Zm|uva o kontrolnej činnosti
lzaytetá podťa § 591 až § 600 zákona č. 5I31I99I Z.z.(Obchodný zákonník) v znení
neskorších predpisov medzi:
Vykonávatel':

EKOTEC, spol.

s r.o.

so sídlomLamačská cesta20, 841

lčo: ooeuozz
tČ lpH: SK<2O2O84O2I7

03 Bratislava

Spoločnosťzapisaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
oddiel: Sro, vložka č.19963lB
(d'alej len,,vykonávatel"' )

Objednávatel':

Spoločnosťzapisaná v obchodnom registri Okresného súdu

Miesto dodania:
(d'alej len,, obj ednávatel"' )
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1.3

preambula
povinnej
Predmetom
každoročnejkontroly sú detské ihriská na verejných
priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, škól či škólok. Kontrola je povinná taktiež pre
súkromných prevádzkovatel'ov vol'ne pristupných detských ihrísk.
V zmysle pokynov výrobcov zariadeni detských ihrísk (na údržbua kontrolu)
a nariadenia vlády č. 34912010 Z.z., ktoým sa ustanovujú podrobnosti o technických
požiadavkách apostupoch posudzovania zhody na zariadenia detských ihrísk, je
povinný každý prevádzkovatet dodržiavať normy STN EN 1176 a STN EN 1177.
Na základe normy STN EN 117617 je prevádzkovatel' detského ihriska povinný
vykonat' každoročnekontrolu bezpečnosti zníadeni detského ihriska prostredníctvom
oprávnených a zaškolených osób na výkon kontroly. Kontrolný orgán má byť
nezávislý od prevádzkovateťa detského ihriska alebo výrobu.
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Predmet zmluvy
Predmetom zmluvy o kontrolnej činnosti sa vykonávateť kontroly zavázuje vykonat'
každoročne nestranné zistenie stavu detského ihriska, tzv, ročnúhlavnú kontrolu, a
vydať o tom kontrolný protokol.
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Povinn osti vykonávatel'a
Vykonávatel'kontroly je povinný vykonať kontrolu nestranným spósobom a zistený
stav opísať v kontrolnom protokole. Vykonávatel' kontroly sa riadi vlastnými úvahami
a rozhodnutiami. Nestrannosť výkonu kontroly sa nedá zmluvou nijako zmenit' alebo
vylúčiť.
Vykonávateť kontroly je povinný vykonávať kontrolu s vynaložením odbornej
starostlivosti s prihliadnutím na určený spósob kontroly, na čas, miesto a rozsah
kontroly, ako aj na stav, v akom sanachádzal predmet kontroly v čase jej
vykonávania. Vykonávateť smie v prípade potreby vykonať kontrolu prostredníctvom
zmluvného partnera v prípade, že spiňa kvalifikáciu na vykonanie takejto kontroly,

Iv.
Povinnosti objednávatel'a
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Objednávateť je povinný poskytnúť vykonávateťovi kontroly súčinnosťpotrebnú na
vykonanie kontroly, najmá mu umožniťpotrebný prístup k detskému ihrisku
a v prípade potreby mu poskytnúť všetky dokumenty potrebné pre posúdenie stavu
detského ihriska (záznamy o vykonaných opravách, o vykonanýchprevádzkových
abežných kontrolách).
Objednávateť je povinný zaplatiť zavykonanú kontrolu dohodnutú odplatu.

V.
Lehoty a spósob plnenia
Vykonávatet sa zavázuje vykonávať predmet zmluvy po dobu platnosti a účinnosti
tejto zmluvy.
Vykonávateť vykoná kontrolu na zák|ade ústnej, telefonickej alebo e-mailovej
objednávky objednávatela, a to do 60 dní odo dňa doručenia objednávky.
Vykonávateť vykoná kontrolu prostredníctvom rryškolených ana kontrolu
oprávnených osób.

Vykonávateť kontroly je povinný vykonať kontrolu na základe objednávky, pričom
hlavná ročná kontrola detského ihriska sa zarteriava na revízitl celkovej úrovne
bezpečnosti detského ihriska, zák|adov a povrchov. Kontrolujú sa účinky
p ovetetno stných vpllv ov, znaky ro zp adu aleb o koróz ie a zmeny zar iadenla
vyplývajúce z opráv.
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6.4

