
ZmLuva o kontrolnej činnosti
uzavretá podľa § 591  až § 600 zákona č. 513/1991 Z.z.(Obchodný zákomík) v znení

neskorších predpisov medzi :

Vykonávatel':

Objednávatel':

EKOTEC, spol. s r.o.
so sídlom Lamačská cesta 20, 84103   Bratislava
IČO:  00687022
IČ DPH:  SK2020840217
Spoločnost' zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava,
oddiel:  Sro, vložka č.19963ffi
uáesttí.p:fa9:5..7/.5f,é,..?.,í,.,..?,.:.04?ľ::.,z.:ť,.:5Íav:íLnídvešíoeJpmoci

(ďalej len „vykonávatel")
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DIČ / IČ DPH
Spoločnost' zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu

.......j oddiel:  Sro, vložka č .....
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Telefón:
E-mail
Miesto
(ďalej len „objednávateľ")
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súkromných prevádzkovateľov vo l'ne prístupných mult i ftinkčných ihrísk.
1.2        V zmysle pokynov  výrobcov  zariadení  multifiinkčných  ihrísk  (na údržbu  a kontrolu)

a nariadenia vlády č.  349/2010 Z.z.,  ktorým sa ustanovujú podrobností o technických
požiadavkách  a postupoch posudzovania  zhody na  zariadenia  multifúnkčných  ihrískj
je povimý každý prevádzkovateľ dodržiavať normu STN EN  15312.

1.3        Na základe normy sTN EN  15312 je prevádzkovateľ multifiinkčného ihriska povinný
vykonat'    každoročne    kontrolu     bezpečnosti     zaríadení     multíftinkčného     ihríska

prostredníctvom  oprávnených     a  zaškolených  osôb  na  výkon  kontroly.   Kontrolný
orgán má byť nezávislý od prevádzkovatel'a multifiinkčného ihriska alebo výrobu.

11.

Predmet zmluvy
2.1        Predmetom zmluvy o kontrolnej činnosti sa vykonávatel' kontroly zaväzuje vykonať

každoročne nestranné zistenie stavu multifiinkčného ihriska, tzv. ročnú hlavnú
kontrolu,  a vydať o tom kontrolný protokol.



3.1

111.

Povinno sti vykonávatel'a
Vykonávate]' kontroly je povimý vykonať kontrolu nestranným spôsobom a zistený
stav opísat' v kontrohom protokole. Vykonávatel' kontroly sa riadi v]astnými úvahami
a rozhodnutiami. Nestrannosť výkonu kontroly sa nedá zmluvou nijako zmeniť alebo
vylúčiť.

3.2        Vykonávatel' kontrolyje povinný vykonávat' kontrolu s vynaložením odbomej
starostlivosti s prihliadnutím na učený spôsob kontroly, na čas, miesto a rozsah
kontroly, ako aj na stav, v akom sa nachádzal predmet kontroly v čase jej
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IV.
Povinnosti obj edn ávatel'a

4.1         0bjednávatel' je povimý poskytnúť vykonávateľovi kontroly súčinnosť potrebnú na
vykonanie kontroly, najmä mu umožniť potrebný prístup k multifiinkčnému ihrisku
a v prípade potreby mu poskytnút' všetky dokumenty potrebné pre posúdenie stavu
multifi]nkčného ihriska (záznamy o vykonaných opravách, o vykonaných
prevádzkových a bežných kontrolách).

4.2        0bjednávatel'je povinný zaplatiť za vykonanú kontrolu dohodnutú odplatu.

V.
Lehoty a spôsob plnenía

5.1        Vykonávateľ sa zaväzuje vykonávat' predmet zmluvy po dobu platnosti a účimosti
tejto zmluvy.

5.2        Vykonávateľ   vykoná   kontrolu   na   základe   ústnej,   telefonickej   alebo   e-mailovej
objednávky objednávateľa, a to do 60 dní odo dňa doručenia objednávky.

