
Výzva na predkladanie ponúk v zmysle ust. § 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

 

1.Identifika čné údaje verejného obstarávateľa:  

Názov:    Obec Oščadnica  

Sídlo:    Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01 Oščadnica  

Štatutárny zástupca: Ing. Marián Plevko, starosta obce  

Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 

Číslo účtu:    SK45 0900 0000 0050 7723 8765 

IČO:   00314170 

DIČ:    2020421513 

Telefón:    +421 (0) 41/707 94 60 

www:    www.oscadnica.sk  

 

Komunikácia a výmena informácii medzi verejným obstarávateľom a uchádzačmi bude 

prebiehať elektronicky, prostredníctvom e-mailovej komunikácie:  

vo@oscadnica.sk  

 

2. Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení poplatkov 

na internetovej adrese (URL):  

https://www.oscadnica.sk/obecny-urad/verejne-obstaravanie/zakazky-vyzva-na-predkladanie-

ponuk-stavebne-upravy-14.html 

 

3. Názov predmetu zákazky: „Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska – 

výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ 

 

4. Hlavný kód CPV: 45236110-4 Stavebné práce na stavbe plôch pre športové ihriská 

 

5. Druh zákazky: stavebné práce 

 

6. Opis zákazky: 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť dielo 

„Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska – výstavba multifunkčného ihriska s 

umelým trávnikom a mantinelmi“ v rozsahu priloženého výkazu – výmer, podľa priložených 



zmluvných a obchodných podmienok, a podľa podkladov a pokynov objednávateľa pre 

zhotovenie diela. Ide o kompletnú dodávku certifikovaného umelého trávnika vrátane 

čiarovania. Predmetom dodávky bude aj mantinelový systém s vysokou mierou odolnosti 

voči poveternostným vplyvom s ochrannými sieťami, osvetlením, rozvodmi NN a 

športovým vybavením. Kompletný rozsah vrátane minimálnych požadovaných technických 

podmienok a parametrov diela je vo výkaze výmer a v projektovej dokumentácii, ktorá  je 

v prílohe tejto Výzvy. Ihrisko musí spĺňať minimálne technické požiadavky stanovené vo  

Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na 

rok 2018, vrátane jej príloh. 

2. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú súčasťou projektovej dokumentácie – 

Príloha č. 2 tejto Výzvy a Výkazu – výmer- Príloha č. 1 tejto Výzvy (v elektronickej 

podobe). 

3. Predmet zákazky je v celom rozsahu opísaný tak, aby bol presne a zrozumiteľne 

špecifikovaný. Ak niektorý z použitých parametrov, alebo rozpätie parametrov identifikuje 

konkrétny typ produktu, alebo produkt konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje 

nahradiť takýto produkt ekvivalentným produktom alebo ekvivalentom technického riešenia 

pod podmienkou, že ekvivalentný produkt alebo ekvivalentné technické riešenie bude spĺňať 

úžitkové, prevádzkové, funkčné a estetické charakteristiky, ktoré sú nevyhnutné na 

zabezpečenie účelu, na ktoré sú uvedené zariadenia určené. Pri produktoch, príslušenstvách 

konkrétnej značky, môže uchádzač predložiť aj ekvivalenty inej značky v rovnakej alebo 

vyššej kvalite. Za ekvivalentné sa na účely tejto Výzvy považujú také stavebné práce a 

tovary, ktoré spĺňajú technické a funkčné podmienky a parametre stanovené vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, 

vrátane jej príloh. V prípade mantinelového systému, nosného systému záchytných sietí 

a nosného systému osvetlenia ihriska je považovaný za ekvivalent aj iné rozmerové 

a technické riešenie, než je definované v PD, avšak musí byť v súlade s parametrami 

definovanými vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora 

rozvoja športu na rok 2018, vrátane jej príloh, taktiež musí byť zachovaný presný rozmer 

hracej plochy a zároveň musí tento ekvivalentný systém umožňovať ukotvenie do 

základovej sústavy navrhnutej v PD.   

4. Uchádzačom sa odporúča vykonať obhliadku staveniska a jeho okolia (na vlastnú 

zodpovednosť, náklady a riziko) z dôvodu získania všetkých údajov, ktoré môžu byť 

potrebné pre prípravu ponuky a podpísanie zmluvy o dielo na predmetnú zákazku. 



Obhliadku miesta realizácie predmetu zákazky stanovujeme na deň 14.03.2019 o 09:00 hod. 

so zrazom na sekretariáte starostu obce. Iný termín obhliadky si môžu uchádzači dojednať 

na kontaktnom mieste verejného obstarávateľa. 

5. Uchádzač je pri oceňovaní položiek Výkazu - výmer (Rozpočtu) povinný zohľadniť 

podmienky tejto Výzvy, vrátane navrhovaných zmluvných a obchodných podmienok. 

Uchádzač je povinný si podrobne preštudovať projektovú dokumentáciu a Výkaz – výmer. 

 

7. Možnosť predloženia ponuky na celý predmet zákazky, resp. jeho časti: 

Uchádzač musí predložiť ponuku na celý predmet zákazky. 

 

8. Spôsob tvorby ceny:  

 

1. Navrhovaná zmluvná cena za predmet zákazky musí byť stanovená podľa zákona NR SR 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

2. Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizovaním predmetu 

zákazky. 

3. Uchádzačom navrhovaná cena je vyjadrená ako celková cena v Eur s DPH (resp. cena 

celkom). 

4. Ak je uchádzač zdaniteľnou osobou pre DPH v zmysle príslušných predpisov (ďalej len 

„zdaniteľná osoba“), navrhovanú zmluvnú cenu v štruktúrovanom rozpočte ceny uvedie v 

zložení:  

• navrhovaná zmluvná cena v EUR bez DPH,  

• sadzba DPH v %,  

• výška DPH v EUR,  

• navrhovaná zmluvná cena v EUR vrátane DPH.  

5. Ak uchádzač nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uvedie navrhovanú zmluvnú cenu 

celkom v EUR. Skutočnosť, že nie je zdaniteľnou osobou pre DPH, uchádzač uvedie v 

ponuke.  