Odplata za vykonanú kontrolu a platobné podmienky
Objednávateí sa zavázuje uhradiť r,ykonávatel'ovi za r,rykonanú kontrolu základníl
cenu ročnej kontroly jedného detského ihriska v sume 230 EUR bez DPH.
Základná cena ročnej kontroly zahiňa cestovné náklady, odbornú kontrolu ihriska
a vypracovanie podrobnej správy.
V základnej cene sú zahtrluté 4 prvky detského ihriska. V prípade iného počtu prvkov
na jednom ihrisku, alebo róznej náročnosti kontroly prvkov, alebo váčšieho počtu
kontrolovaných ihrísk ujedného objednávateťa sa móže stanovit' základná cena
individuálne a to podťa prílohy č.1 ,,Specifikácia ceny kontrolnej činnosti".
V prípade lzavretia zmluvy na pravidelné vykonávanie kontrol viac ako 1 rok, je
možnépri opakovaných kontrolách poskytniť zlavu a to nasledovne:
pri uzavretí zmluql na obdobie 2 rokov - zl'ava vo výške 20oÁ zo základnej ceny
ročnej kontroly
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pri lzavleti zmluvy na obdobie 3 rokov - zl'aya vo výške 25oÁ zo základnej ceny
ročnej kontroly
pri lzavreti zmlur,y na obdobie 4 rokov - z7'aya vo výške 30%o zo základnej ceny
ročnej kontroly
Objednávateť uhradí cernl za vykonanú kontrolu v lehote do 14 dní odo dňa r,ystavenia
faktury, ktoru je vykonávateť povinný vystaviť do 15 dní odo dňa vykonania kontroly,
a to prevodným príkazom na účetvykonávateťa uvedený na fakture. Pri fakturácii
ceny diela vykonávatel'pripočíta k cene diela daň zpridanej hodnoty vo ýške určenej
v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi.
Odplata za vykonanie kontroly za sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na účet
lykonávatel'a.
Objednávateť je povinný uhradiť r,ykonávateťovi kontroly aj nevyhnutné a účelne
vyna|oženénáklady vzniknuté pri vykonaní kontroly, pokiať z ich povahy nevyplýva,
že súužzahrnuté v odplate.
V prípade neuhradenia odplaty v lehote splatnosti je rykonávateť oprávnený účtovat'
úrok z omeškania vo výške podťa platných právnych predpisov.

6.9

V prípade predčasnéhovypovedania tejto znrlulry a odmietnutia vykonania ročnej
hlavnej kontroly detského ihriska zo strany objednávateťa je vykonávatel' oprávnený
účtovat'si zmluvnú pokutu vo výške základnej ceny ročnej kontroly jedného detského
ihriska v sume 230 EUR bez DPH zakaždý rok, za ktoý mala byť vykonaná kontrola
v zmysle tejto zmlu.,y.
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Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán
ZmJllvtté stíany sa zavázují vzájomne spolupracovať a poskytovať si všetky
informácie, ktoré sú potrebné pre riadne a včasnéplnenie povinností a závázkov
vyplývajúcich im zo zmluvy.

je

povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu
o akejkoťvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá je alebo by mohla byť podstatná pre
zabezpečenie riadneho a včasnéhoplnenia jej povinností v súlade so zmluvou, alebo
Zm\tlvná strana

by mohla zmarlť alebo výrazne ovplyvniť plnenie jej povinností.

81

82

VIII.
Doba trvania zmluvy
zmllva nadobúda platrrosť a účinnosťdňom jej podpísania poslednou zo zmluvných
strán.

Zmluva sa lzatvára na dobu určitú,a to na obdobie

..,..

.........

rokov odo dňa jej

podpísania.
8.3

8.5

86

Zmllva móže byť ukončená písomnou dohodou, odstupením od zmluvy z dóvodov

v nej uvedených, alebo výpoveďou niektorej zo zmhlvných strán.
Platnost' zmluvy automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie, na aké bola uzavretá
póvodná zmllva, za rovnakých podmienok aké boli dohodnuté v póvodnej zmluve,
prípadne v špecifikácii ceny kontrolnej činnosti, pokial' žiadna zo zm7uvných strán
nedoručídruhej strane písomnéoznámenie o skončení platnosti zmlulry a to najneskór
3 mesiace pred ukončenímplatnosti zmluvy.
Objednávatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
/ vykonávatel' poruší svoju povinnosť vyplývajúcu ztejto zmluvy r,ykonat'
kontrolu včas a porušenie tejto povinnosti neodstráni ani v dodatočne určenej
lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateťa, ktorá nesmie byť kratšia ako
10 dní odo dňa doručenia takejto ýzvy zhotoviteťovi,
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Vykonávatel' je oprávnený od zmlulry odstupiť z dóvodu:
omeškania objednávatel'a s úhradou faktury, ktoru objednávatel' neuhradil ani
v dodatočne určenej lehote na jej uhradenie v písomnej výzve vykonávatel'a,
ktorá nesmie byt' kratšia ako 10 dní odo dňa doručenia takejto výzvy
objednávate1'ovi

uyhlá."rria konkurzu alebo začalia exekúcie na majetok objednávateťa alebo
z dóvodu zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku
objednávatel'a"

