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Zmluva o dielo 

1. Zmluvné strany 

 

Objednávateľ 

 

Názov :                                                 .                   
    Obec Pavlice 

    Pavlice 146  

    91942 Pavlice 

    IČO: 00682144 

    DIČ: 2021181217 

 

     

  

 

  

        Zhotoviteľ 

 

Názov :                                                 MM Tennis Court, s.r.o. 

                                                             Diviacka Nová Ves 638    

                                                             972 24 Diviacka Nová Ves 

Štatutárny orgán:  Michal Mašlanka - konateľ 

IČO :                                                     36 346 845 

DIČ:                                                      SK2022 053 484 

Banka :                                                 2103899353/0200 

   

2. Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa rozšírenú údržbu multifunkčného ihriska: 

- strojové hĺbkové prekefovanie ihriska 

- hĺbkové čistenie 

- zber a likvidáciu nečistôt 

- náhrada starého piesku novým 

- rovnomerné rozloženie piesku po celej ploche ihriska 

- ekologický postrek proti náletovým burinám a machu 

 

Spolu bez 20% DPH       1 390,00 € 

20% DPH            278,00 € 

Spolu s 20% DPH       1 668,00 € 
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3. Plnenie zmluvy 

 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať tieto termíny: 

 

 začatie prác:     13.11.2022                    

        ukončenie stavebných prác: 15.11.2022        

 

 

   

 

Dodržiavanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa 

dohodnutého v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ 

v omeškaní s plnením záväzku a pokiaľ nebude dohodnuté inak, predlžuje sa automaticky termín ukončenia 

a odovzdania diela o rovnaký počet dní, ako trvalo omeškanie spolupôsobenia objednávateľa. 

. 

4. Cena diela 

4.0. Zmluvné strany sa dohodli na cene diela podľa predmetu plnenia uvedeného v článku 2. tejto zmluvy  
                                                                   

        Cena  zahrňuje všetky náklady spojené s oprávnením ponúkať túto službu na území Slovenskej republiky a     

        všetky  náklady spojené s dodávkou služby do miesta plnenia dojednaného v čl. 2.bodu 1.  tejto  zmluvy.  

4.1. Cenová ponuka, ktorá bola spracovaná pred uzavretím zmluvy tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

Takto dohodnutú cenu považujú zmluvné strany za cenu jednotkovú pevnú, ktorá môže byť upravovaná len 

za podmienok stanovených v tejto zmluve, ak dôjde dohodou zmluvných strán k zmene predmetu plnenia, času alebo 

podmienok po jej uzatvorení. 

Vykonanie naviac prác, ktoré objednávateľ v priebehu údržby dodatočne objedná, zhotoviteľ vykoná na základe 

vopred dohodnutej ceny.  

 

5. Platobné podmienky 

Pred vykonaním služby objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi preddavok. 

 Celú sumu za službu  uhradí kupujúci  predávajúcemu: 

do 19. dňa od vystavenia faktúry 

    

Práce, dodávky zhotoviteľ vyfakturuje na základe skutočne prevedeného množstva. 

V prípade omeškania zhotoviteľa s riadnym a včasným plnením svojho zmluvného záväzku má objednávateľ právo 

posunúť úhrady faktúr  o dobu omeškania t.j. doba splatnosti faktúr sa predlžuje o dobu omeškania zhotoviteľa. 

6. Zmluvná pokuta 

6.1 Ak nedodrží zhotoviteľ termín zhotovenia diela, má objednávateľ právo účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05%  z celkovej zmluvnej ceny diela bez DPH, za každý i započatý kalendárny deň omeškania. 

6.2 Ak bude zhotoviteľ v omeškaní s riadnym a včasným odstránením vád a nedorobkov oznámených 

objednávateľom počas realizácie služby alebo zistených pri odovzdávaní má objednávateľ právo účtovať 

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške      0,05%  z celkovej zmluvnej ceny služby bez DPH, za každý 

i započatý deň omeškania až do ich riadneho odstránenia. 
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6.3 V prípade omeškania objednávateľa so splnením svojho peňažného záväzku akéhokoľvek druhu, vyplývajúceho 

z tejto zmluvy má zhotoviteľ právo na zmluvnú pokutu vo výške 0,05%  z celkovej zmluvnej ceny služby bez 

DPH 

6.4 Zmluvnými pokutami v tejto zmluve nie je dotknutý nárok zmluvných strán na náhradu škody v plnom rozsahu, 

a to aj keby táto presahovala výšku zmluvnej pokuty. 

6.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvné pokuty dohodnuté v tejto zmluve považujú za primerané a v súlade so 

zákonom a zároveň sa dohodli, že na záväzkové vzťahy založené touto zmluvou sa nevzťahuje ustanovenie  

        § 301 Obchodného zákonníka.   

 

. 

7. Osobitné ustanovenia 

Ak v dôsledku prípadov vyššej moci (prípady, ktoré nie sú závislé, ani ich nemôžu ovplyvniť zmluvné strany, napr. 

vojna, mobilizácia, živelné pohromy, nepriaznivé počasie, atď.), alebo v prípade vzniku akejkoľvek udalosti dôjde k 

ohrozeniu termínu plnenia, je zhotoviteľ povinný okamžite písomne alebo e mailom oznámiť objednávateľovi 

výslednú situáciu ohľadne možnosti vykonania služby. V prípade potreby zmluvné strany dohodnú zmenu 

zmluvných vzťahov v termínovej časti. 

8. Odstúpenie od zmluvy 

Odstúpenie od zmluvy musí byť písomné a riadi sa zmluvou a v ostatných prípadoch § 344 a  nasledujúcimi 

Obchodného zákonníka. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia oznámenia o  odstúpení, ktorému musí 

predchádzať upozornenie na možnosť odstúpenia. 

9. Platnosť zmluvy 

Pre platnosť tejto zmluvy a jej dodatkov je potrebná dohoda vo všetkých jej ustanoveniach a  dodržiavanie písomnej 

formy. 

Návrhy dodatkov sú oprávnené predkladať obidve zmluvné strany a zmluvná strana, ktorej je návrh dodatku 

predložený je povinná sa k nemu vyjadriť do troch kalendárnych dní odo dňa doručenia. 

Zmluvu a dodatky k nej sú oprávnení podpisovať štatutárni zástupcovia obidvoch zmluvných strán. 

9.1. Všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy, alebo ktoré  vzniknú v súvislosti s ňou, budú zmluvné strany riešiť 

predovšetkým vzájomnou dohodou. Ak k dohode nedôjde, zmluvné strany sa dohodli, že na konanie v takomto 

spore bude miestne príslušný súd, v obvode ktorého má objednávateľ  svoje sídlo. 

Vo veciach nešpecifikovaných touto zmluvou platia ustanovenia Obchodného zákonníka a  Občianskeho zákonníka. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých dve po odsúhlasení obdrží každá zo  zmluvných strán. 

 

 

 

 

 

V dňa ..........11.11.2022.....................  

Diviacka Nová Ves 

 

 

 

 

 

 

Zhotoviteľ                                                                                           Objednávateľ    
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