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                            ZMLUVA  O  DIELO  č.  01/10/2015 
                                                            (§ 536 Obchodného zákonníka)    
                                                                     

 

na realizáciu stavby:   Rekonštrukcia ústredného kúrenia a kotolne v budove 

Obecného úradu č.1, v Smolníckej Hute, Smolnícka Huta 055 56 
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––-  

                                                                          

 

                                                                                                                                                     

                   Čl. I. -   ZMLUVNÉ  STRANY 

 
1.Objednávateľ    :   Obec Smolnícka Huta 

                        Smolnícka Huta, 055 65    

    

zastúpený             :   Marián Pohly – starosta obce  

IČO                      :  329584 

DIČ, IČ DPH      :   2021259449 

     

  

2. Zhotoviteľ      :   TERMOPLAST – SNV s. r. o. 

                 Markušovská cesta 34, 052 01 Spišská Nová Ves 

 

zastúpený            :   Ing. Peter Obuch – konateľ, zástupca pre zmluvné vzťahy 

                               Ján Uhlár – riaditeľ výroby, manažér pre riadenie zákazky 

 IČO                    :  36849065 

IČ DPH               :  SK2022469328 

Bankové spojenie:  Tatra banka a.s., číslo účtu: 2629166867/1100  

Telefón/fax          :  053/4468217, mobil: 0903 995 665, 0903 670 685 

E-mail                 :  termoplastsnv@mail.t-com.sk 
 

 

 

                           Čl. II. - PREDMET  ZMLUVY A  JEJ  ROZSAH 

 

1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dojednaných v tejto zmluve vykoná práce pre 

objednávateľa na stavbe: Rekonštrukcia ústredného kúrenia a kotolne v budove Obecného úradu 

č.1 v Smolníckej Hute, Smolnícka Huta 055 56. 

 

2. Montážne práce budú prevedené v zmysle platných EN a STN a montážnych predpisov  výrobcov. 

 

3. Rozsah práce stanovuje výzva, ktorú predložil objednávateľ zhotoviteľovi dňa, t. j. 14. 09. 2015.  

Výzva obsahuje tieto pod objekty: 

 

- Kotolňa 

- Strojovňa 

- Potrubie 

- Armatúry 

- Vykurovacie telesá 

 

 

 
                                         Čl.  III. – ČAS  PLNENIA 
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1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že realizácia diela v rozsahu dojednanom v čl. II. tejto zmluvy bude 

v nasledovných termínoch: 

 

- zahájenie  od:  14.10.2015 

- ukončenie do:  16.10.2015 

 

Tieto termíny je možné meniť po vzájomnej dohode s objednávateľom. 

  

 
                                    Čl.  IV. - CENA  DIELA 

 
1. Cena za vykonanie diela je stanovená cenovou ponukou zo dňa 21.09.2015 . 

2. Cena za dielo sa skladá týchto oddielov : 

 

Kotolňa 

 
    

1924,72 

Strojovňa 
    

365,60 

Potrubie 
    

882,22 

Armatúry 
    

293,20 

Vykurovacie telesá 
    

383,20 

Spolu bez DPH :       3848,94 

DPH 20 %  :   0 #### 769,79 

C E L K O M   EUR S DPH                 
   

4618,73 

 

 

3. Cena nezahŕňa prípadné zvýšené náklady pri zmenách technického riešenia. Prípadne ak vzniknú 

práce naviac, ktoré neboli obsiahnuté v cenovej ponuke, tieto budú samostatne ocenené zhotoviteľom, 

odsúhlasené objednávateľom a spracované ako Dodatok k zmluve o dielo. Cena musí zodpovedať 

obvyklej cenovej úrovni. 

 

 
                               Čl.  V. - PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

1. Realizované dodávky a práce sa uhradia faktúrou po odsúhlasení súpisu vykonaných prác do 

celkovej výšky 90 % nákladov. Zostávajúcich 10 % hodnoty diela bude uhradených po zápisničnom 

prevzatí diela a odstránení zistených vád a nedorobkov. 

                                                                       

 

2.  Splatnosť faktúry od dňa jej prevzatia a podpisu sa stanovuje na 14 dní. Tento termín úhrady 

nemusí byť splnený len v prípade dodania nekvalitných prác a dodávok, o čom musí zhotoviteľa 

upozorniť objednávateľ písomne v lehote do 10 dní od prevzatia faktúry. 

                                                     

     
                                           Čl.  VI. - ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za realizáciu opravy ústredného vykurovania, podľa predpisov výrobcov 

jednotlivých zariadení a podľa podmienok tejto zmluvy. 

2.  Zmluvné strany dojednávajú záručnú dobu na 2 roky pre dodané materiály a výrobky, 5 rokov na 

montážne práce.  Záručná doba  plynie od dňa odovzdania  diela do užívania. 

3.Oznámenie vád (reklamácia) musí byť vykonané písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať 

označenie a miesto vady a ako sa vada prejavuje. Zhotoviteľ od dňa prijatia reklamácie túto vadu 

odstráni do 3 pracovných dní.                     
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4. Havarijné stavy, ktoré by mohli ohroziť majetok a zdravie ľudí, budú nahlásené telefonicky a tieto 

zhotoviteľ bezodkladne odstráni do 6 hodín po prijatí telefonátu.                                                          

5. Nároky objednávateľa riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného 

zákonníka.  

6. Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto 

zmluvy. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré nastali v dôsledku vád projektu alebo neodborným 

užívaním diela zo strany objednávateľa alebo inej tretej osoby.                                         

7. Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch diela, stanovených v tejto zmluve a 

projekte stavby na realizáciu. Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti projektu stavby 

alebo predpisu výrobcu. 

 

 
                                              Čl.  VII. - ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

1. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50,- € za každý deň omeškania 

splnenia termínov dohodnutých v článku III. tejto zmluvy.   

2. Zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi za omeškanie s odstránením vád a nedorobkov v dohodnutých 

termínoch za každý deň omeškania zmluvnú pokutu vo výške 25,- €. 

3.  Objednávateľ zaplatí za každý deň omeškania platieb podľa čl. V. tejto zmluvy 25,- €.  

 

 

 
                             Čl.  VIII. - OSOBITNÉ  USTANOVENIA 

 
1.  V prípade, ak bude objednávateľ v omeškaní plnenia peňažných záväzkov, tak zhotoviteľ po túto 

dobu nebude prevádzať odstraňovanie skrytých vád.  

2.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenia na výkon činnosti v rozsahu čl. II. tejto zmluvy. 

3.  Zmeny alebo doplnky tejto zmluvy je možné robiť len dodatkami k zmluve. 

4.  Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto zmluvy prednostne formou zmieru. 

V prípade, že sa spor nevyrieši zmierom, zmluvná strana je oprávnená predložiť spor na riešenie súdu. 

5. V ostatných vzťahoch neupravených touto zmluvou platí Obchodný zákonník a platné právne 

predpisy. 

6.  Objednávateľ týmto súhlasí s vlastníckym právom zhotoviteľa na dodaný materiál, tovar a práce až 

do jeho úplného zaplatenia. Vlastnícke právo na dodaný tovar prechádza na objednávateľa až úplným 

zaplatením ceny za dielo. 

 

 

 
V Spišskej Novej Vsi,  9.10.2015 

 

 

 
Za objednávateľa:............................................   Za zhotoviteľa: ........ ........................................

  

Marián Pohly  Ing. Peter Obuch  

Starosta obce Smolnícka Huta        konateľ TERMOPLAST – SNV s. r. o. 

 

 

 

    ......................................................................... 

    Ján Uhlár 

    riaditeľ  výroby    


