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Zmluva o dielo 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka medzi  

I. 
účastníkmi zmluvy: 

 

Zhotoviteľ :  ASTA-KE s.r.o. 
   Slovenská 93,  040 01 Košice 
   IČO : 46239286    IČ DPH : SK2023290159 
   Bankové spojenie : VÚB Košice  č.ú. : 2901369955/0200 
   Zastúpený : Tančák Martin, konateľ 
   Kontaktná osoba: Gabriela Hanušovská 
   E-mail: zakazka@asta-ke.sk   Tel.č. 055/6323 498 
 

Objednávateľ : Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Košiciach  
   Ipeľská 1,  040 11 Košice 
   IČO : 00606723    DIČ: 2020928052 
   Bankové spojenie : Štátna pokladnica č.ú. : 7000134588/8180 
   Zastúpený : MUDr. Margita Kaplanová,  regionálny hygienik 
   Kontaktná osoba: Ladislav Lengyel 
   E-mail: prevadzka@ruvzke.sk Tel.č.:  055/7860 128 (126)  

 

II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 
objednávateľom ako najvýhodnejšia, v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
pre objednávateľa podľa jeho požiadaviek bude vykonávať servis a údržbu chladiacich 
a mraziacich zariadení (ďalej len „zariadenia“. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že každú dokončenú prácu vykonanú na jeho požiadavku 
prevezme a za zhotovenie tohto diela zaplatí dohodnutú cenu  

3. Požiadavky na konkrétnu opravu zariadenia môže objednávateľ oznámiť zhotoviteľovi  
telefonicky alebo e-mailom  podľa  kontaktných údajov uvedených v čl. I. tejto zmluvy. 

 
III. 

Čas plnenia 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu 2 rokov odo dňa jej účinnosti. 
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že jeho zamestnanec (mechanik) sa dostaví k objednávateľovi na 
opravu zariadenia do 24 hodín, ak nebude zmluvnými stranami dohodnutý iný termín. Opravu 
zhotoviteľ vykoná najneskôr v lehote 2 pracovných dní. Predĺženie tejto lehoty 
v odôvodnenom prípade je možné len so súhlasom objednávateľa. 

3. Dodržanie týchto termínov, ako aj termínu na odstránenie reklamovaných závad diela, je 
závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po 
dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so 
splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne. 

 
 

IV. 
 Podmienky zhotovenia diela  

 
1. Zhotoviteľ splní predmet diela v miestach plnenia, ktorými sú budovy objednávateľa na ul. 
Ipeľskej č.1, Roosveltovej č.8 alebo Senný trh č.4 v Košiciach, podľa toho, kde sa nachádza 
zariadenie,  ktoré má byť predmetom opravy alebo údržby. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 
sprístupnení nebytových priestorov k vykonaniu prác na určenom zariadení tam umiestnenom, 
v odovzdaní doplňujúcich údajov alebo podkladov o dotknutom zariadení a v zaujatí 
stanoviska, ktoré je potrebné k realizácii daného diela podľa tejto zmluvy, to všetko bez 
zbytočného odkladu. 

3. Kúpa náhradného dielu zhotoviteľom v hodnote vyššej ako 20 eur podlieha 
predchádzajúcemu schváleniu objednávateľom, inak objednávateľ môže uhradiť zhotoviteľovi 
za dodaný náhradný diel len cenu trhovo najnižšiu príp. cenu neuhradiť vôbec, ak kúpa 
nového náhradného dielu nebola nevyhnutná. Po dobu, kým objednávateľ realizuje 
schvaľovacie konanie, zhotoviteľ nie je v omeškaní v zmysle čl. III. ods. 4 tejto zmluvy.. 

4.  O vykonaní každej práce musí zhotoviteľ resp. jeho výkonný zamestnanec spísať protokol 
(opravný list), ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný povereným zástupcom objednávateľa. 

 
V. 

 Cena práce a platobné podmienky 

1. Cena jednotlivých  prác tvoriacich predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 
v súlade so zák. č. 18/1996 z.z. o cenách a je obsiahnutá v cenníku prác, ktorý je 
neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a tvorí prílohu č. 1 zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra vystavená zhotoviteľom po splnení konkrétneho 
diela a doložená protokolom o vykonaní prác (opravný list) vyhotoveným podľa čl. III ods. 5 
tejto zmluvy. 

3. Jednotlivé faktúry budú podľa dohody zmluvných strán splatné  do 15 dní odo dňa ich 
odoslania objednávateľovi. 

 
VI. 