8.7

8.9

účinnosťodstúpenia od zmluvy nastane dňom doručenia písomnéhooznámenia
o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným

v takomto oznárnení. Óznámenie o odstupení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej
strane poštou, a to formou doporučenej zásielky.
Ukončěnie zmluvy z akéhokoťvek dóvodu sa nedotýka práva zmluvných strán na

uplatnenie nárokov im vyplývajúcich zporušenia tejto zmluvy druhou zmluvnou
stianou vrátane oprávnenia na náhradu škody, zaplatenia zmluvnej pokutY, riešenia
sporov medzi zmluvnými stranami aostatných ustanovení, ktoré podťa tejto zmluvY
alebo vzhl'adom na svoju povahu majú trvať aj po jej ukončení.
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Zodpovednost'za škodu
Zmluvné strany sa zavázqú vyvinúťmaximálne úsilie, aby nedochádzalo ku Škodám
alebo aby prípadné škody minimalizovali.
Ak ,miuvná strana spósobí porušením svojich povinností alalebo závázkov
škodu druhej zmluvnej strane, jej
vyplývajúcich jej
-zá ztejto zmluvy akúkoťvek
škodu a povinnost' na náhradu škody takto spósobenú druhej
,ábpou.drro sť
zrrrluvnej statne sa bude riadit' a spravovať ustanoveniami § 420 a nasl. ObČianskeho
zákonníka, pokiať zo zmllvy nevyplýva iné.
Zmllvné strany nezodpovedaju za škodu v dósledku prekážky, ktorá vznikla druhej
zmluvnej strane nezávisle od jej vóle a ktorá zabránila zmluvnej strane plniť si
povinnoŠti podťa tejto zmluvy, za predpokladll, že nebolo nrožnéodóvodnene
Óčakávať, žó povinná zmluvná strana by mohia zabrániť alebo odvrátiť túto prekážkr,r
alebo jej dóslědky a navyše vznik tejto prekážky nebolo možnépredvídat' v Čase, keď
porrinná zmluvná strana vykonávala svoju povinnosť. Prekážka, ktorá vznikla v Čase,
teď povinná zmluvná strana bola v omeškanís plnením si svojich povinností alebo
ktorá vyplýva z jej finančnej situácie nelrylučuje zodpovednosť za škodu. DÓsledok
vylúčeniazodpovedno stt za škodu je limitovaný iba na obdobie, poČas trvania
prekážky, ku ktorej sa vzťahuje.
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záverečnéustanovenia
Ak sa preukáže, že ktorékofvek zustanovení zmluvy alebo jej časti je, alebo sa stane
neplatným alebo inak nevymáhateťným, potom táto neplatnosť Činevymáhatel'nost'
nebude mať vplyv na platnost' či vymáhatel'nosť ostatných ustanovení tejto zmluvy
alebo jej častí,ak nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluql, že toto ustanovenie alebo
jeho časťnie je možnéoddeliť od ďalšieho obsahu,
Zmluva, jej interpretácia avzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne
záv ázný mi právnymi pre dpismi S lovenskej repub liky.
Akýkoťvek spor, nezrovnalosť alebo rozpor zmluvných strán, ktory vznikne zo
zmluvy alebo v akejkoťvek súvislosti so zmluvou, sa bude riešiť prednostne
vzájomnými rokovaniami zmluvných strán. v prípade neúspešného riešenia sú

zmluvné strany oprávnené domáhať sa ochrany svojich práv na príslušnom
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všeobecnom súde,
Ak nie je v zmluve uvedené inak, tuto zmluw je moáré meniť, dopÍraťalebo zrušiť
len písomnou formou.
Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana
obdrži p o j ednom vyhotovení.
Práva a povinnosti neuvedené v tejto zmluve sa spravujú príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne závámých právnych predpisov
platrrých na územíSlovenskej republiky.
Zmluvné shany prehlasujú, že si zmluw prečítali,jej obsahu porozumeli, neuzavteli
ju v tiesni azanápadne nevýhodných podmienok, a na zrrak súhlasu ju podpísali.
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Príloha č. 1 k Zmluve

o

kontrolnej činnosti

Špecifikácia základnej ceny kontrolnej činnosti

Vykonávatel':

EKOTEC,

spol. s r.o.

so sídlom Lamaěská eesta 20, 841 03 Bratislava

tčo: ooavozz

IČ opu: SI<2I2O840217
Spoločnosť zapisaná v obchodnom registti Okresného súdu Bratislava,
oddiel: Sro, vložka č.19963lB
účetč. SK85 7500 0000 0040.2369 3055, vedený v ČSOg
Zastúpená : ...?P"íl ť.l.!....]ft,.s)l............, ou zákla de plnej m o ci
(d'alqj len,, vykonáv atel"' )
Objednávatel':

....k1,{*fu'.//1 r,

r,

4

r

lrl

Spoločnosť zapísanáv obchodnom regishi Okresného súdu

E.mail:
Miesto dodania:
(d'alej len,, obj ednávrltel"' )
Por, číslo

Názov a adresa

Počet

prvkov

lYlluní 'l

1

6

Cena bez DPH

401

Na ceny v špecifikácii sa vzťahuj e ztavav zmysle zmluvy o konholnej činnosti.
Zmluvné strany prehlasujú, že si príloh č. 1 k zmluve prečltali, jej obsahu porozumeli,
rreuzavreli
nápadne nevýhodných podmienok, a na.znak súhlasu ju podpísali.
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,,dňa

Objednávatel'
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