
Výzva na predloženie cenovej ponuky
Názov zákazky: Nové detské ihrisko v obci Vysoká pri Morave

Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov Obec Vysoká pri Morave

IČO 00305197

 Zadávateľ nie je platca DPH

Adresa Hlavná 196, 900 66 Vysoká pri Morave, SK

Kontaktná osoba Dušan Dvoran, +421905 537 343, obecnyurad@vysokaprimorave.sk

 

Informácie o zákazke

Typ zákazky: Zákazka s nízkou hodnotou podľa §117 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov.

Typ aukcie: Bez elektronickej aukcie

 Zákazka bude ukončená a vyhodnotená po uplynutí lehoty na prekladanie ponúk bez následnej
elektronickej aukcie.

Predpokladaná hodnota: 9177,44 € bez DPH

Predpokl. obdobie
realizácie: 1.štvrťrok 2020

Lehota na predkladanie
ponúk: do 11.12.2019 do 12:00

Spôsob predkladania ponúk:
Do zákazky sa môžete prihlásiť prostredníctvom portálu TENDERnet po kliknutí na tento odkaz:
https://www.tendernet.sk/zakazka?cLkgwbH-AjdyekFdgMzRihY
Cenovú ponuku je uchádzač povinný predložiť v rámci systému TENDERnet v časti: Zadať ponuku.
Ponuky predložené inak ako v systéme TENDERnet nebudú pri hodnotení posudzované.

Anonymná zákazka: Počas plynutia lehoty na predkladanie ponúk obstarávateľ nevidí informácie o predložených ponukách

 

Opis zákazky

Oblasť Stroje, zariadenia, nástroje, náradie

Podoblasť Zariadenie a vybavenie ihrísk

1.Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov: Obec Vysoká pri Morave, Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave
Zastúpený: Dušan Dvoran, starosta obce
IČO: 00305197
Telefón: 0905 537 343
Elektronická pošta: obecnyurad@vysokaprimorave.sk, starosta@vysokaprimorave.sk
Internetová adresa: www.vysokaprimorave.sk 

2. Druh zákazky: Spoločný slovník obstarávania
(CPV): 45000000-7 – Stavebné práce
37535200-9 – Zariadenie ihrísk

3. Názov zákazky: Nové detské ihrisko v obci Vysoká pri Morave

4. Opis zákazky: 
Ide o využitie územia v obci Vysoká pri Morave, výstavbou detského ihriska podľa špecifikácie uvedenej v špecifikácii zákazky: 
PRÍLOHA Č.1 - Detské ihrisko Výkaz výmer.xlsx
PRÍLOHA Č.2 - 125 x 125m plocha detské ihrisko.pdf
- Dopadová plocha v zmysle STN EN 1177 
-Certifikované podľa normy STN EN 1176
- Ihrisko musí byť bez údržbové, všetky hracie prvky a zariadenia musia byť vyhotovené podľa platných technických a bezpečnostných EN
noriem a synchronizovaných platných právnych noriem SR. Všetky zariadenia musia byť bezpečnostne atestované s doloženým platným
certifikačným osvedčením pre verejný sektor s dlhodobou životnosťou. 
Všetky prílohy, vrátane výzvy ku súťaži sú zverejnené na stránke obce www.vysokaprimorave.sk

5. Predpokladaná hodnota zákazky: 9177,44 € bez DPH

6. Miesto uskutočnenia stavebných prác: katastrálne územie Vysoká pri Morave, areál športového štadióna
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7. Rozdelenie predmetu obstarávania na časti: Žiadame predloženie cenovej ponuky na celý predmet zákazky, vrátane dodávky a
montáže.

8. Možnosť predloženia variantných riešení: Neumožňuje sa!

9. Trvanie zmluvy alebo lehota ukončenia stavebných prác najneskôr: do 15.03.2020

10. Hlavné podmienky financovania: 
Predmet zákazky bude financovaný zo zdrojov poskytnutých z dotácie Úradu vlády SR a z vlastných zdrojov.
Verejný obstarávateľ neposkytne zálohu na realizáciu predmetnej zákazky. Konečné zúčtovanie bude realizované bezhotovostným stykom
na základe vystavenej faktúry. Lehota splatnosti faktúry – požaduje sa minimálne 14 dní od doručenia faktúry.