6. Zmluvná cena uvedená v ponuke uchádzača je cena maximálna a nie je možné ju zvýšiť. 

7. Cena predmetu zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s realizáciou diela.  

 

9. Predpokladaná hodnota zákazky: 58952,50 bez DPH  

 



10. Kritériá na vyhodnotenie ponúk: najnižšia celková (zmluvná) cena s DPH (resp. cena 

celkom). 

 

11. Podmienky týkajúce sa zmluvy : Výsledkom verejného obstarávania bude zmluva o dielo 

(Príloha č. 4 tejto Výzvy).Predmet zákazky sa bude realizovať až po pridelení finančných 

prostriedkov z Programu: Podpora a rozvoj športu 2018.  

 

12. Dĺžka trvania zákazky: Dodacia lehota do 8 týždňov od účinnosti zmluvy. 

 

13. Podmienky účasti:  

 

13.1. Osobné postavenie 

Uchádzač musí mať oprávnenie dodávať stavebné prace. 

 

13.2 Technická alebo odborná spôsobilosť 

 

Zoznam a krátky opis podmienok, odôvodnenie primeranosti každej určenej podmienky:  

 

13.2.1 Zoznam stavebných prác uskutočnených za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia 

verejného obstarávania.  

 

Zoznam musí byť doplnený potvrdením o uspokojivom vykonaní stavebných prác a 

kontaktných údajoch investorov s možnosťou verifikácie verejným obstarávateľom.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje uviesť minimálne dve referencie realizovaných stavieb, 

spočívajúcich vo výstavbe ihrísk, ktorej predmetom bola realizácia športovej plochy podľa 

požadovaných parametrov a technických podmienok. 

 

Uchádzač, ktorého referencie sa nachádzajú v informačnom systéme Evidencií vedenom 

Úradom pre verejné obstarávanie dokladuje splnenie podmienky účasti konkrétnym odkazom 

na stránku. 

 
13.2.2 ak ide o tovar, ktorý súvisí s uskutočnením stavebných prác 

1. vzorkami, opismi alebo fotografiami,  



2. certifikátmi alebo potvrdeniami s jasne identifikovanými odkazmi na technické špecifikácie 

alebo technické normy vzťahujúce sa na tovar, vydanými orgánmi kontroly kvality alebo 

určenými orgánmi s právomocou posudzovať zhodu.  

 
Verejný obstarávateľ vyžaduje od uchádzačov predloženie vzoriek, certifikátov a potvrdení na 

základe, ktorých bude môcť bez pochýb určiť, že Tovar dodávaný v rámci uskutočnenia 

stavených prác bude spĺňať podmienky stanovené pre predmet zákazky a tiež podmienky 

stanovené v tejto Výzve a vo Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe 

Podpora rozvoja športu na rok 2018, vrátane jej príloh.  Predmetné doklady vyžaduje preukázať 

minimálne pre: umelý trávnik, mantinelový systém, nosný  systém záchytných sietí a nosný 

systém osvetlenia ihriska.  

 

Verejný obstarávateľ požaduje predložiť predmetné doklady v súvislosti s preskúmaním 

kvality technických a funkčných parametrov stanovených v tejto Výzve a vo Výzve na 

predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v programe Podpora rozvoja športu na rok 2018, 

vrátane jej príloh.  

 

V prípade, že uchádzač nesplní ustanovenia v bode 13., nebude ponuka hodnotená.  
 

14. Lehota a miesto na predkladanie ponúk:  

1. Do 18.03.2019 do 12:00 hod.  

2. Doručenie na adrese uvedenej v bode 1. tejto Výzvy alebo osobne na tej istej adrese, do 

podateľne  verejného obstarávateľa. Ponuku vyhotovenú v písomnej listinnej podobe 

uchádzač označí heslom súťaže: „Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského 

ihriska – výstavba multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ 

a nápisom: „NEOTVÁRAŤ“. Ponuku je možné predložiť v zmysle zákona aj v 

elektronickej forme. 

3. Ponuky sa predkladajú v slovenskom / českom jazyku.  

 

15. Termín otvárania ponúk: 18.03.2019 o 13:00 hod.  

 

16. Lehota viazanosti ponúk: do 15.05.2019 

 

17. Náležitosti cenovej ponuky:  

Ponuka predložená uchádzačom musí obsahovať:  



• Identifikačné údaje uchádzača 

• Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk: Kritérium – najnižšia celková 

(zmluvná) cena s DPH (resp. cena celkom) 

• Doklady podľa bodu 13  

• Doklady preukazujúce technickú a odbornú spôsobilosť uchádzača 

• Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami. 

 

Návrh na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponúk musí byť opatrený podpisom 

štatutárneho zástupcu uchádzača; ak ponuku predloží skupina, musia byť podpísané 

štatutárnym zástupcom každého člena skupiny.  

 

Použitie elektronickej aukcie: Nie 

 

18. Podmienky financovania predmetu zákazky:  

1. Predmet zákazky bude financovaný z prostriedkov Programu Podpora a rozvoj športu 

2018 so spolufinancovaním Obce Oščadnica 

2. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného platobného styku v lehote 

splatnosti 30 dní od doručenia faktúry vystavenej dodávateľom po riadnom prebratí diela 

zo strany objednávateľa. Zálohy nebudú poskytované. 

3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje neprijať takú finančnú ponuku, ktorej výška na 

dodanie predmetu zmluvy je vyššia ako limit výdavkov pre oprávnené aktivity určený v 

schválených dokumentoch.  

4. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nepodpísať Zmluvu o dielo v prípade, že mu 

nebude poskytnutý nenávratný finančný príspevok na dielo, resp. nebude 

poskytovateľom odsúhlasený proces tohto verejného obstarávania. 