5.3        Vykonávateľ     vykoná     kontrolu     prostredníctvom     vyškolených     ana     kontrolu
oprávnených osôb.

5.4        Vykonávateľ kontroly je povinný vykonať kontrolu na základe objednávky, pričom
hlavná ročná kontrola multifimkčného ihriska sa zameriava na revíziu celkovej úrovne
bezpečnosti multifiinkčného ihriska, základov a povrchov. Kontrolujú sa účinky
povetemostných vplyvov, znaky rozpadu alebo korózíe a zmeny zariadenia
vyplývajúce z opráv.

VI.
Odplata za vykonanú kontrolu a  p]atobné podmienky

6.1        Objednávatel'  sa  zaväzuje  uhradiť  vykonávateľovi  za  vykonanú  kontrolu  základnú
cenu ročnej kontroly jedného multífiinkčného ihríska v sume 230 EUR bez DPH.

6.2        Základná  cena  ročnej  kontroly  zahŕňa  cestovné  náklady,  odbomú  kontrolu  ihriska
a vypracovanie podrobnej správy.

6.3        V  základnej cene  sú  zahmuté  prvky   1   multifiinkčného   ihriska.  Vprípade  vyššieho
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6.4        V pripade  uzawetia  zmluvy  na  pravidelné  vykonávanie  kontrol  viac    ako  1  rok,  je

možné pri opakovaných kontrolách poskytnút' zľavu a to nasledovne:
/   pri  uzavretí  zmluvy  na  obdobie  2  rokov - zl'ava  vo  výške  20%  zo  základnej  ceny

ročnej kontroly
/   pri  uzavretí  zmluvy  na  obdobie  3  rokov  ~  zľava  vo  výške  25%  zo  základnej  ceny

ročnej kontroly



/   pri uzavretí  zmluvy  na  obdobie  4  rokov - zl'ava  vo  výške  30%  zo  základnej  ceny
ročnej kontro ly

6.5        0bjednávateľ uhradí cenu za vykonanú kontrolu v lehote do  l4 dní odo dňa vystavenia
faktúry, ktorú je vykonávateľ povinný vystaviť do  15 dní odo dňa vykonania kontroly,
a to  prevodným   príkazom  na účet  vykonávatel'a uvedený  na  fáktúre.  Pri  fákturácii
ceny diela vykonávatel' pripočíta k cene diela daň z pridanej hodnoty vo výške určenej
v súlade so všeobecne záväzriými právnymi predpismi.

6.6       0dplata za vykonanie kontroly za sa považuje za uhradenú dňomjej pripísania na účet
vykonávatel'a.

6.7        0bjednávatel'je povinný uhradit' vykonávateľovi kontroly aj nevyhnutné a účelne
vynaložené náklady vzniknuté pri vykonaní kontroly, pokiaľ z ich povahy nevyplýva,
že sú už zahmuté v odplate.

6.8        V prípade  neuhradenia  odplaty v  lehote  splatnosti je  vykonávatel'  oprávnený účtovat'
úrok z omeškania vo výške podľa platných právnych predpisov.

6.9        V pripade  predčasného   vypovedania  tejto  zmluvy  a odmietnutia  vykonania  ročnej
hlavnej   kontroly  multifiinkčného   ihriska   zo   strany   objednávateľa  je   vykonávatel'
oprávnený  účtovat'   si   zmluvnú  pokutu  vo   výške  základnej   ceny  ročnej   kontroly
jedného  multifiinkčného  ihriska v sume  230  EUR  bez DPH  za každý rok,  za ktorý
mala byť vykonaná kontrola v zmysle tejto zmluvy.

VIT.
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán

7.1        Zmluvné    strany   sa   zaväzujú    vzájomne    spolupracovat'   aposkytovať   si   všetky
informácie,   ktoré   sú  potrebné  pre  riadne  a včasné  plnenie  povinností  a záväzkov
vyplývajúcich im zo zmluvy.