11. Pokyny k predloženiu ponuky: 
Predložená ponuka musí obsahovať cenovú ponuku podľa prílohy č.1 (výkaz výmer);
doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce v zmysle § 32 ods. 2 písm. e) zákona. 
Verejný obstarávateľ požaduje predložiť vyplnené a potvrdené čestné prehlásenie - príloha č.3
Ponuka musí obsahovať prílohu č.4 a to vypísanú a potvrdenú Zmluvu o dielo. 
Okrem uvedeného, uchádzač predloží vlastnú vizualizáciu ponúkaných zostáv, nie informatívne obrázky herných prvkov a taktiež predloží
referencie a platné bezpečnostné certifikáty na všetky ponúkané herné prvky a zostavy. 

Uchádzač predložením ponuky vyhlasuje, že nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v
Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

12. Lehota na predkladanie ponúk: 11.12.2019 do 12.00 hod.

13. Otváranie a vyhodnotenie ponúk sa uskutoční 11.12.2019 o 15.00 hod na Obecnom úrade za účasti komisie pre verejné obstarávanie.
Výsledok vyhodnotenia ponúk bude uchádzačom zaslaný formou emailu.

14. Kritériá na hodnotenie ponúk: Jediným kritériom je celková cena (EUR s DPH) - 100%. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH
bude posudzovaná cena celkom.

15. Zmluva o dielo: Výsledkom verejného obstarávania je Zmluva o dielo uzavretá podľa Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení
neskorších zmien a doplnkov. Zmluva o dielo je prílohou č. 3 tejto výzvy.

V prílohe je uvedený návrh zmluvných podmienok - príloha č.4. Tento návrh je záväzný a zmluvné strany sa od jej obsahu môžu pri
podpise zmluvy odchýliť len v nepodstatných náležitostiach. Zmluva sa taktiež nesmie zmeniť tak, aby znižovala rozsah povinností pre
Zhotoviteľa.

16. Uplynutie lehoty viazanosti ponúk: 31.12.2020

17. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť vyhlásený postup verejného obstarávania,
ak:

- Nebude predložená ani jedna cenová ponuka.
- Ani jeden uchádzač nesplní podmienky účasti.
- Ani jedna z predložených ponúk nebude zodpovedať určeným požiadavkám vo výzve na predkladanie ponúk.
- Najnižšia cenová ponuka prekročí predpokladané finančné možnosti verejného obstarávateľa určené na uskutočnenie predmetu
obstarávania.

- Ak sa v prílohe alebo na inom mieste v súťažných podkladoch uvádza odkaz na technické špecifikácie v poradí: slovenské technické
normy, ktorými sa prevzali európske normy, európske technické osvedčenia, spoločné technické špecifikácie, medzinárodné normy, iné
technické referenčné systémy zavedené európskymi úradmi pre normalizáciu alebo, ak také neexistujú, národné technické osvedčenia
alebo národné technické špecifikácie týkajúce sa uskutočnenia stavebných prác a používania stavebných výrobkov; umožňuje sa
uchádzačom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením, resp. vyhovujúcimi vlastnosťami materiálov, aké sú požadované v zmysle §
42 ods. 2 písm. b) zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ak sa v opisnom formulári uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, obchodný názov, patent alebo
typ, umožňuje sa dodávateľom predloženie ponuky s ekvivalentným riešením s porovnateľnými, respektíve lepšími parametrami.
Uchádzač, ktorý predkladá ponuku je povinný pred podpisom zmluvy preukázať ekvivalentnosť ním ponúkaného tovaru na základe
relevantných dokladov. O splnení podmienky ekvivalentnosti rozhoduje verejný obstarávateľ.

- Požadovaná záruka na predmet zákazky min. 5 rokov

Prílohy: 
PRÍLOHAČ.1 - Výkaz výmer Detské ihrisko.xlsx Iné 04.12.2019 431 kB 
PRÍLOHA Č.2 - 125 x 125m plocha detské ihrisko.pdf Iné 04.12.2019 357 kB 
PRÍLOHA Č.3 - Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO Vysoká.docx Iné 04.12.2019 18,8 kB 
PRÍLOHA Č.4 - Návrh - Zmluva o dielo VPM-2.docx 04.12.2019 30,2kB

Položky zákazky

P.Č. Názov položky / Špecifikácia Množstvo

1
Nové detské ihrisko v obci Vysoká pri Morave 1,000 ks

PRÍLOHA Č.1 - Detské ihrisko Výkaz výmer.xlsx
PRÍLOHA Č.2 - 125 x 125m plocha detské ihrisko.pdf
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Prílohy ku zákazke
Prílohy ku zákazke sú zverejnené na portáli www.TENDERnet.sk.