 

Príloha č. 1: Výkaz – výmer 

Príloha č. 2: PD diela 

Príloha č. 3: Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami 

Príloha č. 4: Návrh zmluvných a obchodných podmienok 

 

V Oščadnici dňa 27.02.2019     Ing. Marián Plevko 

                   starosta obce Oščadnica 



Popis MJ
Množstvo 

celkom

Cena 

jednotková
Cena celkom

Cena 

celkom s 

DPH

Práce a dodávky HSV

Zemné práce

Výkop nezapaženej jamy v hornine 3, do 100 m3 m3 60,173

Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 m3 7,448

Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3 m3 25,190

Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3 m3 12,000

Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m m3 104,811

Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo 

objektov do 100 m3
m3 72,173

Rozprestretie ornice v rovine , plocha do 500 m2,hr.do 200 mm m2 184,140

Zakladanie

Betón základových pásov železový (bez výstuže), tr.C 25/30 m3 7,154

Betónovanie základových pásov, betón  železový (bez výstuže) m3 7,154

Výstuž základových pásov z ocele 10425 t 1,100

Betón základových pätiek, prostý tr.C 16/20 m3 25,190

Betónovanie základových pätiek, betón prostý m3 25,190

Komunikácie

Podklad alebo kryt z kameniva hrubého drveného veľ. 32-63 mm s 

rozprestretím a zhutn.hr.150 mm
m2 705,509

Štrkodrva 0-22a t 42,331

Kamenivo drvené hrubé 32-63 K t 126,992

Podklad zo štrkodrviny  frakcie 0/22, s rozprestrením a zhutnením, hr.po 

zhutnení 50 mm
m2 705,510

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

Osadenie chodník. obrub. kamen. ležatého bez bočnou oporou z betónu 

prosteho tr. C 10/12, 5
m 110,400

Lôžko pod obrub., krajníky alebo obruby z dlažob. kociek z betónu prostého 

tr. C 10/12,5
m3 4,950

Ostatné

Hliníkové mantinely, v. 1,1 m, plastová výplň hr. 15 mm, stĺpy v. 3,5 m m 102,000

Montáž mantinelov m 102,000

záchytné siete s výškou 3 m, oko siete 40/40 mm m 36,000

Montáž sietí m 36,000

umelý trávnik, výška vlákna 40 mm m2 594,000

vyznačenie a zhotovenie čiar m 250,000

Hliníkové tenisové stĺpiky so sieťou set 1,000

Hliníkové volejbalové stĺpiky so sieťou set 1,000

Hliníkové futbalové bránky 4 x 2 m so sieťou, oko siete 50/50 mm ks 2,000

osvetlenie (6 svietidiel, 6 stĺpov, rozvádzač, el. prípojka) set 1,000

Celkom

Výpočet nákladových položiek



GOLD PROJECT s.r.o. 
Okružná 689/5, 022 01 Čadca 

NÁZOV STAVBY:  

                              

KATEGÓRIA STAVBY:                2411 Športové ihriská 

MIESTO STAVBY:  Oščadnica C-KN 31/1 

PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA V ROZSAHU PRE STAVEBNÉ POVOLENIE 

Sprievodná a súhrnná technická správa 

 

INVESTOR: Obec Oščadnica, Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M.Bernáta 745,       
023 01 Oščadnica 

SPRACOVATEĽ: Ing. Vladimír Golis 
   GOLD PROJECT, s.r.o. 
    
 DÁTUM:  Máj 2017 
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      SPRIEVODNÁ  SPRÁVA 
1. Identifikačné údaje stavby  

2. Základné údaje o stavbe – zdôvodnenie stavby 

3. Vecné a časové väzby na okolitú výstavbu 

4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 

5. Termíny začatia a dokončenia stavby 

      SÚHRNNÁ TECHNICKÁ  SPRÁVA 

1. Charakteristika územia stavby 

2. Vykonané prieskumy 

3. Použité mapové a geodetické podklady 

4. Príprava pre výstavbu 

5. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie stavby 
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6.3. Hydroizolácie 

6.4. Nosné konštrukcie 
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6.6. Úpravy povrchov 

6.7. Stolárske výrobky 

6.8. Zámočnícke výrobky 

6.9. Osvetlenie 

7. Technické vybavenie 

8. Charakteristika prostredia priestorov 

9. Ochrana pred hlukom 

10. Bezpečnosť a ochrana zdravia 

11. Riešenie požiarnej ochrany 

12. Riešenie dopravy a napojenia na dopravný systém 

13. Starostlivosť o životné prostredie   

 



Sprievodná správa 
 

 
1. Identifikačné údaje stavby 

 
Názov stavby: Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska – výstavba 

multifunkčného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi 
Miesto stavby: Oščadnica, parcela C-KN č. 31/1 
Stavebník: Obec Oščadnica, Obecný úrad v Oščadnici, Nám. M. Bernáta 745,      

023 01 Oščadnica 
Projektant: Ing. Vladimír Golis 
 
 

2. Základné údaje o stavbe – zdôvodnenie stavby 
 

Navrhované multifunkčné ihrisko je situované v obci Oščadnica v areáli školy, na 
parcele KN č. 31/1. Objekt ihriska je situovaný na obecnom pozemku v mieste existujúceho 
ihriska za školskou telocvičňou. Postavením multifunkčného ihriska s umelým trávnikom sa 
naskytne väčšia možnosť pre rozvoj športových aktivít školskej mládeže z okolia ZŠ, ako aj 
ostetnej verejnosti obce Oščadnica. 
 Ihrisko s plochou 594 m2 je dookola obostavané chodníkom šírky 1 m s plochou 110 
m2, celková zastavaná plocha je 704 m2.  
 
 

3. Vecné a časové väzby stavby na okolitú výstavbu 
 

Ihrisko je v oplotenom areáli ZŠ, elektrická prípojka je riešená z hlavného rozvádzača 
umiestneného v škole. Výstavba ihriska bude prebiehať bez akéhokoľvek obmedzovania 
okolitých objektov a prevádzkovanie bude v režime ako ostatné školské a obecné zariadenia. 

 

4. Prehľad užívateľov a prevádzkovateľov 
 

Majiteľom riešeného objektu multifunkčného ihriska bude obec Oščadnica, 
prevádzkovateľom bude obec Oščadnica v spolupráci so ZŠ. 