Zodpovednosť za vady, záruka 
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1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy a platných noriem a 
že dané zariadenie objednávateľa je  užívania schopné. 
 
2.  Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 
vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 
povinnosti. 

3. Záručná doba je 6 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania konkrétneho diela 
objednávateľovi. 

4. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez 
zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 2 pracovných dní od uplatnenia reklamácie.  

5. Reklamáciu môže objednávateľ uplatniť písomne elektronickou poštou (e-mail) alebo 
telefonicky. Zhotoviteľ je povinný vždy vyhotoviť písomný reklamačný list, ktorý bude 
obsahovať údaje o reklamovanej vade diela a o spôsobe a čase jej odstránenia, a ktorý musí 
byť odsúhlasený a podpísaný povereným zástupcom objednávateľa. Jednu kópiu 
reklamačného listu dostane objednávateľ.  

 
VII. 

Zmluvné pokuty 
 

1. Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok  vykonať konkrétne požadované dielo (práce na 
zariadení) v lehote ustanovenej v čl. IV. ods. 2 a  čl. VI. ods. 4 tejto zmluvy, zaplatí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 eur za každý deň omeškania. 

2. Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny 
diela za každý deň prekročenia lehoty ustanovenej v v pláne údržby podľa čl. IV. ods. 1 
zmluvy 

3. Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti z faktúry 
za vykonané konkrétne dielo, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 
0,05 % z dlžnej sumy za každý  deň omeškania. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Túto zmluvu je možné meniť len dohodou zmluvných strán vo forme písomného 
číslovaného dodatku k zmluve. 

2. Práva a povinnosti zmluvných strán výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia 
príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Zmluvný vzťah oboch strán môže zaniknúť aj pred časom plnenia dohodnutým v tejto 
zmluve, a to písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek 
zo zmluvných strán, a to vo výpovednej lehote 1 mesiaca, ktorá začne plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúcom po dni doručenia písomnej výpovede druhej zmluvnej 
strane. 
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4. Táto zmluva je vyhotovená v troch obsahovo zhodných rovnopisoch,  jeden rovnopis je pre 
zhotoviteľa, dva rovnopisy pre objednávateľa. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami. 
Účinnosť táto zmluva nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 
registri zmlúv. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si znenie tejto zmluvy prečítali, rozumejú jej obsahu a na 
znak súhlasu s ustanoveniami tejto zmluvy zmluvné strany pripájajú vlastnoručné podpisy, 
ako vyjadrenie ich slobodnej a vážnej vôle.  

 

 

V Košiciach, dňa ........................    V Košiciach, dňa ..................... 

 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

               Zhotoviteľ                   Objednávateľ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Príloha č. 1 
Zmluvy o dielo 
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Cenník prác 

na opravu a údržbu chladiacich  a mraziacich zariadení . 

Druh chladiaceho a mraziaceho 
zariadenia 

Cena v € 
Por. 
číslo 

Popis diela (prác) 
Cena bez 

DPH 
DPH 

Cena s 
DPH 

1. Domáce chladničky a mrazničky  

1.1 zistenie závady , technická prehliadka 7,00 1,40 8,40 

1.2 výmena relé , termostatu , tesnenia 10,00 2,00 12,00 

1.3 výmena ventilátora 13,50 4,10 17,60 

1.4 
výmena filterdehydrátora, výparníka, 
motorkompresora , 

30,00 
6,00 36,00 

1.5 komplexná tech.prehliadka (plán údržby) 7,00 1,40 8,40 

2. Priemyselné chladničky a mrazničky  

2.1 zistenie závady , technická prehliadka 10,00 2,00 12,00 

2.2 čistenie zrážnika 5,00 1,00 6,00 

2.3 výmena relé , termostatu , tesnenia 20,00 4,00 24,00 

2.4 výmena ventilátora 25,00 5,00 30,00 

2.5 plnenie chladiva , funkčná skúška 20,00 4,00 24,00 

2.6 
zásah do chladiaceho okruhu (výmena 
kompresora, ventilu, dehydrátora a i.) 

30,00 
6,00 36,00 

2.7 komplexná tech.prehliadka (plán údržby) 10,00 2,00 12,00 

3. Cestovné  

3.1 v meste 3,50 €/ km 0,70 4,20 

3.2 mimo mesta 0,33 €/ km 0,07 0,40 

Uvedené ceny sú bez DPH . Nie sme platcami DPH, ceny musia byť s DPH, pričom DPH pri 
jednotlivých položkách musí byť vyčíslené aj samostatne! 


