
 
Zmluva o dielo 
č.2011001 

Uzatvorená podľa §536 a nasl. ustanovení Obchodného zákonníka 
č.513/1991 Zb. 

 
 

DODÁVATEĹ :                      Ladislav Szőke 
  opravy a montáž chladiarenských zariadení 

Buzulucká 14 
040 22 Košice 

 
ZAPÍSANÉ:                            Živnostenský register.ev.č.:804-439 
 
ZASTUPENÝ:                        Ladislav Szőke  
BANKOVĚ SPOJENIE:        Slov.sporiteľňa,a.s. 
ČÍSLO ÚČTU:                       0572443683/0900 
IČO:                                       10827781 
IČ.DPH:                                 SK 1020641809 
DIČ:                                       1020641809 
KONTAKT:                          + 421 55 6713679; + 421 905 614970 
 
 
 
OBJEDNÁVATEĽ:             Regionálny úrad verejného zdravotníctva 
                                              so sídlom v Košiciach 
                                              Ipeľská 1 
                                              040 01 Košice 
ZASTÚPENÁ:                     MUDr. Katarína Strmenská, MPH-regionálny hygienik  
Zástupca na rokovanie:        Ing. Milena Pancáková 
 
BANKOVÉ SPOJENIE:      Štátna pokladnica  Radlinského 32  810 05 Bratislava 
ČÍSLO ÚČTU:                     7000134588/8180 
IČO:                                      606723 
DIČ:                                      2020928052  
 
 

 
 
 



 
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom zmluvy je oprava, montáž a servis chladiarenských zariadení.   
Dodávateľ prehlasuje, že na opravy zariadení ho oprávňuje Živnostenský list vydaný v roku 
1992 Obvodným úradom Košice III. 

 
Článok II.  

Vykonanie diela 
 
 

Oprava, montáž a servis chladiarenských zariadení vykonáva dodávateľ osobne, na mieste 
určenia objednávateľom, v čase a rozsahu dohodnutom zmluvnými stranami. 
1. Opravou a montážou chladiarenských zariadení sa rozumie uvedenie chladiacich 

zariadení  do správneho technického stavu , bez alebo s použitím náhradných dielov 
priamo na mieste , kde je jednotka inštalovaná.  

2. Servisom sa zaisťuje vykonanie funkčnej kontroly hlavných častí chladiarenských 
zariadení, podľa technologického postupu dodávaného výrobcom , pomocou meracích 
prístrojov a špeciálneho náradia.   

3. Objednávateľ vytvorí, po vzájomnej dohode , podmienky pre dodávateľa na vykonanie 
opráv a servisu zariadení priamo na mieste určenia.  

4. Záruka na dodávanú súčiastku je 6 mesiacov, na vykonanú prácu 12 mesiacov.  
5. V prípade neplnenia Zmluvy o dielo, náhrady škôd budú objednávateľ a dodávateľ riešiť 

v zmysle Obchodného zákonníka.  
6. V prípade vzniku akéhokoľvek druhu odpadu, povinnosti vyplývajúce zo zákona NR SR 
č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, 
sa prevádzajú na dodávateľa.   

7. Dodávateľ bude dodržiavať platnú legislatívu v oblasti ochrany životného prostredia, 
bezpečnosti práce a hygieny pri činnostiach vykonávaných v priestoroch objednávateľa. 

 
Článok III.  

Cena a platobné podmienky 
 
 

1. Cena za predmet plnenia Zmluvy o dielo v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách 
v znení neskorších predpisov vyhlášky MF SR č.87 /1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon 
č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov.  

 
 - drobné opravy ako drobné zistenie závady, nastavenie TS, AEV, TUF, NK, tepelnej 
ochrany, premazanie ventilátorov atď.                                                                        0 -10 € 
 



-výmeny AEV,TUF, TEV, ventilátora, dehydrátora                                                  20- 40 € 
-doplnenie chladivom, doplnenie olejom  
 
-výmeny TS, stykača, čas.spínač, relátka, rúčky dverí a iné                                      10- 27 € 
 
-výmena kompresora ,agregátu, výparníka, výmena potrubia, odsatie starého chladiva R-
12a nahradiť novým chladivom                                                                                  24- 50 € 
 
-oprava špecialnych chladiarenských zariadení                                                         27- 80 € 
alebo hodinová sadzba  práce                                                                                    17 €/hod. 
 
-kompletné montáže nových chlad.zariadení nových boxov, prístenné chl.a mraziace 
vytríny, stavebnicové boxy                             cena dohodou, alebo  10% z nadobud.hodnoty 
 
-kompletná výmena chladiacej technológie     cena dohodou, alebo 10% z nadobud.hodnoty 
 
-drobné rady zákazníkom, dohody o opravách, poučenie, poprípade drobné opravy 
menšieho charakteru                                                                                                      0- 10 €           
-cestovné v rámci mesta Košice                                                                                 zadarmo       
-cestovné mimo Košic                                                                     dohodou alebo 0,25 €/km 

 
 
a) náhradné diely budú učtované podia skutočnej spotreby.     
b) uvedené ceny sú bez DPH. 
 
2. Objednávanie opráv, montáží a servisu chladiarenských zariadení je možné denne 
telefonicky na uvedených číslach.  
3. Po vykonaní opravy dodávateľ vypisuje montážny alebo dodací  list a faktúru za 
vykonané  práce.  
4. Faktúru vystavuje  dodávateľ  spolu s montážnym alebo dodacím listom a zasiela poštou, 
alebo doručí osobne kompetentnej osobe, ktorú určí objednávateľ.  
5. Objednávateľ uhradí dodávateľovi platbu na základe vystavenej faktúry, ktorej lehota 
splatnosti je  14 dní odo dňa vystavenia.  
6. Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, môže dodávateľ 
účtovať objednávateľovi z nezaplatenej sumy úrok z omeškania vo výške 0,05 % za každý 
deň omeškania.  
 
 

Článok IV. 
Forma zmluvy 

 
Táto Zmluva o dielo sa uzatvára na dobu určitú, do 31.12.2011. Zmluva môže byť zrušená 
obidvoma stranami , alebo nahradená po obojstrannom odsúhlasení inou zmluvou, pričom 



o tom musí byť druhá strana písomne upovedomená. Výpovedná lehota sú tri mesiace. 
Zmluva je platná  dňom podpísania oboma stranami a účinná dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v CRZ. 
 
 
 
 
V Košiciach                                                                                 V Košiciach  
 
 
Dodávateľ:                                                                                   Objednávateľ:  

  
    