 

5. Termíny začatia a dokončenia stavby 
 

Spracovanie projektovej dokumentácie: máj 2017 
Začatie výstavby:    júl 2017 
Lehota výstavby:    2  



Súhrnná technická správa 
 

 
1. Charakteristika územia stavby 

 
Objekt sa nachádza na rovinatom teréne v zastavanej zóne v obytnom území obce 

Oščadnica v areáli základnej školy. Ihrisko je napojené na rozvod el. energie pre umelé 
osvetlenie z objektu ZŠ. 

Inžinierske siete potrebné pre prevádzkovanie objektu multifunkčného ihriska je 
potrebné dotiahnuť: 

- Pripojenie umelého osvetlenia – bude riešené vnútroareálovou elektrickou 
prípojkou k novému multifunkčnému ihrisku. 

- Drenážne odvedenie dažďovej vody z ihriska do novovybudovanej trativodnej 
šachty. 

 

2. Vykonané prieskumy 
 

Vykonané prieskumy spočívali v zameraní a obhliadke jestvujúceho ihriska a okolitého 
priestoru. Pre stanovenia základových pomerov je potrebné pri výkopoch základov pätiek 
pod stĺpmi oplotenia a stĺpov osvetlenia posúdiť únosnosť základovej pôdy odborne 
spôsobilým geológom, prípadne prizvať statika na posúdenie únosnosti zeminy. 

Chránené časti územia ani žiadne kultúrne pamiatky sa dotknutej stavbyihriska 
netýkajú.  

 
3. Použité mapové a geodetické podklady 

 
- Digitálny podklad riešeného územia 
- Kópia z katastrálnej mapy  

 
4. Príprava pre výstavbu 

Na danom území je potrebné vykonať vytýčenie stavby, zemné práce spočívajúce 
v odkrytí a uskladnení zeminy na príslušnej skládke. Na mieste bývalého ihriska je potrebné 
odkryť narušenú asfaltovú vrstvu a naniesť nové vrstvy štrkového podložia pre ihrisko. 
Plocha terénu pod podkladné štrky sa upraví do 2 % sklonu pozdĺžne na obidve strany. 
Uloženie drenáže je potrebné vyviesť do trativodnej šachty. 

5. Urbanistické, architektonické a stavebno-technické riešenie 
stavby 

Jedná sa o úpravu už existujúceho priestoru pri ZŠ na multifunkčné ihrisko. 
Realizáciou stavby ihriska sa zatraktívni priestor školského športového areálu patriaci obci. 
Stavba si nevyžaduje zvláštne riešenie dopravy a ani nové budovanie príjazdových ciest, 



všetky vstupy do územia školského areálu pri ZŠ zostávajú k dispozícií aj pre využívanie 
multifunkčného ihriska s umelým povrchom. 

Výškový rozdiel medzi prístupnou komunikáciou a hornou úrovňou pieskového 
podložia umelého trávnika je 50 mm. Okraj trávnatého povrchu je lemovaný 
železobetónovým vencom šírky 350 mm. Na oplotenie s pletivom sú kotevné mantinely 
okolo ihriska s výškou mantinelu 1,1 m, výška záchytnej siete je 3,5 m po celom obvode 
hracej plochy. 

Zloženie jednotlivých vrstiev podložia trávnika: 
 50 mm zhutnená štrkodrva frakcie 0/22 mm 
 150 mm zhutnená štrkodrva frakcie 32/63 mm 
 Geotextília 
Plochu existujúceho asfaltového povrchu ihriska je ideálne demolovať, kvôli 

rovnomernosti podkladu pre nové ihrisko. 
Návrh farebného riešenia: samotné ihrisko je riešené farebným vyčlenením hracích 

plôch čiarami a plošným farebným oddelením jednotlivých hracích polí a bočných výbehov. 
Tieto rozmery sú normové a sú dodávané ako subdodávka hornej stavby ihriska spolu 
s mantinelmi, tyčami pre uchytenie sietí. Architektonický vzhľad bude po dohode 
s investorom zjednotený ako celok aj farebne a doplnený môže byť vo vnútri ihriska na 
mantineloch reklamnými nápismi a logami sponzorov. Osvetlenie ihriska je riešené svitidlami 
Philips pripevnenými pomocou oceľovej konštrukcie na oceľové 6 m vysoké stĺpy umelého 
osvetlenia. Na každom rohovom stĺpe bude jedno svietidlo a na stredových stĺpoch 
umiestnené 2 svietidlá. Stĺpy sú osadené do základových pätiek 1,0 x 1,0 x 1,2 m, pripevnené 
kotvením do pätky.  

  

6. Popis technického riešenia 
 

6.1. Zemné práce 
 

Spočívajú vo výkopoch jám základových pätiek osvetľovacích stĺpov, oplotenia a pre uloženie 
vrstiev podložia pre umelý trávnik ihriska. 

 
6.2. Zakladanie 
 
Spočíva zo základných pätiek pod oceľovú konštrukciu na stĺpy a uchytenie stĺpov mantinelov 
a sietí, základové pätky pod stĺpy sú z betónu triedy C 16/20. 
 
6.3. Hydroizolácie 
 
Hydroizolácia pre ihrisko nie je riešená. Pre odvodnenie slúžia drenážne vrstvy podložia 
ihriska s okrajovou drenážnou rúrou priemeru Ø 200 mm na odvedenie vody a na 
absorbovanie väčšieho návalu dažďovej vody – do vsakovacej šachty. 
 
6.4. Nosné konštrukcie 
 
Nosná oceľová konštrukcia mantinelov a sietí je z hliníkových stĺpov profilu50 x 50 mm 
a oceľových profilov HEB 120 mm pre stĺpy umelého osvetlenia. Základové pätky sú do 
nezamŕznej hĺbky 1200 mm pod upravený terén. 



 
6.5. Podlahy 
 
Podlaha – zámková dlažba hr. 60 mm okolo ihriska, hracia plocha – umelý trávnik s výplňou 
granulátom. 
 