Prílohy k zákazke Typ Dátum Veľkosť

Výkaz výmer - Detské ihrisko.xlsx Iné 4.12.2019 431,9 kB

125 x 125m plocha detské ihrisko.pdf Iné 4.12.2019 357,5 kB

Čestné vyhlásenie ku účasti vo VO Vysoká.docx Iné 4.12.2019 18,9 kB

Návrh - Zmluva o dielo VPM-2.docx Iné 4.12.2019 30,3 kB
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číslo 

prvku
vizualizácia * názov parametre

cena za prvok bez 

DPH
dopadová plocha montáž a doprava Spolu bez DPH DPH spolu s DPH množstvo Cena spolu

20%

Material: Drevo, Kov, Plast

Rozmerz prvku (d x š x v ):                          

+/- 5 x 3,5 x 3m

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaná podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

Vekove rozhranie detí: 3-14r

Material: Drevo, Kov, Plast

Rozmer: ochr.z.: min 3,5 x  7,5m

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaná podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

Vekove rozhranie detí: 3-14r

Material: Drevo, Kov, Plast

Rozmer: ochr.z.: min 4,8 x 4,8m

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaný podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

Vekove rozhranie detí: 3-14r

Material: Drevo, Kov, Plast

Rozmer: ochr.z.: min 6 x 3,5m

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaná podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

Vekove rozhranie detí: 3-14r

Material: Drevo, Kov, Plast

Rozmer: ochr.z.: min 5 x  4m

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaný podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

Vekove rozhranie detí: 3-14r

Material: Plast, Kov

Rozmer: ochr.z.: min 3,5 x 3,4m

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaná podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

Vekove rozhranie detí: 3-14r

Material: Drevo, Kov, Plast

Rozmer tabule: min 50x70cm

Dlžka záruky: 2 roky

Upevnenie: betonova pätka

Certifikovaná podľa STN EN 1176 a 

1177 pre verejné detské ihriská 

vysvetlivky

* Obrázok je informatívny

0,00 € 0,00 €

6
Pružinová hojdačka výška pádu do 1 

metra(DODÁVKA+MONTÁŽ)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

Visiaca dvojhojdačka - sedák 

KLASIK+BABY - gumená dopadová 

plocha 3,5 x 7,5 metra, výška pádu 

1,6 metra (DODÁVKA+MONTÁŽ)

0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 € 1 0,00 €

1 0,00 €0,00 €0,00 €

Detský kolotoč s protišmykovou 

podlahou, otočným stredom a 

lavicami, výška pádu do 1 metra 

(DODÁVKA+MONTÁŽ)

0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

0,00 €5
Lanový most, výška pádu do 1 

metra(DODÁVKA+MONTÁŽ)
0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 € 1 0,00 €

0,00 € 0,00 € 1 0,00 €

0,00 € 1 0,00 €0,00 €0,00 €

Spolu s DPH vrátane dopravy a montáže
0,00 €

1

INFORMAČNÁ TABUĽA so strieškou 

pre jednu tabuľu na výšku v 

rozmere 50x70cm na prevádzkový 

poriadok(DODÁVKA+MONTÁŽ)

0,00 € 0,00 €

Prevažovacia Hojdačka, výška pádu 

do 1 metra (DODÁVKA+MONTÁŽ)
0,00 € 0,00 €

Dvojvežová zostava s 2 šmýkačkami, 

tunelom, výlezovým mostíkom, 

lezeckou stenou a lanovou stenou, 

výška pádu do 1 metra  

(DODÁVKA+MONTÁŽ)

0,00 € 0,00 €

6

4

2

3
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ČESTNÉ VYHLÁSENIE UCHÁDZAČA 

 

uchádzač: 

 

.................................................................................................................................................... 
(obchodné meno a sídlo/miesto podnikania uchádzača) 

  

 

 

týmto vyhlasuje, že 

 

 

 nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v 

Slovenskej republike alebo v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu podľa § 

32 ods. 1 písm. f) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 
 

 

Uchádzač si je vedomý/á toho, že pokiaľ by ním uvedené informácie neboli pravdivé  

alebo závažným spôsobom boli zamlčané, bude čeliť všetkým z toho vyplývajúcim právnym 

následkom. 

