pripravené na 
odovzdanie a prevzatie najmenej 2 pracovné dni vopred.

3. Objednávateľ preberie dielo len v tom prípade, ak dielo nemá vady brániace užívaniu a zodpovedá 
požadovaným podmienkam, platným normám a predpisom, má priložené všetky atesty, revízne 
správy a ostatné požadované doklady v zmysle platnej legislatívy a je ukončené v rozsahu 
a termíne určenom v zmluve. Zhotovitel’ musí s týmto počítať pri organizovaní a vedení svojich 
prác.
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4. V prípade, že dielo má nezávazné vady, t.j. že je možné vykonať opravy bez vážnych technických 
zásahov a bez mimoriadnych finančných nákladov objednávateľ dielo môže prevziať, ale s právom 
určenia, či takáto vada bude opravovaná alebo sa odpočíta objednávateľom určená finančná čiastka 
z ceny diela. Takto má právo postupovať objednávateľ aj pri závažnejších vadách.

ČI. VIL
ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade podstatného porušenia zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, za čo sa považujú tieto skutočnosti:

a) bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa prevedie zhotovitel’ práva a záväzky 
vyplývajúce z tejto zmluvy na tretie osoby,

b) zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy svojvoľne zastavil realizáciu predmetu tejto 
zmluvy alebo inak prejavil svoj úmysel nepokračovať v plnení tejto zmluvy.

c) zhotovitel’ bude preukázateľne realizovať predmet tejto zmluvy v rozpore s dohodnutými 
podmienkami tejto zmluvy, ak ide o vady, na ktoré bol zhotovitel’ písomne upozornený a ktoré 
napriek tomu neodstránil v primeranej lehote.

d) zhotovitel’je v omeškaní s odovzdaním diela o viac ako 7 kalendárnych dní

2. V prípade nepodstatného porušenia zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy 
odstúpiť po márnom uplynutí primeranej lehoty uvedenej v písomnej výzve druhej 
zmluvnej strane na odstránenie konania v rozpore so zmluvou, prílohami a právnymi 
predpismi ako aj následkov tohto konania. Ak sa zmluvné strany písomne nedohodnú inak, 
primeranou lehotou podľa predchádzajúcej vete je 10 kalendárnych dní.

3. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia písomného prejavu vôle oprávnenej strany 
druhej zmluvnej strane.

4. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy, okrem nárokov na 
náhradu škody, nárokov na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov 
vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady, za časť 
diela, ktoré bolo do odstúpenia zrealizované.

5. Časť diela zhotoveného do odstúpenia od zmluvy, ktoré nie je možné odstrániť bez vzniku ďalšej 
škody na majetku objednávateľa sa stane vlastníctvom objednávateľa. Ak je táto časť ďalej pre 
objednávateľa upotrebiteľná, uhradí cenu diela pripadajúcu na túto časť diela zhotoviteľovi. 
Ostatná časť diela je vlastníctvom zhotoviteľa a tento je povinný ho z miesta vykonávania diela 
odstrániť bez zbytočného odkladu od zániku zmluvy odstúpením od zmluvy.

ČI. VIII.
SANKCIE - ZMLUVNÉ POKUTY

1. V prípade, že zhotovitel’je v omeškaní s ukončením diela, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za 
omeškanie vo výške 0,5% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý deň omeškania až do 
ukončenia diela. Objednávateľ má taktiež nárok na úhradu škody, ktorá mu vznikla v dôsledku 
porušenia povinností podľa tejto zmluvy zhotoviteľom, resp. z dôvodu odstúpenia zhotoviteľa od 
zmluvy.

2. V prípade, že zhotovitel’ neodstráni reklamované vady v lehote určenej touto zmluvou má 
objednávateľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,5% z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý 
deň oneskorenia odstránenia reklamovanej vady. Zároveň má objednávateľ právo aj na náhradu 
škody, ktorá mu v dôsledku toho vznikla.

3. Zhotovitel’ sa zaväzuje, že v prípade spôsobenia škody, ktorá vznikne v dôsledku realizácie tohto 
diela, bude znášať všetky náklady na jej odstránenie v plnej výške.
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4. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb alebo vyúčtovania ceny za dielo v zmysle 
ČI. VI., má zhotovitel’ nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,5% z ceny diela za každý 
deň omeškania.