6.6. Úpravy povrchov 
 
Vnútorné povrchy  - mantinely – farebné reklamné plochy s využitím ako odrazová plocha 
pre hru. Vonkajšie steny mantinelov a nosné oceľové konštrukcie sú natreté exteriérovou 
farbou – podľa dohody s investorom. 
 
6.7. Stolárske výrobky 
 
Použité sú lavičky, stolíky, športový bezpečnostný prenosný uskladniteľný mobiliár pre 
športoviská. 
 
6.8. Zámočnícke výrobky 
 
Pomocné oceľové konštrukčné prvky – tyče 50/50/4 mm, držiace siete, oceľové profily HEB 
120 mm pre umelé osvetlenie. 
 
6.9. Osvetlenie 
 
Osvetlenie ihriska je riešené prirodzene, aj umelým osvetlením v rohoch a v strede na osi 
ihriska. 
 
 

7. Technické vybavenie 
 

Stĺpy umelého osvetlenia sú napojené el. prípojkou zo ZŠ. Detailnejšie je to rozpísané 
v projektovej dokumentácií elektroinštalácií. 
 Dažďová voda sa odvedie z ihriska drenážnym potrubím do vsakovacej šachty.  
 
 

8. Charakteristika prostredia priestorov 
 

Priestorové nároky využitia sú optimálne pre využívanie multifunkčného ihriska na 
športy: tenis, futbal, hádzaná, basketbal, volejbal. Z hľadiska svetelnej pohody sú plochy 
dimenzované na bežný štandard využitia na športovanie s využitím umelého osvetlenia 
v celoročnej prevádzke. 
 

9. Ochrana pred hlukom 
 

Vonkajšie zdroje hluku sa v blízkosti objektu nenachádzajú. 



10. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 

Počas realizácie stavebných prác je potrebné riadiť sa ustanovením zákona NR SR č. 
330/1996 Z.z. a súvisiacimi predpismi, predovšetkým vyhláškou Úradu bezpečnosti práce č. 
74/1996 Z.z., ktoré sa týkajú bezpečnosti práce s technickými zariadeniami pri stavebných 
prácach. Stavebné práce je treba vykonávať s ohľadom na technické a realizačné podmienky 
stanovené výrobcami stavebných materiálov a konštrukcií. 

Všetky stavebné a montážne práce je treba vykonávať v zmysle STN pre realizáciu 
stavebných prác, pri dodržaní zásad technológ. Disciplíny v stavebnej výrobe  podľa platných 
predpisov BOZP. 

 

11. Riešenie požiarnej ochrany 
 

Z hľadiska požiarnej ochrany je stavba posudzovaná v zmysle STN 920201-4 ako 
jednoduchá stavba s 1 požiarnym úsekom a nevyžaduje si samostatnú PD PO. 

 
12. Riešenie dopravy a napojenia sa dopravný systém 
 

Prístup na ihrisko je z pešieho chodníka a automobilové príjazdové komunikácie 
končia na parkoviskách ZŠ, resp. v okolí riešeného objektu ihriska. 

 
13. Starostlivosť o životné prostredie 
 

Stavba nebude nepriaznivo vplývať na životné prostredie. Pri stavebných prácach 
nebude obmedzená premávka na komunikáciách ani v areáli ZŠ. Pri výkopových prácach 
základov sa nahromadí zemina, ktorá sa využije na úpravu terénu okolia ihriska, resp. na 
skládku. Stavba nebude mať negatívny vplyv na životné prostredie a budú dodržané všetky 
environmentálne zásady. Prípadné znečistenie verejných komunikácií pri výstavbe odstráni 
investor. 

Prevádzka areálu ihriska nebude produkovať žiadny komunálny odpad, k vytváraniu 
žiadneho nebezpečného či zdraviu škodlivého odpadu nedochádza. 

Kategorizácia odpadov je prevedená v zmysle platného Katalógu odpadov – vyhláška 
MŽP SR č. 284/2001 Z.z. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Čadci dňa 04.05.2017     Vypracoval: Ing. Vladimír Golis  















Príloha č. 3 

 

Čestné vyhlásenie uchádzača o súhlase s obchodnými a zmluvnými podmienkami 

 

Názov zákazky: „Stavebné úpravy nevyhovujúceho školského ihriska – výstavba 

multifunk čného ihriska s umelým trávnikom a mantinelmi“ 

 

ČESTNÉ VYHLÁSENIE 

 

Obchodné meno ..............................................................................................  

IČO: ........................... 

zastúpená 

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

týmto 

čestne vyhlasuje 

- že súhlasí s podmienkami zadanými verejným obstarávateľom vo výzve na predloženie 

ponuky, 

- že ním poskytnuté údaje sú úplné a pravdivé; 

 

 

 

V ...................... dňa ........................ ................................................................... 

Osoba oprávnená konať v mene uchádzača 

 

 



ZMLUVA O DIELO 
 

 
uzavretá podľa ustanovení §§ 536 až 565 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 
 

medzi 
 
 

I. ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. Zhotoviteľ:    

Sídlo:     
Zastúpený:   
Bankové spojenie:  
Číslo účtu/IBAN:   
IČO:    
IČ DPH:   
Kontakt    
tel.:    
email:    

    
 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

 
2.  Objednávateľ:   Obec Oščadnica 

Sídlo:    Nám. M. Bernáta č. 745, 023 01  Oščadnica 
Zastúpený:   Ing. Marián Plevko, starosta 
Bankové spojenie:   Slovenská sporiteľňa, a. s. 
Číslo účtu/IBAN:  SK45 0900 0000 0050 7723 8765 
IČO:    00314170 
DIČ:               2020421513 
Kontakt 
Meno a priezvisko:         Ing. Marián Plevko, starosta 
tel.:               +421 (0) 41/707 94 60 
email:    oscadnica@oscadnica.sk  
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
II. PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 
 
2. Objednávateľ sa zaväzuje prevziať riadne dokončené dielo v rozsahu a za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, zaplatiť dohodnutú cenu za dielo a poskytnúť potrebnú 
súčinnosť. 

