
Zmluva o dielo 
uzavretá podľa § 536 a nals. Obchodného zákonníka 

 
I. 

Zmluvné strany 
 

1) Objednávateľ:  
            Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach 

      zastúpeným: MUDr. Margita Kaplanová, regionálny hygienik 
      bank. spojenie: Štátna pokladnica Bratislava 
      IBAN SK 64 8180 0000 0070 0013 4588 
      IČO: 00606723 
      DIČ: 2020928052  

            (ďalej len objednávateľ) 
 

2) Zhotoviteľ:  
      Dušan Gajda, Dušan Gajda – GUT-GAS 
      Námestie Slobody 69 
      083 01 Sabinov 
      bank. spojenie: 96 299122 / 0900 

            IČO: 30606705 
            DIČ: 1020746584 
            (ďalej len zhotoviteľ) 
 

Zmluvné strany uzatvárajú v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, na základe 
výsledkov verejného obstarávania realizovaného podľa zák.č. 523/2003 Z.z. o verejnom 
obstarávaní v znení nesk. predpisov pod č. 2016/04767, túto zmluvu o dielo na stavbu 
„Dodávka technológie a vybudovanie výmenníkovej stanice na dodávku tepla a TÚV pre 
budovu RÚVZ Košice Ipeľská 1, podľa projektovej dokumentácie“(ďalej len zmluva) za 
dohodnutých podmienok uvedených v tejto zmluve. 

 
I. 

Predmet plnenia 
1.  Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa: 

1) demontáž existujúcej technológie výmenníkovej stanice v budove RÚVZ Košice, 
2)  vykonanie všetkých stavebných a montážnych prác potrebných na osadenie     

   technológie výmenníkovej stanice na dodávku tepla a TÚV pre budovu RÚVZ 
Košice Ipeľská 1, podľa projektovej dokumentácie 

3) dodanie, montáž a spustenie technológie výmenníkovej stanice na dodávku tepla a   
TÚV pre budovu RÚVZ  Košice Ipeľská 1, 

a to podľa projektovej dokumentácie vypracovanej autorom Klima-Teplo designing,s.r.o 
a v rozsahu prílohy č. 1 - rozpočtu, ktorý obsahuje krycí list, rekapituláciu a podrobný 
rozpočet nákladov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy, (ďalej len dielo). 

 
2. Objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať a zaplatiť za dielo cenu podľa čl. II tejto zmluvy.  
 
3. Súčasťou diela je spustenie technológie do plnej prevádzky s príslušnými skúškami  

a revíziami ako aj základným zaškolením obsluhy.  
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      II. 
    Cena a platobné podmienky 
1. Zhotoviteľ zhotoví dielo na vlastné náklady  a na svoje nebezpečenstvo v rozsahu, kvalite 

a lehote podľa tejto zmluvy. Dohodnutá zmluvná cena za zhotovenie diela v rozsahu 
podľa Čl.I tejto zmluvy je stanovená na celkovú dohodnutú cenu bez DPH 37 375,00 eur, 
s DPH 44 850,00 eur. Cena je pevná a nemenná, t.j. zahŕňa aj prípadné práce naviac.  

2. Úhrada ceny za dielo bude realizovaná na základe faktúry vyhotovenej zhotoviteľom po 
úspešnom odovzdaní a prevzatí diela. Súčasťou faktúry musí byť súpis vykonaných prác, 
potvrdený objednávateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej prijatia 
objednávateľom. 

     
     III. 

   Čas plnenia  
Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo ako celok v dohodnutom čase: 

- Termín začatia prác: do 5 dní odo dňa účinnosti tejto zmluvy. 
      -     Termín dokončenia diela: 15. 12. 2016. 
 

IV. 
                                                     Miesto zhotovenia diela 
Miestom zhotovenia diela je budova RÚVZ na Ipeľskej 1 v Košiciach.  
 

V. 
                         Spolupôsobenie objednávateľa 
       Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce 
v sprístupnení priestorov pre vykonanie všetkých prác týkajúcich sa diela, odovzdaní  
všetkých údajov a podkladov, stanovísk alebo rozhodnutí dotknutých orgánov pre realizáciu 
diela. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 3 dní odo dňa doručenia požiadavky 
zhotoviteľa. Pre prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými 
silami, dohodnú zmluvné strany osobitnú lehotu v písomnej forme. 
 
      VI. 
      Odovzdanie a prevzatie diela. 
1.   Po zhotovení diela vyzve zhotoviteľ objednávateľa písomne sedem dní vopred na jeho  

odovzdanie a prevzatie v mieste plnenia. 
2.   O priebehu a výsledku odovzdávacieho konania, ktorého súčasťou je spustenie 

technológie do plnej prevádzky ako aj vykonanie potrebných skúšok a revízií spíšu 
zmluvné strany zápisnicu. 

3. Chyby diela zrejmé  pri jeho preberaní musí objednávateľ reklamovať už v zápisnici 
o prevzatí diela.  

 
   

VII. 
Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody. 

1. Vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na ňom prechádzajú na objednávateľa 
dňom odovzdania a prevzatia diela, uvedenom v zápisnici o úspešnom odovzdaní 
a prevzatí diela. 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje znášať zodpovednosť za prípadné škody preukázateľne spôsobené 
na majetku objednávateľa zamestnancami zabezpečujúcimi plnenie tejto zmluvy.  

 
 
 

VIII. 
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              Zodpovednosť za vady, záruka. 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela, ktoré na diele vzniknú počas 
záručnej doby. Záručná doby na dielo je 24 mesiacov, ako na materiál, tak aj na montážne 
práce a začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie (vady diela) bez  
zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 20 dní od uplatnenia reklamácie.   

 
 

IX. 
Zmluvná pokuta 

1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží čas plnenia dojednaný v tejto zmluve, nedorží lehotu 
dohodnutú v Čl.VIII bode 2 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 
výške 20 eur za každý začatý deň omeškania. 

2. V prípade zhotovenia chybného diela  uhradí zhotoviteľ objednávateľovi zmluvnú pokutu 
vo výške 50 % z ceny chybnej časti diela.  

3. Zmluvné pokuty dojednané touto zmluvou hradí zhotoviteľ nezávisle od toho, či a v akej 
výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať 
samostatne.  

 
X. 

                    Záverečné ustanovenia. 
1. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 
strán. 

2. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

3. Zmluva je vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží 
jeden. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv.  

5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy 
vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú. 

 
 
 
V Košiciach, dňa ...................   
 
 
 
 
         .................................................                               ........................................... 
              zhotoviteľ        objednávateľ 
 
 
 














