
, zmluva o kontrolnej činnosti
uzavretá Podťa § 591 až § 600 zákonač.513l1991Z.z,(Obchodný zákonník) v znení

neskorších predpisov medzi

Vykonávatel':

Objednávatel':

(d'alql len,,vykonávatel"' )

flLr, (;a-

EKOTEC, spol. s r.o.
so sídlomLamačská cesta20,841 03 Bratislava
tčo: oooszozz
IČ npH: SK20208402I7
spoločnosť zapisanáv obchodnom registri okresného súdu Bratislava,
oddiel: Sro, vložka č.19963lB
írčet č, SK85 7590 0.000 004,0 )3§9 3055, vedený v ČSOg
Z a stúp en á, ... j].a.(..tl.t.|....{. !.Y.:J. l......., trff zá klad e pln ej m o ci

;ň;,#?;rl,' ),|)?tr z €fu

ll

1.2

1.3

z.1

okresného súdu

I.
preambula

Predmetom povinnej každoročnej . korrtroly sú detské ihriská na verejných
priestranstvách v správe MÚ, resp. OÚ, škól či škólok. Kontrola je povinná taktiěž pre
súkromných prevádzkovateťov voťne prístupných detských ihrísk.
V zmYsle Pokynov výrobcov zaiadeni detských ihrísk (na údržbu a kontrolu)
a nariadenia vlády č, 34912010 Z.z., ktoťlm sa ustanovujú podrobnosti o technickýclr
PoŽiadavkách a postupoch posudzovania zhody na zaňadenia detských ihrísk, je
povinrrý každý prevádzkovatel'dodržiavať nonny STN EN 1176 a STN EN 1177.
Na základe normy STN EN í17617 je prevádzkovateť detského ihriska povinný
vYkonať kaŽdoroČne kontrolu bezp e čno st i zaňadeni detského ihri ska prostredníctvom
oprávrrených a zaškolených osób na výkon kontroly. Kontrolný orgán má byt'
nezávislý od prevádzkovatel'a detského ihriska alebo výrobu.

il.
Predmet zmluvy

Predmetom zmluvy o korrtrolnej činnosti sa vykonávateť kontroly zavázajevykonať
každoročne nestrantré zistenie stavu detského ihriska a vydať o tom kontrohý
protokol.

..........::............., oddiel: Sro,
'Zastúpenál
Telefón:
E-mail : ...,,'ť,(.l :?k..?..
Miesto dodanía: .......,



3,1

3,2

4,1

4.2

, III.

Vykon ávate 1, k o ntroJ y j e_, H'#i}|'"X|"*T",íť;. stra nným spó s o b o m a zi stenýstav oPÍsať v kontrolnom Protokole. Vykonávata'r."ri."rv sa riadi vlastnými úvahamia rozhodnutiami, Nestrannosť výkonu 
-kontroly 

*"iiilÁtuvou nilako zmeniť alebovYlúčiť. 
--- -,J "* lrv*g alttll

VYkonávatel'kontroly.je p_ovinný vykonávaťkontrolu s vynaložením odbornejstarostlivosti s Prihliadnutím na určený spósob t onŇý, ríu^ou., miesto arozsah
iiillijÍ;Ílll 

aj na stav, v akom ,unu"hid,utp."or.iťont-lyv ěase jej

Iv.

o,bjednáyal'ri"p*lnni,plolffi 
;ťJ'iÍJuTff i',i"ro",rsúčinnosťpotrebnúnavykonanie kontřoly, najrú mu u.oznii potrebný p.irrpři.tskému ihrisku

i u 
?'jpuq: po-trebý mu poskytnúť všetky dokumenty potrebné pre posúdenie stawdetského ihriska (záz$amy o 

"yr.onuni,""r, 
opruua.t,i'"vi."""rY,.h prevádzkovýchabežných kontrolách).

Objednávatel' je Povinný zaplatíť za vykonanú kontrolu dohodnutu odplatu.

v.

VYkonávate l' sa zavázuj. ,iřiloaí;ilfiť"|llT'rl o" dobu platnosti a účinrrostitejto zrnluvy.
VYkonávatel' vYkoná kontrolu na zák|ade,ústnej, telefonickej alebo e-mailovejobjednávky objednávatel'a, ato ao oo oni odo dňa a,i*e.ri, 

"bjednávky.vykonávatel' vykoná kontrolu prostredníctvom vyškolených a na kontroluoprávnených osób.
vykonávatel' kontroly je p9ylnni, vykonať kontrolu na zéú<ladeobjednávky, pričomlrlavná roČná kontrotá áetit eno irrriít" ," zameriava na reviziucelkovej úrovnebezpečnosti detského ihriska, 

"ar.rudou 
u p9w"t ou. Kontrolujú sa účinkypovetemostných vplyvov, znaky rozpaduilebo korózie u rÁLny zariadeniavyplývajúce ž opráv.^

, Odptata za vykon"n,i r.onl;Iolu. a platobné podmienkyobjednávatel' sa zavá']Úe. rrhraai'; l.ytonauutel'ovi ,u 'r.ýtonunu 
kontrolu základnú