7.2        Zmluvná    strana   je    poviimá    bezodkladne    informovať    druhú    zmluvnú    stranu
o akejkoľvek  skutočnosti alebo  okolnosti,  ktorá je  alebo  by mohla byť podstatná pre
zabezpečenie  riadneho  a včasného  plnenia jej  povinností v súlade  so  zmluvou,  alebo
by mohla zmariť alebo výazne ovplyvniť plnenie jej povinností.

VIII.
Doba tivania zmluvy

8.1        Zmluva   nadobúda   platnosť   dňom  jej   podpísania   poslednou   zo   zmluvných   strán
a účinnost'  dňom  nasledujúcim  po  dni  zverejnenia  podl'a  zák.  40/1964  0bčiansky
zákomík  v znení  neskorších  zmien  a predpisov  a  zák.  211/2000  Z.z.  o  slobodnom

prístupe  k informáciám  v znení  neskorších  zmien  a predpisov  a nariadenia  vlády  č.
498/2011    Z.z.    V pripade    súkromných    spoločností    Zmluva    nadobúda    platnost'
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podpísania.

8.3        Zmluva  môže  byť ukončená písomnou  dohodou,  odstúpením  od zmluvy z  dôvodov
v nej uvedených, alebo výpoveďou niektorej zo 2mluvných strán.

8.5        Platnost' zmluvy automaticky predlžuje na rovnako dlhé obdobie, na aké bola uzavretá
pôvodná  zmluva,  za  rovnakých podmienok  aké  boli  dohodnuté  v pôvodnej  zmluve,
prípadne  v špecifikácii  ceny  kontrolnej  činnosti,  pokial'  žiadna  zo  zmluvných  strán
nedoručí druhej  strane písomné oznámenie o skončení platnosti zmluvy a to najneskôr
3 mesiace pred ukončením platnosti zmluvy.

8.6        0bjednávateľje oprávnený od zmluvy odstúpiť, ak:
/   vykonávateľ   poruší   svoju   povinnosť   vyplývajúcu   z tejto   zmluvy   vykonat'

kontrolu  včas  a porušenie  tejto povinnosti  neodstráni  ani v dodatočne učenej



8.7

lehote uvedenej v písomnej  výzve objednávatel'a, ktorá nesmie byť kratšia ako
10 dní odo dňa doručenia takejto výzvy zhotoviteľovi,
Vykonávatel' je oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodu:

/   omeškania objednávateľa  s úhradou  faktúry,  ktorú  objednávatel' neuhradil  ani
v dodatočne  určenej  lehote  na jej  uhradenie  v písomnej  výzve  vykonávateľa,
ktorá   nesmie   byt'   kratšia   ako    10   dní   odo   dňa   doručenia   takejto   výzvy
objednávateľovi

/   vyhlásenia konkurzu  alebo  začatia  exekúcie  na  majetok objednávatel'a  alebo
z dôvodu  zamietnutia  návrhu  na  vyhlásenie konkurzu pre  nedostatok majetku
objednávateľa.

8.7        Účinnosť   odstúpenia   od   zmluvy  nastane   dňom   doručenia  pĺsomného   oznámenia
o odstúpenĺ  od  zmluvy  druhej   zmluvnej   strane   alebo  neskorším  dňom  uvedeným
v takomto oznámení. Oznámenie o odstúpení od zmluvy sa doručuj.e druhej  zmluvnej
strane poštou, a to fomou doporučenej zásielky.

8.9        Ukončenie  zmluvy  z akéhokol'vek  dôvodu  sa  nedotýka  práva  zmluvných  strán  na
uplatnenie   nárokov   im  vyplývajúcich   z porušenia  tejto   zmluvy  druhou  zmluvnou
stranou  vrátane  oprávnenia  m  náhradu  škody,  zaplatenia  zmluvnej  pokuty,  riešenia
sporov  medzi  zmluvnými  stranami  a ostatných  ustanovení,  ktoré  podľa  tejto  zmluvy
alebo vzhľadom na svoju povahu majú tNať aj po jej ukončení.

