
ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

Objednávateľ:  Obecný úrad 
 013 55 Štiavnik 1350 
 V zast.: Ing. Štefan Vároš, starosta obce 
 IČO: 00321672 

DIČ : 2020618567 
 IBAN: SK2702000000000023322432,   BIC: SUBASKBX 
 Bankové spojenie: VÚB a.s., Bratislava 
  
 /ďalej len "objednávateľ"/  

  
Zhotoviteľ:  Miroslav Šamaj - Plynoservis 
 017 04 Považské Podhradie 75 
 V zast.: Miroslavom Šamajom 
 IČO: 10880593 
 DIČ: 1020510678 
 IČ DPH.: SK 1020510678 
  

IBAN : SK5909000000000063689626 
BIC : GIBASKBX 

 Bankové spojenie: SLSP a.s., Bratislava 
 OÚ v Bystrica,odbor živnost.,spis č.:ŽO-97/05661/002 Z 02 
 /ďalej len "zhotoviteľ"/  

Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných a technických: 

Miroslav Šamaj-majiteľ 

Čl. I 
Predmet zmluvy 

 

1. Zmluvné strany sa na základe výsledku verejného obstarávania č. 32-9/2014 rozhodli 
uzatvoriť túto zmluvu, predmetom ktorej je vykonanie odborných prehliadok a odborných 
skúšok vyhradených technických zariadení plynových podľa vyhl.č.508/2009 Zz. 



2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje  odovzdať objednávateľovi dielo podľa špecifikácií 
uvedených v tejto zmluve na základe požiadaviek objednávateľa a objednávateľ sa zaväzuje 
zaplatiť zhotoviteľovi za vykonané dielo dohodnutú cenu a riadne vykonané dielo prevziať. 

 

Čl. II 
Cena za vykonanie diela 

1.  Cena je určená na základe výsledku verej. obstarávania a je nasledovná: 

- odborná prehliadka - Bytové.domy  č.1310,1330 a 1340 - plyn.kotol závesný do 50 kW             
1 ks  = 30.- Eur bez  DPH, 

- odborná prehliadka-  Zdrav.stredisko, Materská škola    - plyn.kotol stacionárny do 50 kW   
1 ks = 40.- Eur bez DPH, 

- odborná prehliadka- Obecný úrad – plyn.kotol závesný do 50 kW      1 ks = 50.- Eur  bez 
DPH, 

- odborná  prehliadka- Základná škola, DSS - plyn.kotol stacionárny do 100 kW                      
l ks  = 75.- Eur bez DPH, 

- odborné skúšky plyn. rozvodov /revízie/ - 1x za 3 roky: 

Bytové domy, každý byt, vlastný kotol a rozvod plynu od plynomera po spotrebiče /kotol, 
sporák/  = 10,00 Eur bez DPH, 

Spoločné priestory – rozvod od regulátora tlaku po plynomery  = 185,00 Eur bez DPH, 

Bytové domy s centrálnou kotolňou do 50 kW  = 119,00 Eur bez DPH, 

Bytové domy s centrálnou kotolňou nad 50 kW  = 185,00 Eur bez DPH. 

- dopravné náklady 1km = 0,33 Eur bez DPH. 

 

2.  K tejto sume bude pripočítaná platná sadzba DPH. 

3.  Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je maximálna a zhotoviteľ nemá nárok účtovať si 
ďaľšie náklady, okrem prípadu, kedy dôjde k navýšeniu ceny z dôvodu výmeny chybného 
dielu. 

4.  Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie diela, podľa bodu 1 tohto 
článku do 30 dní odo dňa doručenia faktúry. 

5.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 
odovzdania diela. 

6.    Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa. 

