
Zmluva o dielo 
číslo 03/2018/Re 

uzatvorená v zmysle §536 Obehodného zákonníka 513/1991 Zb. 

I Zmluvne strany 

Objednávateľ: Obec Kysak 
Sídlo: Obecný úrad Kysak 146, 044 81 Kysak 
Zastúpený : Ing. Ľubomír Krajňak - starosta obce 
IČO: 00324400 
DIČ:2021244841 
Bankové spojenie: Príma banka a.s. Košice 
IBAN: SK60 5600 0000 0004 0642 6001 

Zhotoviteľ: Gasotherm plus s.r.o. 

Sídlo: Rampová 5, 04001 Košice 
Štatutárny zástupca: Ing. Roland Rehó 
IČO:36217433 
IČ DPH:SK2020063166 
Bankové spojenie: Tatra banka Slovensko a.s. pobočka Košice 
IBAN: SK 4411000000002623710614 

2.1 Východiskové podklady a údaje 

• Ponuka zhotoviteľa: Cenová ponúka zo dňa 2.11.2017 
• Názov stavby: „ Rekonštrukcia kúrenia v Dome smútku 
• Opis predmetu zákazky: Elektrické kúrenie do Domu smútku - vykurovanie 

v miestnostiach: 02 obradná sieň 
03 Kancelária 

. 04 Kvetinárstvo 
06 WCmuži 
07 WC ženy 

08 rozlúčková miestnosť s kolumháriom 

• Termín realizácie: Začatie prác: 9.7.2018 
Ukončenie prác: do 31.7.2018 

3. Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom zmluvy j e: 
3.1.1 Zabezpečenie dodávky a montáže materiálov, podľa cenovej ponuky 
3.1.1 Realizácia bude prevedená v zmysle projektovej dokumentácie. 



3.2 Zhotovíte!’ zrealizuje predmetne plnenie vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

v 

4. Cas plnenia 

4.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje zrealizovať dodávku a montáž v zmysle cenovej ponuky do 
31.7.2018 
4.2. Predmet diela podľa článku 3 zmluvy je splnený riadnym zhotovením a odovzdaním na 
mieste výkonu diela na základe odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 

5 . Cena 

5.1. Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu článku č. 3 tejto zmluvy je stanovená 
dohodou zmluvných strán v zmluve § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená 
cenovou ponukou pre uvedené práce. Uvedenú cenu nie je možne v priebehu realizácie diela 
prekročiť. 
5.2. Cena za zhotovenia diela v rozsahu článku 3 tejto zmluvy je dohodnutá vo výške 
5690,- € (päťtisícšesťstodeväťdesat) včítane DPH. 
5.3. V cene diela sú zahrnuté všetky náklady spojené so zhotovením diela vrátane nákladov 
súvisiacich s vyhotovením diela. 

6. Platobné podmienky 

6.1. Zhotoviteľ za zaväzuje realizovať dielo bez nároku na poskytnutie preddavkov od 
objednávateľa. 

6.2. Cenu za riadne zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi úhradou faktúry, 
ktorú vystaví zhotoviteľ. 

6.3. Splatnosť faktúry je 14 dní od doručenia objednávateľovi. Faktúra - daňový doklad bude 
spĺňať náležitosti podľa platných právnych predpisov. 

6.4. Povinnosť zhotoviť dielo riadne a včas splní zhotoviteľ odovzdávaním diela 
objednávateľovi, čo bude dokladované „ Zápisom o odovzdaní a prevzatí diela“ 
podpisovaným zmluvnými stranami. 

6.5. K termínu preberacieho konania odovzdá zhotoviteľ objednávateľovi tieto písomnosti, 
ktoré podmieňujú prevzatie diela: 

a) Platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov. 
b) Koncept konečnej faktúry na odsúhlasenie 

7. Záruka 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmetom tejto zmluvy je zhotovený podľa projektovej
dokumentácie a noriem a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti kladne na daný druh
výrobkov. 
7.2. Záručná doba na dodaný materiál a výrobky je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa 
odovzdávania a prevzatia diela objednaného na základe písomného protokolu. 
7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady v plnom rozsahu, ak boli spôsobené porušením jeho
povinnosti. Tieto vady opraví bezplatne. Ak sa nedajú odstrániť, zabezpečí náhradu na vlastné
náklady, včítané montáže. 
7.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady a poškodenie výrobkov a materiálu ak sa preukáže, že: 



 

^ Poškodenie spôsobil vlastník budovy alebo tretia osoba, 
> Poškodenie alebo vada vznikla nesprávnym zaobchádzaním užívateľa. 

7.5. Objednávateľ ma právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť také vady,
ktoré vznikli v príčinnej súvislosti s realizáciou diela. 
7.6. Ak sa preukáže , že vada diela alebo jeho časti je neopraviteľná, zaväzuje sa zhotoviteľ
dodať do 14 dni od zistenia tejto skutočnosti náhradné plnenie alebo poskytne primeranú
zľavu z ceny diela. 
7.7 Na doručenie písomnosti sa vzťahuje § 46 Občianskeho súdneho poriadku v znení
neskorších predpisov. Písomnosti sa doručia na poslednú známu adresu evidovanú
u objednávateľa. 

8. Ostatné ustanovenia 

8.1. Zhotoviteľ bude pri vykonávam' diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa
dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, protipožiarne opatrenia, technické normy 
a podmienky tejto zmluvy. 
8.2. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela vykonávať práce tak, aby nebolo ohrozené ich zdravie
a bezpečnosť. 

9. Záverečné ustanovenia 
9.1 Zmluva je platná dňom podpisu zmluvy a účinná deň po zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa 
9.2 Zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami 
9.3. Meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy je možne len formou písomných dodatkov 
podpísaných zodpovednými zástupcami zmluvných strán. 
9.4 Zmluva je vypracovaná v dvoch rovnopisoch, jeden dostane objednávateľ a jeden 
zhotoviteľ. 
Zmluva je platná dňom podpisu zmluvy a účinná deň po zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa 

V Košiciach, dňa...29.5.2018

Obecný úrad Kysak Gasotherm plus s.r.o


