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Zmluva o dielo  
na dodávku a montáž klimatizácie  

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

predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) 

 
 

I. Zmluvné strany 
 

1.1 Zhotoviteľ:   

 Sídlo:                                         Kukorelliho 1495/2, 066 01 Humenné                           
 Zastúpený:                                 Rastislav RADA  

 IČO:                                          44703953  
 DIČ:                               

 IČ DPH:                          
 Bankové  spojenie:           

č.ú.:                               

                         mobil:                                      0905 813 048                             
                         e-mail:                                     rastislavrada@gmail.com                            

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu  
    

1.2  Objednávateľ:                Obec Myslina   

  Sídlo organizácie:                   Myslina č. 19, 066 01 Humenné 
  Zastúpený :                           Helena Podolinská, starostka obce 

  Telefón:                                057/7754990 
  e-mail:                                  obexmyslina@gmail.com 

  IČO:                                     00323268 

  DIČ:                                     2021232774 
  IČ DPH:                                obec nie je platcom DPH   

 
 

II. Východiskové podklady a údaje 

 
2.1  Názov zákazky: Dodávka a montáž klimatizačných zariadení pre Obecný úrad a kultúrny 

dom Myslina. 
 

 

III. Predmet plnenia zmluvy 
 

3.1  Táto zmluva je uzavretá na základe výsledku verejného obstarávania, v rámci zadávania 

zákazky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o verejnom obstarávaní"). 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo „dodávku, montáž 

a uvedenie do prevádzky klimatizačného zariadenia“, v rozsahu špecifikovanom v tejto zmluve a v 

prílohe č. 1,  ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy (ďalej len „Dielo“).  

3.2. Klimatizačným zariadením sa rozumie: zariadenie, výkonovo a typovo špecifikované v prílohe 

č. 1  

3.3 Montážou sa rozumie činnosť Zhotoviteľa smerujúca k sprevádzkovaniu klimatizačného 

zariadenia.  

3.4. Uvedením do prevádzky sa rozumie sprevádzkovanie klimatizačného systému, ako celku, 

nastavenie požadovaných technických parametrov a uvedenie do chodu.  

3.5. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi za zhotovené Dielo cenu vo výške a spôsobom 
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podľa článku II. tejto Zmluvy. 

IV. Čas plnenia 
 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať Dielo podľa článku I tejto zmluvy do 2 mesiacov od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Po dohode objednávateľa so zhotoviteľom nie je možné predĺžiť termín 

odovzdania diela. 
4.2  Dielo bude realizované a odovzdané na mieste jeho realizácie Myslina č. 19, 066 01 

Humenné.     O dodaní a montáži Diela bude vyhotovený Protokol o odovzdaní a prevzatí Diela 
(ďalej len „preberací protokol“). Preberací protokol musí byť podpísaný oprávnenými zástupcami 

oboch zmluvných strán podľa článku IV. Bod 6. Súčasťou preberacieho protokolu je aj protokol o 

zaškolení pracovníkov objednávateľa na obsluhu zariadení. 
4.2   Objednávateľ je oprávnený neprevziať Dielo v prípade zistených vád a nedorobkov. 

 

V. Cena 
 

5.1 V cene je zahrnutý celý zmluvný záväzok a všetky náležitosti a veci nevyhnutné na riadne 
vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy, ktoré umožnia objednávateľovi riadne nakladanie 

s odovzdaným predmetom zmluvy. 
5.2 Cena diela je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania  pre celú stavbu na 

základe   pevných jednotkových cien víťaznej ponuky a predstavuje: 

 
Cena diela bez DPH   :  11 768,90  €   

DPH  20%               :    2 353,78  €    

Cena diela celkom s DPH             :  14 122,68  €    

 

Slovom : Štrnásťtisícjednostodvadsaťdvaeur68/100 €. 

 

VI. Spôsob a podmienky vykonania Diela 
 

6.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade s prílohou č. 1 Zmluvy a plniť 

pokyny Objednávateľa. Ak je pokyn Objednávateľa nevhodný, alebo by v dôsledku jeho plnenia 
mohla vzniknúť Objednávateľovi škoda, je Zhotoviteľ povinný na túto skutočnosť Objednávateľa 

včas písomne upozorniť. 

6.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa podrobne oboznámil s technickými požiadavkami Objednávateľa, tiež 
vyhlasuje, že sa oboznámil pred vykonaním Diela s reálnym stavom miesta, na ktorom má byť 

Dielo realizované a zaväzuje riadiť sa pri realizácii vyššie uvedeného Diela v súlade so zisteným 
stavom.  

6.3  Zhotoviteľ vyhlasuje, že bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

       starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy platné 
v SR ako aj podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť pokynmi Objednávateľa.. 

