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,Zmluva o kontrolnej činnosti 
1B MÁJ Zt118

až § 600 zákonaě. 5I3/I991Z.z.(obchodný zakorrník) v zrení
neskorších predpisov medzi :

1+l?-{18

uzawetápodla § 59l

Vykonávatel': EKOTEC, spol. s r.o.
so sídlom Lamačská cesta20,841 03 Bratislava
tčo: oooslozz
IČ ppH: SK202o84o217
spoločnosť zapisaná v obchodnom registri okresného súdu Bratislav4
oddiel: Sro, vložka č.19963/B
účet č. SK85 7ry0 9999_09!0 2369 3o5s,vedený v ČSOB
7,astúpenár..(a.?.ď{.!Í..{.tr.qYt........lIl&zánáaeplnejmoci
(d'akj len,, uykonávate ť " )

Objednávatel': '7,ř}7qt qrr_ť6

spoločnosť zapisaná v obchodnom registri okresného súdu

z".tJp".e,?áb;),.il}-ij.],ft lito:;..w.
Telefon: 0t r Ý.ť ( ?r..6. t
E-mail:
Miesto dodania:
(d alej len,, ob.jednávateť'' )

I. l

preambula
predmetom povinnej kaž.doročnej 

, kontroly sú detské ihriská na verejných
Priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, škól ei StOtot. Kontrola je povinná taktiěžpre
súkromných prevádzkovatel'ov voťne prístupných detských ihrísk. 

-

V zmYsle Pokynov { výrobcov zuiadeni detských ihrísk (na údržbu a kontrolu)
a nariadenia vládY Č. 349/20IO Z.z., ktorym sa ustanor,ujú podrobnosti o technických
Poáadavkách aPostupoch posudzavania zhody na ,iriadenia detských ihrísk, je
g9vinný každý prevádzkovateí dodráavať normý STN EN lT76 a STN ÉN l 177.
Na zaklade normy STN EN 117617 je prevádzkovatel' detského ihriska povrnný
vYkonať kaŽdoroČne kontrolu bezpečnosti zariadeni detského ihriska prostredníctvom
oprávnených a zaškolených osób na qýkon kontroly, kontrolný orgán má byt
nezávislý od prevádzkovateťa detského ihriska alebo qýróbu.

n.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o kontrolnej činnosti sa vykonávateť kontrolit zaviialjevykonať
každoročne nestranné zistenie stavu detského ihriska, tzv. ročnifuavnú kóntiolu, a
vydať o tom kontrolný protokol.
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1.z
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so sídlom !.,, A"r.:{
tčo ŽU éít



3.1

3.2

4I

4,2

uI.

Vykonávatel'kontroly;" oj"lř,řShT"ŤllX",ť,1'l"rtr*.,;1,- spósobom a zistený
stav oPÍsať v kontrolnom protokole. Vykonávatel'kontroly sá riadi vlastnými úvahami
a roáodnutiami. Nestrannosť qýkonu kontroly sa nedá 

"-lu.rot, 
nijako zmeniť alebolylúčiť. d

vykonávateť kontroly je povinný vykonávať kontrolu s vynaložením odbomej
starostlivosti s Prihliadnutím na určený spósob kontroly, na čas, miesto u.o"ráh
kontroly, ako aj na stav, v akom sanaehidzal predmet kontrolý v čase jej
vYkonávania. VYkonávateť smie v prípade potreby vykonať kontrolu pióstredníctvom
zmluvného Parrnera v prípade, že spíňa kvalirrkáciu na vykonanie takljto t ont.oÚ.

ry.

obj e dnávateť j e p o vinný,i:řilffi Lť#Hili§l'?o nt.o ty súčinno sť potrebnú n a
vykonanie kontroly, najmá mu umožniť potrebný prístup k áetskému ihrisku
a v prípade potreby mu poskpnúť všetky dokumenty poirebné pre posúdenie staw
detského rhriska (zántamy o r,ykonarrých opravách, o^vykonaných prevádzkovl,cr,
abežných kontrolách)
objednávateť je povinný zaplatiť za vykonanú kontrolu dohodnutú odplatu.

lV.