5. Zmluvnú pokutu uplatní oprávnená strana u povinnej strany písomne a bez zbytočného odkladu po 
tom, čo zistí, že vznikol dôvod na jej uplatnenie. Povinná strana sa zaväzuje uplatnenú zmluvnú 
pokutu uhradiť do 30 dní odo dňa doručenia výzvy na jej úhradu. Za výzvu na úhradu zmluvnej 
pokuty sa považuje aj faktúra vystavená oprávnenou stranou z tohto dôvodu. Zaplatením zmluvnej 
pokuty sa povinná zmluvná strana nezbavuje povinnosti, ktorej porušenie bolo zabezpečené 
zmluvnou pokutou. Oprávnená strana má popri zmluvnej pokute nárok na náhradu škody spôsobnej 
porušením povinnosti, na ktoré sa vzťahuje zmluvná pokuta, v plnej výške, pričom zmluvná pokuta 
a nezapočítava na náhradu škody.

ČI. IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY A ZÁRUKA ZA KVALITU

1. Zhotovitel’ zodpovedá za to, že dielo bude vyhotovené v súlade s ustanovením čl. I. a bude mať 
vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.

2. Dielo má vady ak nezodpovedá výsledku požadovaného touto zmluvou alebo nezodpovedá účelu, 
na ktorý malo byť dielo zhotovené alebo svojím rozsahom nezodpovedá rozsahu stanovenom touto 
zmluvou.

3. Vady, ktoré nebránia užívaniu diela, odstráni zhotovitel’ do 14 dní od písomnej výzvy 
objednávateľa.

4. Zhotovitel’ nezodpovedá za vady, ktoré boli priamo spôsobené použitím podkladov alebo vecí 
prevzatých od objednávateľa a zhotovitel’ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť 
ich nevhodnosť, prípadne na ňu písomne upozornil objednávateľa, ale ten na ich použití písomne 
trval.

5. Záručná lehota na dielo, ktoré je predmetom tejto zmluvy, je 24 mesiacov. Záručná lehota začína 
plynúť dňom protokolárneho prevzatia diela objednávateľom a neplynie v čase, kedy objednávateľ 
nemohol dielo užívať pre vady, za ktoré zodpovedá zhotovitel’.

6. Zárukou zhotovitel’ preberá záväzok, že predmet diela bude počas záručnej lehoty spôsobilý na 
použitie na dohodnutý účel a zachová si dohodnuté vlastnosti a kvalitu v čase svojej životnosti.

7. Objednávateľ sa zaväzuje, že reklamáciu diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomne. Za 
písomne uplatnenú reklamáciu sa považuje reklamácia podaná e-mailom. Objednávateľ zvolá 
reklamačné konanie, na ktorom sa rozhodne o oprávnenosti reklamácie a dohodne sa spôsob 
a termín vybavenia reklamácie písomne.

8. Zhotovitel’ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vád diela a vady odstrániť v lehote 15 pracovných 
dní od prijatia písomnej reklamácie podľa bodu 10.7. ak sa s objednávateľom nedohodne inak.

9. Ak nie je odstránenie vád diela možné vykonať zhotoviteľom, môže objednávateľ požadovať 
zníženie ceny diela.

10. Ak zhotovitel’ nereaguje na reklamáciu, alebo nezačal s odstraňovaním vád v dohodnutom termíne, 
objednávateľ vyzve zhotoviteľa, aby začal s odstraňovaním v termíne do 15 dní odo dňa doručenia 
výzvy. V prípade, že zhotovitel’ nezačne s odstraňovaním vád, objednávateľ odstráni zistené vady, 
ak sú odstrániteľné, na vlastné náklady a následne ich vyfakturuje v plnom rozsahu zhotoviteľovi, 
ktorý je tieto náklady povinný do 30 dní uhradiť od doručenia faktúry.

„ Oprava hracej plochy a športového vybavenia
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ČI. x.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU - NÁHRADY ŠKÔD

1. Zhotovitel’ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú objednávateľovi alebo tretej osobe v 
dôsledku porušenia jeho povinností, vyplývajúcich z tejto zmluvy a bude znášať všetky náklady 
v plnej výške.

2. Zhotovitel’ zodpovedá za dodržiavanie zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zhotovitel’ zodpovedá objednávateľovi za 
škodu, ak poruší povinnosť vyplývajúcu zo zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom 
zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Za škodu sa považuje aj ujma, ktorá 
objednávateľovi vznikla tým, že musel zaplatiť pokutu v dôsledku toho, že prijal prácu alebo služby 
od zhotoviteľa prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú zhotovitel’ nelegálne zamestnáva.