6.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby všetci jeho pracovníci boli odborne poučení v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany a všetkých platných predpisov, ktoré 

sú potrebné k výkonu práce. 
6.5 Ak sa v priebehu realizácie Diela vyskytne potreba vykonania prác navyše alebo zvýšenia rozsahu 

prác a dodávok oproti rozsahu dohodnutému v prílohe č. 1 tejto Zmluvy na 

       základe podrobného zamerania alebo na základe zakrytých častí, alebo na základe požiadavky 
Objednávateľa, zmluvné strany sa zaväzujú dodatkom k tejto zmluve upraviť dohodnutý predmet, 

cenu, prípadne termín ukončenia ešte pred začatím realizácie týchto zmien. Zhotoviteľ nie je 
oprávnený vykonávať uvedené zmeny pred uzavretím písomného dodatku k tejto zmluve. 

 

VII. Záručná doba a zodpovednosť za vady 
 

7.1 Zhotoviteľ preberá záruku za akosť zariadenia v lehote 24 (slovom: dvadsaťštyri) mesiacov odo 

dňa celkového odovzdania Diela Objednávateľovi. Po túto dobu zodpovedá za vady, ktoré 
Objednávateľ zistí a ktoré včas reklamoval. Pre účely určenia dňa odovzdania bude rozhodujúci 
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dátum uvedený na preberacom protokole, ktorý sa Objednávateľ zaväzuje pri odovzdaní Diela 

podpísať. 

7.2 Objednávateľ reklamuje Zhotoviteľovi zistené vady Diela písomne (poštou, telefonicky 
alebo e-mailom). Na základe tohto oznámenia Zhotoviteľ zabezpečí do 72 hodín odborné 

posúdenie vady. Zhotoviteľ sa s Objednávateľom dohodne na termíne a spôsobe odstránenia 
vady, pričom Zhotoviteľ sa zaväzuje, že počas záručnej doby budú vady včas a riadne, 

najneskôr však do 30 pracovných dní odo dňa nahlásenia reklamácie Objednávateľom 

odstránené. 
7.3 Zhotoviteľ vykoná pravidelný servis dodaných zariadení po celú dobu trvania záruky. 

V prípade nevykonania servisných prehliadok záruka nebude platná. Servisnú prehliadku je 
povinný Objednávateľ sám objednať.   

7.4  Zhotoviteľ nepreberá záruku za vady na zariadeniach v tom prípade, že budú 
Objednávateľom úmyselne spôsobené, alebo budú spôsobené neodbornou manipuláciou 

alebo zásahom do zariadenia. Taktiež Zhotoviteľ nepreberá záruku za vady na zariadení 

spôsobené zásahom blesku a prepätím napätia v sieti. 

 

VIII. Nadobudnutie vlastníckeho práva na tovar 
 
8.1 Vlastnícke právo k dielu prechádza na Objednávateľa dňom úhrady Ceny Diela 

      v súlade s čl. II. tejto Zmluvy. 

 

IX. Zmluvné pokuty 
 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Zhotoviteľ meškať so splnením svojho záväzku 

      podľa tejto Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený od Zhotoviteľa požadovať zaplatenie zmluvnej 

      pokuty vo výške 5,- EUR za každý deň omeškania. 
9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude Objednávateľ meškať s úhradou faktúry, bude mu 

Zhotoviteľ účtovať zmluvné penále 0,02% z celkovej ceny Diela za každý deň omeškania.  
 

  
 

X. Záverečné ustanovenia 
 
10.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 

zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto 

informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy. 
10.2 Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
10.3 Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku 

vyplývajúceho z tejto zmluvy jedna zo strán požiada o rozhodnutie súd. 

10.4 Ak sa zmluvné strany dohodnú o obmedzení alebo rozšírení predmetu plnenia zmluvy, zmluvné 
strany si dohodnú aj príslušnú úpravu ceny dodatkom k zmluve.  

10.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, každá zo zmluvných strán si ponechá jeden 
výtlačok 

10.6 Zmluvné strany prehlasujú, že sa s obsahom zmluvy oboznámili, súhlasia s ním, zmluvu 
uzatvorili slobodne a vážne, určito a zrozumiteľne, nie v tiesni ani za jednostranne nevýhodných 

podmienok, na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú.  

13.7   Táto zmluva, vrátane jej príloh, ktoré tvoria jej neoddeliteľnú súčasť, nadobúda platnosť dňom 
jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v 

súlade s § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení. 
 

 

V Mysline, dňa           
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Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 
 

 
.......................................    ..................................... 
 
  Helena Podolinská 

       starostka 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


