
Zmluva o dielo D1/2011 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

 
1.Zmluvné strany  

 
1.1 Objednávateľ:                    Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom  
                                                 v Košiciach 

                                                       Ipeľská č. 1 
                                                       040 11  KOŠICE 
 
              Zastúpený:                        MUDr. Katarína Strmenská, MPH 
                                                       regionálny hygienik 
              Zastúpený na rokovania 
              vo veciach technických:  Ing. Milena Pancáková 
              Bankové spojenie:           Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 
              Číslo účtu:                        7000134588/8180 
               IČO:                                 606723 
 

1.2 Zhotoviteľ:                        Rudolf Brezovský - BRENAX 
                                                       Platanová 15 
                                                       040 01  KOŠICE 
 
             Zastúpený:                        Rudolf Brezovský 
             Bankové spojenie:            Slovenská sporiteľňa Košice, a. s. 
             Číslo účtu:                        0109258603/0900 
              IČO:                                 10820582 
              IČ pre DPH:                     SK 1020645252 
 

2. Predmet plnenia  
 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať v objektoch objednávateľa nasledujúce práce: 
2.1.1Kontrola hydrantov podľa § 15 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., Označenie     
        hadicových zariadení podľa § 13 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z., a spracovanie     
        záznamu o kontrole podľa § 15 ods. 3 vyhlášky MV SR č. 699/2004 Z. z.  
2.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

 
3 Čas plnenia  

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje realizovať predmet plnenia diela: podľa bodu 2.1. v termíne do 

31. 12. 2011 
3.2 Presný dátum a čas plnenia dohodne zhotoviteľ so zástupcom objednávateľa vo 

veciach technických, telefonicky, faxom, mailom, alebo iným obvyklým spôsobom. 
 
 

4 Cena a faktura čné vz ťahy  
 

4.1 Cena za realizáciu predmetu zmluvy v rozsahu článku 2 je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle § 3 zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách a je doložená 
cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy. 



4.2 Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ prevodným príkazom na účet 
zhotoviteľa na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi 
spolu so súpisom vykonaných prác a dodávok (tzv. servisný list) potvrdeným 
zástupcom objednávateľa. 

4.3 Zmluvné strany sa dohodli na 14 dňovej splatnosti faktúr od ich doručenia 
objednávateľovi. 

4.4 Objednávateľ prehlasuje, že na objednané práce má zabezpečené finančné prostriedky. 
V prípade platobnej neschopnosti upozorní na túto skutočnosť zhotoviteľa pred 
započatím prác. 

 
5 Záru čné lehoty – zodpovednos ť za vady  

 
5.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy je zhotovený podľa podmienok 

zmluvy, a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve. 
5.2 Zhotoviteľ poskytne na vykonané kontroly a opravy záručnú dobu 12 mesiacov. 

Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 
5.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade závady vzniknutej na diele počas záručnej 

doby, má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť 
závady.  

5.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že prípadné závady predmetu plnenia v zmysle bodu 5.3. 
odstráni do 7 dní od uplatnenia reklamácie. 

5.5 Zmluvné strany sa dohodli, že pri opakovanom vadnom plnení predmetu zmluvy zo 
strany zhotoviteľa, objednávateľ odstúpi od zmluvy a bude požadovať náhrady škody. 

5.6 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po 
jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného zástupcu zhotoviteľa podľa článku 1 
tejto zmluvy. 

 
6 Zmluvné pokuty  

 
6.1 V prípade meškania so zaplatením faktúry objednávateľ sa zaväzuje zhotoviteľovi 

zaplatiť úrok vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
6.2 V prípade nedodržania kvality kontrol a opráv, objednávateľ si vyhradzuje právo 

neuhradiť faktúru do doby odstránenia závady. 
6.3 V prípade nedodržania požadovaného termínu uskutočnenia plnenia podľa termínov 

uvedených v bode 3.1. tejto zmluvy, zhotoviteľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 5 % z ceny diela za každý deň omeškania. 

 
 

7 Podmienky vykonania diela  
 

7.1 Zhotoviteľ vykoná dielo na svoje náklady a na vlastné nebezpečenstvo. 
7.2 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať predpisy bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. 

Pracovníci zhotoviteľa sa nesmú svojvoľne, bez vedomia objednávateľa pohybovať 
a vykonávať práce v ostatných priestoroch objednávateľa. 

7.3 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných 
pracovníkov. 

7.4 Pre účely fakturácie zhotoviteľ vyhotoví súpis vykonaných prác, ktorý potvrdený 
oprávneným zástupcom objednávateľa bude tvoriť neoddeliteľnú súčasť faktúry. 

 
 



8 Ostatné ustanovenia  
 

8.1 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
tejto zmluvy. 

8.2 Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými podkladmi objednávateľa, zápismi 
a dohodami oprávnených pracovníkov oboch zmluvných strán. 

 
9 Závere čné ustanovenia  

 
9.1 Pokiaľ nebolo v zmluve dohodnuté inak, platia v plnej miere ustanovenia Obchodného 

zákonníka a ďalších predpisov. 
9.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy, 

doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, pre rok 2011. 
9.3 Rozsah prác naviac, ktoré neboli uvažované v tejto zmluve, bude stanovený písomným 

dodatkom k zmluve, ktorý bude platný, ak bude riadne potvrdený a podpísaný 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

      Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – Cenová ponuka. 
9.4 Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ 

a jeden zhotoviteľ. 
      9.5 Táto zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v CRZ. 
 
 
 
V Košiciach dňa ........................................                V Košiciach dňa ....................................... 
 
 
 
 
 
Za objednávateľa:                                                       Za zhotoviteľa: 
 
MUDr. Katarína Strmenská, MPH                             Rudolf  Brezovský     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PRÍLOHA   Č.  1   ku zmluve o dielo 

 

BRENAX – Brezovský Rudolf, Platanová 15, 040 01  Košice 

T.č./fax: 055/6767320 Mobil: 0905 901 977 

www.brenax.sk 

 

Regionálny úrad verejného zdravotníctva                          

so  sídlom v Košiciach, 

Ipeľská č. 1,  042 20   K o š i c e                                                         Košice,  18. 1. 2011 

 

C e n n í k     kontrol a opráv hasiacich prístrojov, hydrantov a hadicových zariadení 

 

- Kontrola prenosného hasiaceho prístroja                                á         1,30 €             

- Kontrola pojazdného hasiaceho prístroja                                á          4,98 €           

 

- Oprava hasiaceho prístroja:  práškový     6 kg                         á          6,50 €           

                                                  práškový      2 kg                        á           5,70 €          

                                                  snehový  1,5 - 2 kg                     á           5,70 €          

                                                  snehový     5  (6) kg                    á           6,50 €          

                                                  vodný  9 lit.                                 á           7,20 €         

 

- hydranty a hadicové zariadenia: 

  - kontrola vrátane sparovania záznamu                                       á           1,90 €        

  - tlaková skúška požiarnej hadice vrátane  

     vystavenia protokolu                                                                á           5,90 €        

 

      Ceny sú bez DPH (20 %), ako aj  cena kontrol a opráv sú bez poškodených náhradných 

dielov. V cene sú zahrnuté náklady spojené s dopravou hasiacich prístrojov do opravovne 

a späť, ako aj doprava na miesto kontroly pôsobnosti organizácie. 

 

S pozdravom 

 

                                                                                                       B R E N A X 

                                                                                                  Brezovský   Rudolf 