ČI. XI.
PRECHOD VLASTNÍCTVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY

1. Zhotovitel’ vykonáva činnosti spojené s predmetom zmluvy o dielo na vlastnú zodpovednosť. 
Vlastníctvo k realizovanému dielu prechádza protokolárnym odovzdaním diela objednávateľovi.

2. Nebezpečenstvo škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela 
znáša zhotovitel’ až do času protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. Prevzatím diela 
prechádza na objednávateľa aj vlastnícke právo k dielu.

ČI. XII.
ĎALŠIE ZMLUVNÉ DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky skutočnosti, ktoré sa v súvislosti s plnením tejto zmluvy 
navzájom o druhej zmluvnej strane dozvedia sa považujú za obchodné tajomstvo podľa § 17 zákona 
č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

2. Zhotovitel’ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržiavať ustanovenia vyhlášky 
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 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.

ČI. XIII.
RIEŠENIE SPOROV

1. Ak sa vyskytnú rozpory v dokumentoch a plnení zmluvy, prioritu má:
a) zmluva o dielo,
b) súťažená ponuka vrátane ponúknutej ceny,
c) technické špecifikácie,
d) všeobecné technické podmienky.

2. Spory zmluvných strán neoprávňujú zhotoviteľa zastaviť práce na diele.

3. Pri rôznosti názorov na vlastnosti materiálov a stavebných dielcov, pre ktoré platia obecné záväzné 
skúšobné postupy a o prípustnosti a spoľahlivosti prístrojov, ktoré sa použili pri skúškach, prípadne 
metód, môže si každá strana dať vykonať materiálno-technické preskúšanie štátnym alebo štátom 
uznávaným skúšobným miestom pre skúšky materiálov. Výsledky týchto skúšok sú záväzné. 
Náklady na skúšky znáša strana, ktorá spor prehrala.
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4. V prípade sporných vecí, ktoré nebude možné riešiť dohodou zmluvných strán, požiada jedna zo 
zmluvných strán o rozhodnutie súd.

5. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym poriadkom platným na území SR. Spory bude rozhodovať 
príslušný súd SR a to v slovenskom jazyku. Záväzný je slovenský výklad dokumentov a zmluvy.

ČI. XIV.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Na vzťahy medzi zmluvnými stranami, vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou výslovne neupravené, 
sa vzťahujú príslušné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov.

2. Zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne a len z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo v 
ustanovení § 18 zákona o verejnom obstarávaní.

3. Zmluvné strany výslovne vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzavierajú ju 
dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch originálnych vyhotoveniach, z ktorých tri vyhotovenia sú určené 
pre objednávateľa a jedno vyhotovenie je určené pre zhotoviteľa.

5. Táto zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou pod ľ 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 (ďalej len „zákon o slobode informácií“).

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády 
Slovenskej republiky.

7. Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy obstarával zákazku v zmysle § 117 zákona 
o verejnom obstarávaní.

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej obsahom 
súhlasia bez výhrad, a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne podpisujú.

Prílohy:
Príloha č. 1 - návrh na plnenie kritérií - cenová ponuka 
Príloha č. 2 - výkaz výmer / rozpočet

V Pezinku, dňa
S3- O'). ZOJJL

Objednávateľ:
Mesto Pezincjl 
Ing. arch-. Igor Hianik 
primátor mesta Pezinok

V Nitre, dňa /i7. 09 < ^

S 1- O VB.N SKO íí r j

\/£W>á 00/B 949 01 m

Zhotovitel’:
FUNNY SPORT SLOVENSKO s.r.o.
Ing. Vojtech Šajdák, 
konateľ spol.
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Verejný obstarávatef: Mesto Pezinok, Radničné námestie 7, 902 14 Pezinok

Príloha č. 1

Návrh na plnenie kritérií
Cenová ponuka

„Oprava hracej plochy a športového vybavenia“

Kritérium na vyhodnotenie ponúk

Je uchádzač platiteľom DPH?

NAJNIŽŠIA CENA

ANO1 ME!

Cena v EUR bez DPH Cena v EUR s DPH

CENA CELKOM
16 561,60 19 873,92

Predmet Cena EUR bez DPH
20% DPH

Cena EUR 
s DPH

Oprava hracej plochy a športového vybavenia
16 561,60 3 312,32 19 873,92

Identifikačné údaje uchádzača

Obchodný názov: Funny Sport Slovensko s.r.o.