 
3. Predmetom plnenia tejto zmluvy je zhotovenie nasledovného diela: „Stavebné úpravy 

nevyhovujúceho školského ihriska – výstavba multifunkčného ihriska s umelým 
trávnikom a mantinelmi“ podľa špecifikácie uvedenej v odsúhlasenej cenovej ponuke. 
  
(ďalej len ,,dielo“) 

 
4. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi a dohodami 



zmluvných strán  a bude realizovať dielo v súlade s právnymi predpismi, normami 
a smernicami, ktoré sú platné v Slovenskej republike. 

 
5. Objednávateľ sa zaväzuje za zhotovené dielo, resp. odovzdané dielo podľa tejto zmluvy 

zaplatiť zhotoviteľovi cenu diela za podmienok uvedených v Čl. IV tejto zmluvy. 
 

6. Objednávateľ vyhlasuje, že má plnú právnu spôsobilosť k užívaniu nehnuteľnosti zapísanej na  
LV č. 9259, parcela č. 31/1 – druh parcely zastavaná plocha a nádvorie o výmere 5275 m², 
vedenom Okresným úradom Čadca, katastrálny odbor, kat. územie Oščadnica, na ktorej sa 
má realizovať predmet tejto zmluvy, pričom v opačnom prípade zodpovedá za škody tým 
vzniknuté. Objednávateľ zároveň prehlasuje, že má usporiadané všetky potrebné náležitosti v 
zmysle stavebného zákona a ostatných súvisiacich predpisov. V prípade ak objednávateľ nie je 
vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej sa má dielo realizovať, zodpovedá rovnako ako v prvej a 
druhej vete tohto bodu, po tom čo zhotoviteľa ubezpečil, že na nehnuteľnosti môže byť dielo 
realizované. 

 
 

III. ČAS PLNENIA 
 
1. Termín plnenia predmetu diela tejto zmluvy podľa čl. 2 je nasledovný: 

 
-  začatia prác: ...................    
-  ukončenia prác: do 8 týždňov od účinnosti zmluvy  
  

2. Zmluvné termíny začatia a ukončenia prác a dodávok budú zmluvnými stranami zmenené len 
v prípade realizácie prác vo väčšom rozsahu oproti dojednanému predmetu zmluvy a v prípade 
okolností, ktoré budú brániť zhotoviteľovi v realizácii prác a nebudú zavinené zhotoviteľom 
resp. budú na strane objednávateľa. Medzi okolnosti brániace zhotoviteľovi v začatí realizácie 
prác ako aj realizácii samotnej patria najmä: 
a) vyššia moc (najmä vojna, mobilizácia, živelné pohromy, atď.),  
b) príkazy, zákazy a obmedzenia vydané štátnymi orgánmi alebo miestnymi správnymi 

orgánmi, ak neboli vyvolané konaním alebo nekonaním zhotoviteľa, 
c) neposkytnutie včasnej súčinnosti objednávateľa alebo v prípade omeškania objednávateľa 

so zaplatením zálohovej platby v zmysle Čl. IV. tejto zmluvy, 
d) zmeny v povahe a rozsahu prác na diele požadovaných objednávateľom, pokiaľ sú takého 

rozsahu alebo požadované v takom čase, že môžu mať vplyv na termín ukončenia prác. 
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje ku dňu začatia realizácie prác v zmysle bodu 1 tohto článku, 

odovzdať zhotoviteľovi priestor (miesto realizácie diela), na ktorom sa majú realizovať práce v 
takom stave, aby ten mohol bez akýchkoľvek prekážok pristúpiť k začatiu prác. V prípade, že 
sa tak nestane alebo ak nastanú iné okolnosti na strane objednávateľa brániace začatiu prác, 
posúva sa dohodnutý termín začatia prác o čas, pre ktorý zhotoviteľ nemohol začať s 
výkonom dohodnutých prác. 

 
4. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi prístup na stavenisko, pripojenie na elektrickú a 

vodovodnú prípojku. Zároveň vyčlení priestor pre skládku materiálov a odpadu. 
 
5. Ak nastanú okolnosti uvedeného v bode 2, 3 a 4 tohto článku, nenesie zhotoviteľ za 

nedodržanie termínu ukončenia prác žiadnu zodpovednosť a objednávateľ voči nemu nemôže 
uplatňovať žiadne sankcie ako aj inú náhradu škody. 
 

6. V prípade posunutia termínu začatia alebo dokončenia diela, nezodpovedá zhotoviteľ 
objednávateľovi za okolností uvedených v bode 2, 3 a 4 tohto článku, avšak akonáhle 
prekážky odpadnú, je zhotoviteľ povinný začať alebo pokračovať v diele 
bezodkladne. Termíny začatia a dokončenia diela sa za podmienok v tomto článku posunú len 
o čas preukázateľne posunutý v prípadoch v zmysle bodov 2, 3 a 4 tohto článku a len 
o nevyhnutný čas. V opačnom prípade zhotoviteľ za nedodržanie termínu ukončenia prác 



nesie zodpovednosť a objednávateľ voči nemu môže uplatňovať sankcie ako aj inú náhradu 
škody. 
 

 
IV. CENA DIELA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Cena diela za plnenie predmetu zmluvy podľa Článku II tejto zmluvy je stanovená dohodou 

zmluvných strán a predstavuje sumu: 
...................Eur bez DPH 
...................Eur s DPH  

 
2. Zmluvné strany berú na vedomie, že k cene diela bude účtovaná DPH podľa platných 

právnych predpisov SR vo výške 20 %, t.j.: ....................... Eur. 
 
3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu diela do 30 kalendárnych dní po ukončení prác – 

podpísaní odovzdávacieho protokolu. 
 
4. Pre prípad omeškania objednávateľa s úhradou faktúr v zmysle bodu 3 tohto článku sa 

zmluvné strany dohodli na zmluvnej pokute vo výške 0,05 % z nesplatenej čiastky uvedenej 
na faktúre za každý deň omeškania. 

 
5. Ak zhotoviteľ nesplní svoju povinnosť odovzdať dielo v dohodnutom termíne a nebránili mu v 

tom okolnosti uvedené v Článku III bod 2,3,4 a 5 je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči 
zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý začatý deň omeškania.  