IX.
Zodpovednosť za škodu

9.1        Zmluvné  strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie,  aby nedochádzalo ku škodám
alebo aby prípadné škody minimaLizovali.

9.2        Ak    zmluvná    strana    spôsobĺ    porušením    svojich    povinností    a/alebo    záväzkov
vyplývajúcich   jej   z tejto   zmluvy   akúkol'vek   škodu   druhej   zmluvnej   strane,   jej
zodpovednosť   za   škodu   apovinnost'   na   náhadu   škody   takto   spôsobenú   druhej
zmluvnej  starne  sa bude riadiť a spravovať ustanoveniami  §  420  a nasl.  Občianskeho
zákomíka, pokiaľ zo zmluvy nevyplýva iné.

9.3        Zmluvné  strany  nezodpovedajú  za  škodu  v dôsledku  prekážky,  ktorá  vznikla  druhej
zmluvnej   strane  nezávisle   od  jej   vôle  a ktorá  zabránila  zmluvnej   strane  plnit'   si
povmnosti   podl'a   tejto   zmluvy,   za   predpokladu,   že   nebolo   možné   odôvodnene
očakávať,  Že povinná zmluvná strana by mohla zabránit' alebo  odvrátiť túto prekážku
alebo jej dôsledky a navyše vznik tejto prekážlq/ nebolo možné predvídat' 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  fmančnej  situácie  nevylučuje  zodpovednosť  za  škodu.  Dôsledok
vylúčenia   zodpovednosti   za   škodu  je   limitovaný   iba   na   obdobie,   počas   trvania
prekážky, ku ktorej sa vzťahuje.

X.
Záv erečné ustanovenia

10.1      Ak sa preukáže, že ktorékol'vek z ustanovení zmluvy alebo jej  časti je, alebo sa stane
neplatným  alebo  inak  nevymáhatel'nýni  potom  táto  neplatnosť  či  nevymáhatel'nosť
nebude  mat'  vplyv  na  platnost'  či  vymáhatel'nosť  ostatných  ustanovení  tejto  zmluvy
alebo jej  častí,  ak nevyplýva priamo z obsahu tejto  zmluvy,  Že toto ustanovenie alebo
jeho čast' nie je možné oddelit' od ďalšieho obsahu.

10.2      Zmluva,  jej  interpretácia  a vzt'ahy,  ktoré  vznikli  na jej  základe  sa  riadia  všeobecne
záväznými právnymi predp ismi S lovenskej republiky.



10.3 Akýkoľvek   spor,   nezroviialost'   alebo   rozpor   zmluvných   strán,   ktorý   vznikne   zo
zmluvy   alebo    v akejkoľvek    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
všeobecnom súde.

10.4      Ak nie je v zmluve uvedené  inak,  túto  zmluvu je  možné  menjť,  doplňat'  alebo zrušiť
len písomnou fomou.

10.5      Táto  zmluva  je  vyhotovená  v dvoch  rovnopisoch,  z ktorých  každá  zmluvná  strana
obdrží po jednom vyhotovení.

10.6     Práva  a povinnosti  neuvedené  v tejto  zmluve  sa  spravujú príslušnými  ustanoveniami
Obchodného    zákomíka    a ostatných    všeobecne    záväzných    právnych    predpisov
platných na území Slovenskej republiky.

10.7      Zmluvné  strany prehlasujú,  že  si zmluvu prečítali, jej  obsahu porozumeli,  neuzavrelí
ju v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, a na znák súhlasu ju podpísali.
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/ťi:..h !........., dňn   . 7  Í'  `-J  Ĺ-ft