Sídlo (miesto podnikania): Dlhá 89/B, 949 01 Nitra

Štatutárny zástupca (meno, priezvisko a funkcia): Ing. Vojtech Šajdák, konateľ spol. 

IČO: 36 536 245 

DIČ: 2020152530

Bankové spojenie: VÚB a.s., pobočka Nitra 

IBAN: SK31 0200 0000 0013 9434 9751 

Telefónne číslo: 0905 911 726 

E-mailová adresa:funnysport@funnysport.sk

Vyhlásenie uchádzača

Ja, dolupodpísaný uchádzač, týmto vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v nami predloženej ponuke sú pravdivé
a úplné, v plnom rozsahu som sa oboznámil s podmienkami uvedenými v tej 
a súhlasím s podmienkami verejného obstarávania.

predmetu zákazky

V Nitre, dňa 15.8.2022

5,há89/a «.r.oAfes;

Ing. Vojtech Šajdák,‘

nehodiace sa prečiarknuť

mailto:funnysport@funnysport.sk


Príloha č. 2

Výkaz výmer/Rozpočet

stavba Oprava hracej plochy a športového vybavenia 

objekt Multifunkčné Ihrisko, 33m x 18m 

miesto Základná škola Na bielenisku 
Na bielenisku 2 
902 01 Pezinok

pč Rozmer ihriska 33x18 m množstvo jednotka
Cena za 

jednotku
cena spolu bez 

DPH
cena spolu s 

DPH

1 Zameranie polohy, výšky a vytýčenie stavby 1 dielo 280 €280,00 €336,00

SPOLU: € 280,00 €336,00

VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

pč SKLADBA PODLOŽIA: množstvo jednotka
Cena za 
jednotku

cena spolu bez 
DPH

cena spolu s 
DPH

2 Štrkodrť fr. 0-4mm, vrstva minimálnej hrúbky 10mm; vrátane dopravy 6 T 17,1 € 102,60 € 123,12

3 Rozhrnutie vrstvy podľa leaserového zamerania 600 m2 2,3 € 1 380,00 € 1 656,00

CENA SPOLU VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE: € 1 482,60 € 1 779,12

pč
DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU Z UMELEJ TRÁVY A

ŠPORTOVÉHO VYBAVENIA množstvo jednotka
Cena za 

jednotku
cena spolu bez 

DPH
cena spolu s 

DPH

4

Umelá tráva minimálne požiadavky: polyetylén, 5000 Dtex, hrúbka 110 mikrónov, 
výška vlákna: 13 mm, hmotnosť vlákna: 1050 g/m2, počet stehov na 100 cm: 310, 
počet vpichov: 65 100/m2, celková výška koberca: 15 mm, celková hmotnosť koberca: 
2210 g/m2 600 m2 11,4 € 6 840,00 € 8 208,00

5 Lepidlo PU-12 kusov balení po 15 kg 180 kg 4,1 € 738,00 € 885,60

6 Podlepovacia páska; šírka: 200mm 150 bm 0,8 € 120,00 € 144,00

7 Podlepovacia páska; šírka: 300mm 130 bm 0,9 € 117,00 € 140,40

8 Kremičitý piesok vrátane dopravy 8 t 65 € 520,00 € 624,00

9 Montáž vrátane vyčiarovania - volejbal 600 m2 3,64 €2 184,00 € 2 620,80

CENA SPOLU DODÁVKA A MONTÁŽ ŠPORTOVÉHO POVRCHU: € 14 339,00 € 17 206,80

Cena za cena spolu bez cena spolu s
pc OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE BÚRANIE: množstvo jednotka jednotku DPH DPH



16 Demontáž športového vybavenia | bránky, basketbalové dosky a koše 1 dielo 230 € 230,00 € 276,00

17 Odvoz demontovaného športového vybavenia na skládku 1 dielo 90 € 90,00 € 108,00

18 Poplatok za uloženie na skládku - iné odpady zo stavieb a demolácii, ostatné 1 dielo 140 € 140,00 € 168,00

CENA SPOLU OSTATNÉ:

CENA ZA OBJEKT SPOLU:

€460,00 € 552,00

€ 16 561,60 € 19 873,92

!

SLOVENSKO, b .r.o.
—r -lr~ U'.... 04'4 01 n ;ib a -

V Nitre,dňa 16.8.2022 ....7..TľrS';.X^é-:‘-.sí:íí?!fr??í
Ing. Vojtech Šajdák