 
6. V prípade, že si objednávateľ nesplní svoju povinnosť vyplývajúcu mu z Článku IV a V tejto 

zmluvy, môže zhotoviteľ až do splnenia tejto povinnosti objednávateľom pozastaviť práce a 
dodávky materiálu. 
 

7. Práce naviac nie sú predmetom cenovej kalkulácie uvedenej v cenovej ponuke ktorá je 
súčasťou tejto zmluvy. V prípade realizácie naviac prác zhotoviteľom po predchádzajúcom 
odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami, bude cena týchto prác predmetom osobitnej 
dohody vo forme písomného dodatku k tejto zmluve, alebo objednávky. 
 

8. Za práce naviac podľa bodu 8 tohto článku sa považujú práce, ktoré svojou povahou alebo 
rozsahom sú nad rámec dohodnutého predmetu tejto zmluvy 

 
9. Zhotoviteľ  vystavenú  konečnú faktúru zašle  doporučene na adresu sídla objednávateľa 

alebo mu ju osobne odovzdá v mieste jeho sídla. 
 
 

V. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 
 
1. Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi pripravený stavebný priestor na realizáciu prác a dodávok 

materiálu a poskytne potrebnú súčinnosť 
 
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a podľa 

podmienok dohodnutých v tejto zmluve a odovzdať ho objednávateľovi. 
 
3. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník počnúc dňom začatia realizácie prác až do ich 

ukončenia. Každá zmena, prípadne iné skutočnosti týkajúce sa plnenia predmetu tejto zmluvy 
bude zapísaná do montážneho denníka. Zápisy v stavebnom denníku obojstranne odsúhlasené 
zástupcom objednávateľa a zástupcom zhotoviteľa, sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale budú 
slúžiť ako podklad pre vypracovanie doplnkov a zmien tejto zmluvy ak sa na nich zodpovedný 
zástupcovia zmluvných strán dohodnú. Do stavebného denníka sa zapíšu aj okolnosti 
vyplývajúce z Článku III bod 2, 3, 4, a 5. 

 



4. Zhotoviteľ odovzdá dielo na základe zápisu o odovzdaní a prevzatí diela (ďalej len ,,preberací 
protokol“). Zhotoviteľ pred plánovaným odovzdaním predmetu zmluvy a podpísaní 
preberacieho protokolu písomne vyzve objednávateľa najmenej 3 dni vopred. Po doručení 
tejto výzvy je objednávateľ povinný začať s postupným preberaním diela tak, aby doba 
trvania preberacieho konania neohrozila podpísanie preberacieho protokolu. Zhotoviteľ môže 
dielo odovzdať aj skôr ako je dohodnutý termín ukončenia prác v zmysle Článku III bod 1, 
povinnosť doručiť výzvu na prebratie a odovzdanie diela, však musí byť zachovaná. Ak 
objednávateľ odmietne podpísať preberací protokol spíšu zmluvné strany zápis, v ktorom 
uvedú svoje stanoviská a ich odôvodnenie. 

 
5. Podpísaním preberacieho protokolu obidvomi zmluvnými stranami sa dielo považuje za riadne 

zhotovené. Od tohto dátumu je zhotoviteľ oprávnený vystaviť konečnú faktúru v zmysle 
Článku IV bod 3 a objednávateľ je povinný zaplatiť zostávajúcu cenu diela. 
 

6. Dielo alebo jeho časti,  ktoré neboli odovzdané a prevzaté, nesmie objednávateľ bez 
predchádzajúceho písomného súhlasu zhotoviteľa užívať 

 
7. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo bezdôvodne prevziať formou preberacieho 

protokolu alebo podpísať protokol alebo sa k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vopred 
zaslaného ospravedlnenia nedostaví, zhotoviteľ sa nedostáva do omeškania s plnením svojho 
záväzku podľa tejto zmluvy, a to až do poskytnutia súčinnosti protokolárneho prevzatia diela 
objednávateľom. V prípade, že objednávateľ odmietne dielo bezdôvodne prevziať alebo 
podpísať protokol alebo sa k odovzdaniu a prevzatiu diela bez vopred zaslaného 
ospravedlnenia nedostaví, dielo sa považuje za riadne a včas odovzdané po uplynutí troch dní 
odo dňa, ktorý mal byť podľa preukázateľne doručeného oznámenia zhotoviteľa 
objednávateľovi dňom odovzdania a prevzatia diela, pričom nastávajú účinky podľa bodu 5 
tohto článku. Dňom odovzdania diela podľa predchádzajúcej vety nesmie byť deň skorší ako 
tri dni odo dňa doručenia oznámenia zhotoviteľa objednávateľovi. 

 
8. Miestom odovzdania diela sa rozumie miesto kde sa dielo malo vykonať. 
 
 

VI. ZÁRUČNÁ DOBA 
 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet zmluvy má v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi, ako aj za vady, ktoré sa prejavia v záručnej dobe. 
 
2. Zmluvné strany sa dohodli na záručnej dobe 24 mesiacov. Záručná doba začína plynúť dňom 

podpísania preberacieho protokolu. V prípade ak sa pri preberaní diela zistia drobné vady, 
príp. iné nedorobky, tieto budú odstránené v primeranej dobe. 

 
3. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené na zhotovenom diele objednávateľom alebo jeho 

pôsobením, ako aj nesprávnym používaním zhotoveného diela, a to v rozpore s účelom alebo 
obvyklým spôsobom užívania a tiež za vady spočívajúce v stavebnom podklade na ktorom 
bolo dielo zhotovené. Zhotoviteľ nenesie zodpovednosť ani za vady diela, ktoré budú 
spôsobené neodborným zásahom, alebo nevykonávaním odbornej údržby diela. 

  
4. Oznámenie reklamácie musí byť vykonané písomne a bez zbytočného odkladu (najneskôr do 

10 kalendárnych dní od zistenia) na adresu zhotoviteľa. Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu 
začne s odstraňovaním vád, na základe oprávnenej reklamácie v termíne a spôsobom 
dohodnutým s objednávateľom. 