Vykonávate l sa zavázuj" 
"r'UŤ,."UT"?;ffiil,'ffffi o" dobu platnosti a účinnosti

tejto znrluvy
VYkonávatel' r,Ykoná kontrolu na základ,e ústnej, telefonickej alebo e-mailovej
_objednávky objednávatel'a, ato do 60 dní odo dňadoiučenia objednávky
VYkonávatel' r,Ykoná kontrolu prostredníctvom vyškolóných 'ana 

kontrolu
oprávnených osób. l

vykonávateť kontrolyje povinný vykonať kontrolu nazákladeobjednávky, pričom
hlavná roČná kontrola detského ihriska sa zameriav a na rcviziuceikovej .iior.n.
bezpečnosti detského ihrisk4 základov a powchov. ront.otult, sa účinky
poveternostných vplyvov, znaky rozpadllalebo korózi 

" 
u r^ény zariadánia

vypl;iruajúce zopráv.
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5.2

53

5.4

6.1

6.2

vI.
Odplata za vykonanú kontrolu a platobné podmienky

Objednávateť sa zay?izuje uhradiť r,ykonávúťovi za irýr.on*t kontrolu základnú
1e.ly 

r9čnej kontroly jedného detského ihriska v sume 230 EUR bez DPH.
Základná cena roČnej kontroly zahiňa cestor,né náklady, odbomú kontrolu ihriska
a \5/pracovanie podrobnej správy.
V základnej cene sú zabmuté 4 prvky detského ihriska. V prípade iného počtu prvkov
na jednom ihrisku, alebo rózrej náročnosti koňtroly p*r.o", alebo v#sieho počtu
kontrolovarrých ihrísk ujednéhó objednávateťa sa-Áoz" starroviť základná cenaindividLálne a to podl'a prílohy č.1 ,,Špecifikácia ceny kontrolnej činnosti...
V PríPade uzavretia zmluvy na pravidelné vykonávanie kontrol viac ako 1 rok, je
m9žné pri opakovaných kontrolách poskyrnúi ďavua to nasledovne:
priuzavretí zmluvy na obdobie 2}okov - zyava vo výške 2o%o za,základnej ceny
ročnej kontroly

63

6.4



{ Priuzaweti zmluvy na obdobie 3 rokov - z1avavo výške 25yo zo zakladnej ceny
ročnej kontroly

/ Priuzaweti zmluvy na obdobie 4 rokov - zťavavo výške 30%ó zo zakladnej ceny
ročnej kontroly

6,5 Objednávatel_ uhradí cenu zavykonanú kontrolu v lehote do 14 dní odo dňavystavenia
faktúry, ktorú je r,ykonávateť povinný vystaviť do 15 dní oao ará,.yr.on*iu kontroly,
a to Prevodným Príkazom na účet vykonávateťa uvedený na fakiúre. Ú r*t*a.ii
ceny diela vykonávatel' pripočíta k cene diela daň z pidanéj hodnotý 

"o 
,1rsr.. určenej

v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi.6,6 OdPlata zavYkonanie kontroly za sapovaži1" 
"áuhradenú 

dňom jej pripísania na účetvykonávatel'a. J

6,7 Objednávateť je Povinný uhradiť vykonávateíovi kontroly aj nevyhnutné a účelne
vYnaloŽené náklady vzriknuté pri vykonaní kontroly, po[ia;, icň po.rulry nevypl;iru*
že sú už zahrnuté v odplate.

6,8 VPríPade neuhradenia odplaty v lehote splatnosti je vykonávateť oprármený účtovať
úrok z omeškania vo qýške podl'a platných právnycň p.ádpiro.r.

6,9 r V PríPade PredČasného vypovedania iejto zrnluvy a odmietnutia vykonania ročnej
hlavnej kontrolY detského ihriska zo strany objednávateťa je vykon ávatel oprármený
ÚČtovať si zmluwnú pokutu vo výške základnej ceny ročnej 

"koniroly 
jedného detského

ihriska V Sume 230 EUR bez DPH zakaždý rok, záktory mala byt'-vykonaná kontrola
v zmysle tejto zmluvy

Vu.

