
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa §536 až 565 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. 

v znení neskorších predpisov 

Zmluvné strany: 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

so sídlom: Študentská 2, 911 50 Trenčín 
IČO: 31 118 259 
DIČ: 2021376368 
Zastúpená: doc. Ing. Jozef Habánlk, PhD., rektor univerzity 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo Účtu: 7000262766/8180 
Meno, priezvisko a číslo telefónu zodpovedného zástupcu objednávateľa na prevzatie vykonaných 
prác: p. Olaš Peter, č. tel.: 032 / 7400526, peter.olas@tnuni.sk 
TnUAD zriadená zo zákona NR SR č. 155/1997 Z.z. z 15.mája 1997 v znení a doplnení zákona NR 
SR č. 209/2002 Z.z. z 5. apríla 2002. 

ďalej len „Objednávateľ" 
spoločne ako „Zmluvné strany" 

BYTAS, s. r. o. 

so sídlom: ul. Ľ. Stárka č.16, 911 05 Trenčín 
IČO: 31 673 112 
IČ DPH: SK2020526354 
Zastúpená: Zuzana Kehlová, konateľka 
Bankové spojenie : SBERBANK Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 
Číslo Účtu : 4250082107/3100 
Kontakt: 0 32 / 6564511 
ďalej len „Poskytovateľ", 
spoločne ako „Zmluvné strany" 

1. PREDMET ZMLUVY 

1. Predmetom zmluvy je vykonávanie kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení kotolní 
objednávateľa v rozsahu vyžadovanom minimálne podľa Vyhl. MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. 
pre nasledovné objekty: 

- Študentská 2, Trenčín, (rektorátna budova), 
Študentská 3, Trenčín, (budova FSEV) 

mailto:peter.olas@tnuni.sk


2. CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

1. Cena jednotlivých druhov prác uvedených v tejto zmluve vrátane dopravy je uvedená 
v zmysle prijatej cenovej ponuky na obdobie troch rokov. 

2. Ceny sú uvedené ako konečné vrátane dopravy. 

P. 
č. 

Predmet Miesto výkonu 
Cena 
bezDPH 

Cena 
sDPH 

1. 

Odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej 
kotolne podľa vyhlášky 25/1984 Z. z. 
a vyhlášky 75/1996 Z. z. s výkonom do 
2000 kW za 3 roky 

Rektorátna 
budova 

345,00 414,00 

2. Odborná prehliadka tlakovej nádoby stabilnej 
s obsahom do 0,8 m3 za 3 roky 

Rektorátna 
budova 90,00 108,00 

3. 
Pravidelná ročná servisná prehliadka 2 ks 
kondenzačných kotlov WOLF 170 kWh (práca 
+ servisná sada od výrobcu) za 3 roky 

Rektorátna 
budova 

1500,00 1800,00 

4. 

Odborná prehliadka nízkotlakovej teplovodnej 
kotolne podľa vyhlášky 25/1984 Z. z. a 
vyhlášky 75/1996 Z. z. s výkonom do 2000 kW 
za 3 roky 

Budova FSEV 345,00 414,00 

5. Odborná prehliadka tlakovej nádoby stabilnej 
s obsahom do 0,8 m3 za 3 roky Budova FSEV 90,00 108,00 

6. 
Pravidelná ročná servisná prehliadka 2 ks 
kondenzačných kotlov WOLF 170 kWh (práca 
+ servisná sada od výrobcu) za 3 roky 

Budova FSEV 1500,00 1800,00 

3. POVINNOSTI ZHOTOVITEĽA 

1. Zhotovíte!' je zodpovedný za zaslanie výzvy (email, SMS) na uskutočnenie úkonu kontroly 
stavu bezpečnosti technických zariadení predmetnej kotolne zodpovednému zástupcovi 
objednávateľa a to minimálne 21 kalendárnych dní pred termínom realizácie. 

2. Zhotovíte!' sa zaväzuje vykonávať práce uvedené v tejto zmluve podľa navrhnutých 
termínov. 

3. Vykonané práce budú fakturované ihneď po ich ukončení s termínom splatnosti faktúry. 

4. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

1. Zodpovedná osoba objednávateľa je povinná bezprostredne po prijatí výzvy od zhotoviteľa 
na uskutočnenie úkonu kontroly stavu bezpečnosti technických zariadení predmetnej kotolne 
upresniť a potvrdiť termín realizácie zhotoviteľovi a zabezpečiť vystavenie objednávky. 

2. Sprístupniť pracovníkom zariadenia, na ktorých budú vykonávané skúšky a prehliadky, 
s podaním informácií potrebných pre ich výkon, vrátane vstupu firemného vozidla do 
objektov. 

3. Uhrádzať faktúry za vykonané práce do termínu splatnosti, uvedené na faktúre. 



5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.3.2018 s 1-mesačnou výpovednou lehotou. 
Výpovedná lehota začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po doručení 
výpovede. 

2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky zmeny, ktoré môžu mať vplyv na platnosť a obsah 
zmluvy, budú bezodkladne upravené číslovaným dodatkom k tejto zmluve. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden obdrží objednávateľ a jeden 
zhotovíte!'. 

4. Účastníci tejto zmluvy po jej prečítaní prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom a na základe 
tohoto pripojujú svoje podpisy. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň 
nasledujúci po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv SR. 

V Trenčíne, dňa 

objednávateľ zhotovíte!' 
doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. Zuzana Kehlová 

rektor TnUAD konateľBYTAS, s.r.o. 