 
 

VII. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
1. Objednávateľ môže jednostranne odstúpiť od zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej 

zmluvnej strane v prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné 



porušenie zmluvnej povinnosti sa považuje najmä: 
a) zhotoviteľ nie je oprávnený na vykonávanie činnosti, ktorá je predmetom tejto zmluvy, 
b) zhotoviteľ spôsobil v mieste výkonu svojej činnosti škodu a neodstránil ju, napriek tomu, že 

bol na to písomne upozornený, 
c) ak zhotoviteľ bude postupovať aj napriek upozorneniam a výzvam zo strany objednávateľa pri 

výkone práce tak, že to bude nasvedčovať tomu, že  termín dokončenia diela, pre okolnosti na 
strane Zhotoviteľa, nebude dodržaný, 

d) ak zhotoviteľ bude preukázane vykonávať stavebné práce vadne, t.j. v rozpore s 
podmienkami dohodnutými v tejto zmluve alebo technologickými postupmi, platnými STN, 
alebo projektom. Musí ísť o vady, na ktoré bol zhotoviteľ v priebehu zhotovovania diela 
upozornený, 

e) ak je zhotoviteľ v omeškaní so svojím zmluvným záväzkom a nevykonal opatrenia na nápravu 
ani do 14 dní od upozornenia alebo príkazu zástupcu objednávateľa, 

f) ak zhotoviteľ nezačal realizovať práce v dohodnutých zmluvných termínoch do 14 dní od 
odovzdania staveniska, 

g) ak bol na majetok zhotoviteľa vyhlásený konkurz alebo ak bol podaný návrh na vyhlásenie 
konkurzu. 

 
2. Zhotoviteľ môže jednostranne odstúpiť o zmluvy ku dňu doručenia odstúpenia druhej strane v 

prípade podstatného porušenia zmluvnej povinnosti. Za podstatné porušenie zmluvnej 
povinnosti sa považuje najmä: 

a) objednávateľ neodovzdal miesto výkonu prác v stave spôsobilom na realizáciu diela, 
b) objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť napriek tomu, že bol na to písomne vyzvaný, 
c) objednávateľ si nesplnil svoju povinnosť vyplývajúcu mu z Článku IV bod 3,4 a 5 tejto zmluvy, 
d) objednávateľ odmietol bezdôvodne dielo prevziať alebo sa nezúčastnil na odovzdávaní napriek 

tomu, že bol na to vyzvaný v zmysle Čl. V bod 5. 
 
Právo na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
3. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane objednávateľa, má 

zhotoviteľ právo na zaplatenie preukázaných účelne a nevyhnutne vynaložených nákladov 
spojených s vykonanými prácami na zhotovovaní diela do času ukončenia zmluvného vzťahu. 
 

4. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvného vzťahu z dôvodov na strane zhotoviteľa, má 
objednávateľ nárok na zaplatenie preukázaných vynaložených nákladov spojených s verejným 
obstarávaním diela, s prípadnými prepadnutými dotáciami a inými nákladmi súvisiacimi 
s obstaraním zákazky do času ukončenia zmluvného vzťahu a náklady, ktoré objednávateľovi 
vzniknú po ukončení zmluvného vzťahu týkajúce sa nového zazmluvnenia zákazky. 
Ustanovenia o náhrade škody tým nie sú dotknuté.  

 
5. Do 3 dní od doručenia jednostranného odstúpenia druhej zmluvnej strane sú obe zmluvné 

strany povinné spoločne vykonať na stavbe inventarizáciu a spísať o tom písomný záznam a 
podľa neho vzájomne vysporiadať svoje práva a povinnosti. 

 
 

VIII. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
1. Akékoľvek zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len po vzájomnej dohode zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov, ktoré budú číslované podľa ich poradia a podpísané obidvomi 
zmluvnými stranami.  
 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú do 3 dní oznámiť zmenu vyplývajúcu z právneho nástupníctva. 
Túto povinnosť majú od uzatvorenia zmluvy do uplynutia záručnej lehoty. 

 
3. Na riešenie vzájomných práv a povinností neupravených touto zmluvou sa primerane vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka a súvisiacich platných právnych predpisov Slovenskej 



republiky. 
 
4. Ak by sa akékoľvek ustanovenia tejto dohody stali neplatnými, zostávajú ostatné ustanovenia 

tejto dohody v platnosti. Účastníci dohody sa zaväzujú v takých prípadoch prijať nové 
ustanovenia, ktoré nahradia neplatné ustanovenia a ktoré budú v súlade s účelom tejto 
dohody. 

 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že sú s obsahom zmluvy riadne oboznámení, ich prejav vôle je 

urobený slobodne a vážne, je určitý a zrozumiteľný, že zmluva nebola uzavretá pod nátlakom 
ani v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju podpisujú. 

 
6. Zmluvné strany zodpovedajú za úplnosť a správnosť svojich údajov uvedených v Čl. I. tejto 

zmluvy. O každej ich zmene je strana, ktorej sa zmena týka povinná najneskôr do dvoch dní 
informovať druhú stranu. V opačnom prípade zodpovedá za škodu, ktorá tým vznikne druhej 
strane. 

 
7. Táto zmluva obsahuje úplnú dohodu zmluvných strán a nahradzuje akékoľvek predchádzajúce 

písomné či ústne zmluvy, dohody, záruky či iné dojednania, týkajúce sa predmetu tejto 
zmluvy. 

 
8. Všetky informácie, písomnosti, podklady o diele, ponukové listy, grafické úpravy a projektové 

spracovanie diela predstavujú obchodné tajomstvo a považuje sa medzi zmluvnými stranami 
za dôverné a to aj po ukončení diela a jeho odovzdaní. 

 
9. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

v deň nasledujúci po dni zverejnenia v zmysle osobitných predpisov.  
 
10. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení. 
 
 
V .................................. dňa.............   V.................................. dňa............. 
 
 
 
  
Za objednávateľa:     Za zhotoviteľa: 
 
 
 
 
 
 
......................................................   ..................................................... 
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