7.I zmluvné 
"yi'j:'":^f,:::ft"ť;ňH:" ÍTlxrJ.:Hl'Ťposkytovať si všetky

informácie, ktoré sú potrebné pre riadne a^včasné plnenie povinností a závázkov
vyplývajúcich im zo žnrlur,y.

7,2 zmluvná strana je povinná bezodkladne informovať &uhú zmluvnú stranu
o akejkolvek skutočnosti alebo okolnosti, l§torá je alebo by mohla ý-fodstatná pre
zabezPeČenie riadneho a vČasného plnenia jej póvinností v súlade ,o,*Lluou, alebo
by mohla zmuiť alebo r4ýrazrre ovpiyr.niť pt"ó"i.;"i povinností.

^ VIII.

8.1 zmluva nadobúda prurno*,DÍlffiiff"ffill#," poslednou za aniuvných strán
a ÚČinnosť &oT nasledujúci. |o dni zverejnenia podťa zák. 40/1964 občianskyzákonník v nrcni neskorších zmien a predpisóv u ,ák. 2tI/2000 Z.ž. o slobodnom
PrístuPe k informáci ám v nteni neskoišícrr zmien a predpisov a nariadenia vlády č.498l20II Z.z. V PríPade súkromných spoločnosti Zmluva nadobúda platnosť
a účinnosť dňom jej podpísania poslednou za zmluvných strán.8.2 ZmJuva sa uzatvira na dobu určitú, ato na obdobie { rokov odo dňa jej
podpísania.

8,3 Zmluva m6Že bYt ukonČená písomnou dohodou, odstúpením od zmluvy z dóvodovvnej uvedených, alebo qipovedbu niektorej za ariuvnýóh strarr.8,5 Platnosť zmluvy automaticky predlžuje na rovnako dhó obdobie, na aké bola uzawetápóvodná zmluv1, 1a rovnakých podmienok aké boli dohodnutá ,rpá.roan".1 zmluve,
PríPadne v ŠPecifikácii ceny kontro,lnej činnosti,. pokiať žiadna zo zmluvných strán
nedoruČÍ druhej strane PÍsomné ozrrámónie o skončení platnosti 

".tur.y u io najneskór
3 mesiace pred ukončením platnosti zmlu,uy.

8.6^ Objednávateť je opráwrenY oa zrrrluvy odsiúpiť, ak:



/ vykonávatel' poruší jroJu povinnosť wplývajúc u ztejto zmluvy vykonaťkontrolu vČas aPoruŠenió tejto povinno.ii-.r.oa.trani aiiv dodatočne určenej
1Ťq': uvedenej v písomnej,výzie ou;.a"j"uiJi"i.;;;á,;smie byť kratšia ako10 dní odo dňa doručenialakejto 

"ý^y áotoviterorri,
, vykonávatel' je oprármeny oa znrtuvy 

-odstúpiť 
z dóvodu:'/ o1eŠ]<ania objednávatera s úhrado,r'fuktúry, ktoru objedn ávateť neuhradil aniv dodatočne určenej,lehote na jej *ť,"rli ,pí;"-";i-i^" vykonávateť.

}ffiinffifiiirbť 
kratšia at<Ó 

-ro 
dní odo ara oorulónia tat elt " wň

/ vYhlásenia konkurzu alebo zaČatra exekúcie na majetok objednávateťa aleboz dóvodu zamietnutia náwhu na vyhlásenie konkurzu pr. nááortutok majetku

8,7 UČinnosť odstúPenia od zmluvy nastane dňom doručenia písomného oznámeniao odstiÍPení o9 "4+9 dluhej zmluvnej strang alebo ne.koiši- dňom uvedenýmv takomto oznámenÍ. ozrámenie o odstúpení áaáú sa doručuje druhej zmluvnejstrane poštou, a to formou doporučenej zesietty8.9 Ukončenie zmluvy z akéhokol'""k dá;il sá nedotirk a práva zmlur,ných strán nauPlatnenie nárokov.im vypl;iruajúcich zporušenia-iálto 
"..rtuvy 

druhou zmlurrnoustranou wátane oPrávnenia na náfuadu škody, ,apb|ěnia 
""rlr*ďp"ř,ity, ,i.š.ni"sporov medzi zmlurmými stranami a ostatných ustÁvení, ktoré podťa tejto zrrluvy* alebo vzhl'adom na svoju povahu maji trvať ijp":.i"r."ro"ri,