 

 

 

 

 

 

V......................... dňa...........................                       ..................................................  
                                 meno, priezvisko a podpis uchádzača alebo opravnenej osoby1 

 

                  

 

 

 

 
 

                                                           
1 povinné 



 

 
 

 

ZMLUVA  
 

na dodávka a montáž detského ihriska  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

 
 

medzi: 

 

Objednávateľ: 

 

Obec Vysoká pri Morave 

 Sídlo: Hlavná 196/102, 900 66 Vysoká pri Morave 

 IČO: 00305197 

Zastúpený: Dušan Dvoran, starosta obce 

Telefón: 0905 537 343  02/65967120, kl. 1 

e-mail: starosta@vysokaprimorave.sk, obecnyurad@vysokaprimorave.sk 

 

(ďalej len „objednávateľ“)  

a  

 

Zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

 

Čl. 1 

Predmet zmluvy 

 

1. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje pre objednávateľa zrealizovať dodávku a montáž 

detského ihriska na základe projektovej dokumentácie (ďalej tiež ako ,,predmet zmluvy“ 

alebo ,,dielo“),  

 

 

Čl. 2 

Termín, spôsob a miesto plnenia predmetu zmluvy 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet zmluvy v termíne najneskôr do 

15.03.2020. Predmet zmluvy bude dodaný objednávateľovi podľa podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve.  

 

2. Miesto plnenia zmluvy je: Katastrálne územie obce Vysoká pri Morave, areál športového 

štadióna. 

 

mailto:starosta@vysokaprimorave.sk
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3. Zhotoviteľ berie na seba zodpovednosť za správne rozmiestnenie a inštaláciu jednotlivých 

hracích prvkov potrebnú k bezpečnému využívaniu predmetu zmluvy. 

 

 

Čl. 3 

Cena 

 

1. Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacej 

vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov: 

 

Cena spolu v EUR bez DPH:  ......................................  

DPH    ...................................... 

Cena spolu v EUR s DPH:  ......................................  

 

 

2. Cena za zhotovenie kompletného predmetu zmluvy zahrňuje všetky náklady zhotoviteľa 

pri realizácii predmetu zmluvy. 

 

 

Čl. 4 

Platobné podmienky a zmluvná pokuta 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli na úhrade ceny podľa Čl. 3 tejto zmluvy na základe faktúry 

vyčíslenej zhotoviteľom, ktorú tento zašle objednávateľovi. Zhotoviteľovi vzniká právo 

objednávateľovi fakturovať cenu za zhotovenie predmetu zmluvy po ukončení a odovzdaní 

predmetu zmluvy. 

 

Predmet zmluvy – „dodávka a montáž detského ihriska  sa považuje za ukončený podpisom 

protokolu o odovzdaní a prevzatí (ďalej len „protokol“) oprávnenými zamestnancami 

zmluvných strán v termíne podľa Čl. 2 tejto zmluvy.  

 

2. Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry do 30 dní od ich doručenia.  

 

3. Faktúry musia obsahovať náležitosti uvedené podľa § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a údaje podľa zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka. V prípade, že faktúra neobsahuje potrebné náležitosti, vráti ju 

objednávateľ zhotoviteľovi na prepracovanie s tým, že nová lehota splatnosti začína plynúť 

dňom doručenia prepracovanej faktúry.  

 

4. Prílohou faktúr musí byť kópia protokolu o prevzatí.  

 

5. Objednávateľ neposkytuje zhotoviteľovi žiadne zálohové platby.  

 

6. Za oneskorenie plnenia predmetu zmluvy má objednávateľ právo pri nesplnení termínov 

podľa Čl. 2 tejto zmluvy uložiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z príslušnej ceny 

predmetu zmluvy za každý deň omeškania plnenia.  
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Čl. 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú neodkladne sa vzájomne informovať o všetkých 

skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť splnenie predmetu zmluvy alebo jej časti.  

 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že v predmete zmluvy, dodrží všetky všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy platné v Slovenskej republike vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.  

 

3. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi bezodplatne všetky podklady, ktoré má k dispozícii 

a súvisia s projektovými prácami podľa predmetu tejto zmluvy.  

 

4. Príslušné podklady ohľadne predmetu zmluvy bude zhotoviteľ riadne ochraňovať a 

neposkytne ich tretej osobe bez súhlasu objednávateľa.  

 

5. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí zaň 

dohodnutú cenu.  

 

 

Čl. 6 

Zodpovednosť za vady, záruka 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho odovzdávania 

objednávateľovi. Objednávateľ má právo neprevziať predmet zmluvy a v prípade vady má 

objednávateľ právo požiadať zhotoviteľa o poskytnutie bezplatného odstránenia vád bez 

zbytočného odkladu.  

 

2. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím predmetu zmluvy 

prevzatých od objednávateľa, ak zhotoviteľ nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu 

upozornil objednávateľa, a ten na ich použití trval.  

 

3. Zhotoviteľ poskytuje na predmet zmluvy záruku v trvaní 60 mesiacov odo dňa 

protokolárneho odovzdania predmetu tejto zmluvy podľa Čl. 4 ods. 1.  