3..Ty 
.9čl.j kontroly jedného detského ihri;il;;r-. il,i'ďč* bez DpH.Základná cena roČnej kontroly zahÍňa cestovné náklady, odbornú kontrolu ihriska

? _yyp: ?cov anie p odrobnej správy.Y záklaďnej cene sú ,?.hTyré'4 prvky detského ihriska. Vpdpade váčšieho počtuptvkov na jednom ihrisku sa' starioví ."nu incivňatn" nu základe velkostijednotlivých zostáv, podla 
__ 
počtu |*tou aetsr.Jrro 

--ln.irt" 
a podl,a množstvakontrolovaných ihrísk ůl"a"erro oq.ájuur.l'a a to poclťa prílohy č.1 ,,Špecifikáciaceny kontrolnej činnosti..'

V prípade uzavreíia,rTl.u"y na pravidelné vykonávanie kontrol viac ako 1 rok, je
::Ťl-u o,i opakovanýctr tofurouctr post ytnut zl'ayu ato nasledovne: )

pn uzaweti zmluvy na obdobie 2 rokov - z7'ava 
"o 

uýJk;') OYo zo základnej cenyročnej kontroly 
l

5.1

5,2

5.3

5.4

6,1

6.2

6,3

6.4



pri uzavreti zmllvy na obdobie 3 rokov - zťava vo výške 25%o zo základnej ceny
ročnej kontroly
pri uzavretí zmluvy na obdobie 4 rokov - zťava vo výške 30oÁ zo základnej ceny
ročnej kontroly
Objednávateť uhradí cenuzavykonanú kontrolu v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia
faktúry, ktoru je vykonávatel' povinný vystaviť do 15 dní odo dňa vykonania kontroly,
a to prevodným prikazom na účet vykonávateťa uvedený na faktúre, Pri fakturácii
ceny diela vykonávateť pripočíta k cene diela daň z pridanej hodnoty vo výške určenej
v súlade so všeobecne záváznými právnymi predpismi.
Odplata za vykonanie kontroly za sa považuje za uhradenú dňom jej pripísania na úěet
vykonávateťa.
Objednávateť je povinný uhradit'vykonávateťovi kontroly aj nevyhnutné a úěelne
vynaložené náklady vzniknuté pri vykonaní kontroly, pokiať z ich povahy nevyplýva,
že sú už zahrnuté v obplate,
V prípade neuhradenia odplaty v lehote splatnosti je vykonávateť oprávnerrý účtovať
úrokz omeškania vo výške podťa platných právnych predpisov.
V prípade predčasného bezdóvodného ukončenia tejto zmluvy zo strany objednávateťa
je vykonávateť oprávnený účtovať si zmluvnú pokutu vo výške základnej ceny ročnej
kontroiy jedného detského ihriska v sume 230 EUR bez DPH zakaždý rok, za ktoý
mala byť vykonaná kontrola v zmysle tejto zmluvy.

vII.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

Zmluvné stťany sa zavázujú vzájomne spolupracovat' a poskytovať si všetky
informácie, ktoré sú potrebné pre riadne a včasné plnenie povinností a zává:zkov
vyplývajúcich im zo zmllvy.
Zm|uvná strana je povinná bezodkladne informovať druhú zmluvnú stranu
o akejkoťvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá je alebo by rnohla byť podstatná pre
zabezpečenie riadneho a včasnélro plnenia jej povinností v súlade so zmluvou, alebo
by mohla zmariť ale6o výrazne ovplyvniť plnenie jej povinností.

//

6.5

6,6

6,7

6.8

6.9

7.1,

7,2

B.l

8,2

8.3

8.5

vIII.
Doba trvania zmluvy
a účinnost' dňom jej podpísania poslednou zo zmluvných

8.6

Zmluv a nadobúda platnosť
strán.
zmluva sa uzatvára na dobu určitu, a to na obdobie
ppdpísania.

rokov odo dňa jej

Zmluva rnóže byt' ukončená pisomnou dohodou, odstrrpením od zmluvy z dóvodov
v nej uvedených, alebo výpoveďou niektorej zo zm\l.wných strán.
Platnosť zrnluvy automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie, na aké bola uzavretá
póvodná zmluva, za rovnakých podrrrienok aké boli dohodnuté v póvodnej zmluve,
Pokiať žiadna zo zmluvných strán necloručí druhej starne písomné oznámenie
o skonČení platnosti zmluvy a to najneskór 3 mesiace pred ukončením platnosti
zmluvy,
Objednávateť je oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:/ vykonávateť 'poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy vykonať

kontrolu včas a porušenie tejto povinnosti neodstráni ani v dodatočne určenej
lehote uvedenej v písomnej výzve objednávateťa, ktorá nesmie byt' kratšia ako
10 dní odo dňa doručerria takejto výzw zhotovitefovi,
Vykonávateť je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dóvodu:8,7



9.1

9.2

9,3

/ omeškania objednávateťa s úhradou faktúry, ktoru objednávateí neuhradil ani
v dodatočne určenej lehote na jej uhraclenie v písomnej výzve vykonávateťa,
ktorá nesmie byt' kratšia ako l0 dní odo dňa doručenia takejto úzvy
objednávateťovi

/ vyhlásenia konkurzu alebo začatia exekucie na majetok objednávatefa alebo
z dÓvodu zamietnutia návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku

, objednávaíeťa,
8.7 Účinnosť oclstupenia od zmluvy nastane dňom cloručenia písomného oznámenia

o odstupení od zmluvy druhej zmluvnej strane alebo neskorším dňom uvedeným
v takomto oznámení. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuje druhej zmluvnej
strane poštott, a to formou doporučenej zásielky.