D(
Z-m]uvnéstrany * rur,i,.rid",llfiiffiÍffi,iÍJii,,e, aby nerlpchádzalo ku škodámalebo aby prípadné škody minimalizovali.
Ak zmluvná strana spósobí porušením svojich povinností a/alebo závázkovvypllý,vajúcich .]ej ztejto nrrluvy akúkoťvek štoou'orurre.i zmluwej strane, jejzodpovednosť za škodu apovinnosť na,4áhradu Jnď-'ur.ro spósobenú druhejzmluvtrej stame sa b.ude,riad'iť asplavovať ustanoveniami § 420 anasl. občianskehozákonnika, pokial' zri ztttluvy n"r.yiry-u ine.
ztt'iuvné strany nezodpovedajn zi Étodu vdósledku prekéžky, ktorá vzrrikla druhejzmluvnej strane nezávisle oá 1.1 vóle a ktorá zabriniiu-lmrur.rrej strane plniť sipovinnosti podl'a tejto zmlu.w,- za predpoklad u, že nenoto mohlé odóvodneneoČakávat', Že Povinná zmlurmá 

'Ú*u uý móna zabrániť alebo odwátiť túto prekažkualebo jej dósledkY a navyše vznik tejto'prekážky nebolo -Áe predvídať v čase, ked,Povinná zmluvná strana r,Ykonáv_ala srroj., povinnosť. prekažk 4l<torávzrrikla v čase,ked'Povinná zmluvná strana bola vorrres[arri s plnenírnsr svo.1ich povinností alebott9f vrotÝva z jej finančnej situácie nevylučuje zodpovednosť za škodu. DósledokvYlúČenia zodPovednosti. zá škodu je limitovaný iu" ,"-"uaobie, počas trvaniaprekážky, ku ktorej sa vďahuje

x.
10,1 Ak sa preukéže,z" r.to.or.o7*T;ÍlilTHi;ffiJ, alebo jej časti je, alebo sa starrenePlainým alebo inak nevymáhatelhýo,, p"r"rnla,á neplatnosť či nevymahatel,nosťnebude mať rPlYv nia Platnost' či vymáhátel'nost' ostatných ustanovení tejto zrrluvyalebo jej ČastÍ, ak nevYPlýva priarw zobsahu tejto ;iuvy , že toto ustanovenie alebojeho časť nie je možné oddelii od ďalšieho ;k"h" -'"

8.7.

9.1

9.2

9.3



10,2 Zmluva, jej interpretácia avďahy, ktoré vzrrikli na jej základe sa riadia všeobecne
záv iiatý mi právnymi predp ismi S Ňenskej repubhký.'l0,3 Akýkoťvek sPor, nězrormalosť alebo rÓ4pÓ, zr.ríu*ých strán, ktory vznikne zozmluvY alebo v akejkoťvek súvislosti ,Ó zmluvou, sa bude riešiť prednostne
vzájomnými rokovaniami znrlur,ných] strán, V prípade neúspešného riešenia súzmluvné stranY oPrármené domahať sa ochrany^ svojich práv na príslušnom
všeobecnom súde.

10,4 Ak nie je v zmluve uvedené inak, túto zmluvu je možré menit', dopíňať alebo zrušiť
" len písomnou formou.

l0,5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rormopisoch, zktorych každá zmluvná stlana
obdrži po jednom vyhotovení

10,6 Práva aPovinnosti neuvedené vtejto zmluve sa sprawjú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záviimých práwiych predpisov
platných na území Slovenskej republiky.l0,7 Zmluvné stranY Prehlasujú, ie si ,orlúr.u prečitali,jej obsahu porozumeli , neuzaweliju v tiesni a za náPadne neqýhodných podmien ok, uÁánrak suhlasu ju podpísali.
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y * ltt<,Á

EKOTEC spol. s r.o.
Lamačská cesta 20-841,řĚ-,..,,ň;- @
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Objednávateť

4/v :1:{""-l ,dňa {t""ó'-a4 ?
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