 

4. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonaný riadne, s odbornou 

starostlivosťou, v súlade s touto zmluvou, v súlade so všetkými príslušnými všeobecne 

záväznými právnymi prepismi a technickými normami Slovenskej republiky a budú spĺňať 

všetky požiadavky v zmysle všetkých príslušných všeobecne záväzných právnych 

predpisov a technických noriem Slovenskej republiky.  

 

5. Zodpovednosť za vady a skryté vady sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 

513/1991 Zb. Obchodného zákonníka vzťahujúcimi sa na zmluvu o dielo.  

 

6. Zhotoviteľ zodpovedá za prípadné škody v súvislosti s vyhotovovaním predmetu tejto 

zmluvy, ktoré nezapríčinil objednávateľ, ktorých náhrada sa riadi príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.  

 

7. Prípadnú reklamáciu vady predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne 

po zistení vady v písomnej forme do rúk zhotoviteľa.  
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Čl. 7 

Všeobecné dojednania 

 

1. Táto zmluva zaniká:  

 

a) kompletným splnením predmetu zmluvy v termínoch podľa Čl. 2 tejto zmluvy; 

b) dohodou zmluvných strán; 

c) pri porušení zmluvy odstúpením ktorejkoľvek zo zmluvných strán.  

 

2. Objednávateľ ako aj zhotoviteľ sú oprávnení odstúpiť od zmluvy v prípade, že sa druhá 

zmluvná strana dostane s plnením svojej zmluvnej povinnosti do omeškania, a túto 

povinnosť nesplní ani v dodatočnej písomne dohodnutej lehote.  

 

3. Odstúpenie od zmluvy je oprávnená strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej 

strane bez zbytočného dokladu po tom, čo nastala skutočnosť zakladajúca jej nárok na 

odstúpenie od zmluvy. 

 

Čl. 8 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Právne vzťahy a podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka a ďalších právnych 

predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.  

 

2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len formou písomných dodatkov podpísanými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

3. Zmluvné strany sú oprávnené postúpiť všetky práva a povinnosti vyplývajúce z tejto 

zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným súhlasom druhej zmluvnej strany. 

V prípade postúpenia zmluvy (vcelku alebo sčasti) alebo prevodu práv zo zmluvy v rámci 

podniku, ktorého je ktorákoľvek zo zmluvných strán súčasťou alebo prechodu na právneho 

nástupcu, resp. spoločnosť, ktorá vznikla spojením alebo akvizíciou takejto spoločnosti, 

takéto postúpenie/prevod/prechod si nevyžaduje súhlas druhej zmluvnej strany. 

 

4. Každé ustanovenie tejto zmluvy sa interpretuje tak, aby bolo účinné a platné podľa 

platných právnych predpisov. Pokiaľ by však bolo podľa platných právnych predpisov 

nevykonateľné, neplatné alebo neúčinné, nebudú tým dotknuté ostatné ustanovenia 

zmluvy. V prípade takejto nevykonateľnosti, neplatnosti, alebo neúčinnosti budú zmluvné 

strany v dobrej viere rokovať, aby sa dohodli na zmenách alebo doplnkoch zmluvy, ktoré 

sú potrebné na realizáciu zámerov zmluvy a nahradia jej nevykonateľné alebo neplatné 

ustanovenia. 

 

5. Všetky oznámenia a všetka komunikácia medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy 

sa  uskutočňuje písomne, a to doporučene, expresnou kuriérskou službou, alebo e-mailom 

a považujú sa za riadne doručené ich doručením príslušnej zmluvnej strane; v prípade 

oznámenia e-mailom po potvrdení úspešného prenosu príjemcovi e-mailu, a to na adresy, 

ktoré zmluvné strany uviedli v záhlaví tejto zmluvy. 
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6. Akýkoľvek spor týkajúci sa tejto zmluvy, bude predložený na rozhodnutie príslušnému 

Okresnému súdu v súlade s ustanoveniami Občianskeho súdneho poriadku č. 99/1963 Zb., 

v znení neskorších predpisov. 

 

7. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 

objednávateľa. 

 

8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých dva dostane objednávateľ a 

dva zhotoviteľ.  

 

9. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nebola uzavretá v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu zmluvu podpisujú. 

 

 

 
V ................................ , dňa:     V ................................ , dňa: 

  

 

 

Za objednávateľa: Za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

 

___________________________     ___________________________  

                Dušan Dvoran 

                starosta obce 
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