8,9, Ukončenie zmluvy zakéhokoťvek dóvodu sa nedotýka práva zmluvných strán na
uplatnenie nárokov im vyplývajicich zporušenia tejto zmluvy druhou zmiuvnou
stranou vrátane oprávnenia na náhradu škody, zaplatenia zmluvnej pokuty, riešenia
sporov medzi zmluvnými stranami a ostatných ustanovení, ktoré podťa tejto zmluvy
alebo vzhťadom na svoju povahu majú trvať aj po jej ukončení.

Ix.
Zodpovednost'za škodu

Zmluvné strany sa zavázují vyvinúť maximálne úsilie, aby nedoch ádzalo ku škodám
alebo aby prípadné š|ody minimalizovali,
Ak zmluvná strana spósobí porušením svojich povinností alalebo závázkov
vyplývajúcich jej z teito zmluvy alókoťvek škodu druhej zmluvnej strane, jej
zodpovednosť za škodu apovinnosť na náhradu škody takto spósobenú druhej
zmluvnej starne sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami § 420 a nasl. Občianskeho
zákonníka, pokial'zo zmlttvy nevyplýva iné.
Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu v dósledku prekážky, ktorá vznikla drulrej

" zmluvnej strane nezávisle od jej vóle a ktorá zabránila zmluvnej strane :plniť si
povinnosti podťa tejto zmlu.,y, za ptedpokladu, že nebolo možrré odóvodnerre
oČakávať, že povinná zmluvná strana by mohla zabrániť alebo odvrátiť túto prekážku
alebo jej dósledky a navyše vznik tejto prekážky nebolo možné preclvídat' v čase, keď
Povinná zmluvná strana vykonávala svoju povinnosť. Prekážka, ktorá vznikla v čase,
keď povinná zmluvná strana bola v omeškaní s plnením si svojich povinností alebo
ktorá vyplýva z jej finančnej situácie nevylučuje zodpoveclnosť za škodu. Dósleclok
vylúČenia zodpovednosti za škodu je limitovartý iba na obdobie, počas tryania
prekážky, ku ktorej sa vzťahuje

x.
záverečné ustanovenia

l0.1 Ak sa preukáže, že ktorékol'vek zustanovení zmluvy alebo jej častije, alebo sa stane
nePlatným alebo inak nevymáhateťným, potom táto neplatrrosť či nevymáhatel'nosť
nebude mat' vplyv na platnosť či vymáhateťnosť ostatných ustanovení tejto zrnluvy
alebo jej Častí, ak nevyplýva priamo z obsahu tejto zmluvy, že toto ustanovenie a|ebo

" jelro časť nie.je možné oddeliť od ďalšieho obsahu.
10.2 

-Zm|uva,jej 
interpretácia avzťahy, ktoré vznikli na jej zák|aďe sa riadia všeobecne

záv ázný mi právnym i predp ismi S lovenskej republilry.
l0,3 Akýkol'vek spor, nezrovnalosť alebo lozpor zmluvných strán, ktorý vznikne zo

zmluvy alebo v akejkoťvek súvislosti so zmluvou, sa bude riešiť preclnostne
vzájomnými rokovaniami zmluvných strán. V prípade neúspešného riešenia sú



l0.5

10.6

zmluvné strany oprávnené domáhať sa ochrany svojich práv na pdslušnomvšeobecnom súde.
10'4 Ak nie je v zmluve uvedené inak, tuto zmluvu je možné meniť, dopíRať alebo zrušiťlen písomnou formou,

rltl..7mltya je vyhotovená v dvoch rovnopisoch , zktorych každá zmluvná stranaobdrží po jednom vyhotovení. 
lJ\lvrJvlr 

^4ztl4 zlrlluvna slri

lfJf^:,r*"1"-::'^*,Y]_"dené .v 
tejto zmluve sa spravuj ú príslu šnými ustanoveniami

f; *i,xŤíli""1Ťii:,*";j::i:f,l-;*;;;.,;;;;;:i:rTř;il:i'"xlti:frplatných na územi Slovenskej ..pu6liky.
10,7 Zmltwné §frenrr nrak]o.,,i", :^ ^: _,--1

íŤxí,:'yilŤi:tl" !: :T'iru prečítali, jej obsahu porozumeli, neuzavreliju v tiesni a za nipadte nevýhodnl.r, |";;;;; # ;ř:Tď"".Tfifilffiii:

// /s. lr

2