 

 



Čl. III 
Termín plnenia diela 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo pre príslušný kalendárny rok za podmienok dojednaných v 
tejto zmluve v termíne do 15.10.2014. Tento termín je možné predĺžiť len na základe 
vzájomnej dohody zmluvných strán alebo z dôvodu prípadných zlých poveternostných 
podmienok, kedy sa termín predlžuje o dobu, počas ktorej zhotoviteľ nemohol začať alebo 
pokračovať. Za zlé poveternostné podmienky sa považujú dni, počas ktorých prší alebo sneží, 
alebo ak denná teplota klesne pod bod mrazu. 

2. Zhotoviteľ je povinný na žiadosť objednávateľa informovať ho o stave vykonaných 
prác. 

3. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 05.06.2014 do 04.06.2018. 

Čl. IV 
Vykonanie diela a jeho odovzdanie 

1. Zhotoviteľ vykoná dielo podľa tejto zmluvy na svoje náklady a nebezpečenstvo.  

2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci 
všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore realizácie diela. Zhotoviteľ je 
povinný zabezpečiť pri realizácii diela požiarnu ochranu. 

3. Zhotoviteľ po skončení práce vystaví montážny list a protokol o odbornej prehliadke 
plynového spotrebiča. Prebratie diela potvrdí každý zákazník svojim podpisom. Protokol 
o odborných prehliadkach a skúškach odovzdá objednávateľovi spolu s faktúrou. 

Čl. V 
Zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa noriem 
vzťahujúcich sa na predmet plnenia, dohodnutých zmluvných podmienok a že počas záručnej 
doby bude spôsobilý na použitie na obvyklý účel a zachová si obvyklé vlastnosti – pri 
výmene chybného dielu. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu závady diela uplatní bezodkladne 
po jej zistení a to písomnou formou. 

3. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných závád do 3 dní od 
uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a závady bezplatne odstrániť v čo 
najkratšom technicky možnom termíne. 

 

 

 



Čl. VI 
Sankcie 

1. V prípade omeškania zhotoviteľa s odovzdaním predmetu diela v dohodnutom termíne 
zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,02 % z ceny diela za každý 
deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže zhotoviteľ uplatniť úrok 
z omeškania vo výške 0,02 % z fakturovanej sumy. 

 

Čl. VII 
Zánik zmluvy 

1. Táto zmluva zaniká riadnym uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody oboch zmluvných strán ku dňu,  
ktorý si zmluvné strany vzájomne dohodnú. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade ak by došlo k 
porušeniu povinností zhotoviteľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám alebo k 
ohrozeniu zdravia, či života alebo k hrubému porušeniu technickej disciplíny zhotoviteľa pri 
zhotovení diela. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia 
času plnenia, dohodnutého v Čl. III bod 1 tejto zmluvy. Za podstatné prekročenie času plnenia 
sa považuje 30 dní odo dňa, od ktorého mal zhotoviteľ predmet diela odovzdať podľa Čl. III 
tejto zmluvy. 

5. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné 
záväzky, a tým zhotoviteľovi znemožňuje realizáciu diela. 

6. Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí 
byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

7.  Pre odstúpenie od zmluvy a práva a povinnosti zmluvných strán s tým súvisiace sa 
použijú ustanovenia § 344 až § 351 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov.  

Čl. VIII 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán 
a účinnosť nasledujúci deň po jej zverejnení na web. stránke objednávateľa. 

2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 



3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený 
ustanovenia Obchodného zákonníka a právnych predpisov platných na území SR. 

4. Zmluva je vypracovaná v 3 vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre zhotoviteľa 
a jeden pre objednávateľa. 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu pred jej podpisom riadne prečítali, jej obsahu 
porozumeli a na znak súhlasu ju slobodne, vážne a bez nátlaku vlastnoručne podpísali.  

 

 

 

 

Objednávateľ:  Zhotoviteľ: 

V Štiavniku, dňa   V Považskom Podhradí, dňa  

 

 

 

 

  

   

05.06.2014  05.06.2014 

Ing. Štefan Vároš       
starosta obce 

         Miroslav Šamaj Plynoservis 

   

 


