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ZMLUVA  O  DIELO č. EPZ_0021 

„Vybudovanie OST pre Nemocnicu - objekt URGENT Zvolen „ 

uzavretá podľa § 536 o násl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb. 
 
 

Článok č. 1 
Zmluvné strany 

 

1.1. OBJEDNÁVATEĽ :  Zvolenská teplárenská , a.s.  

Sídlo:    Lučenecká cesta 25, 961 50 

V zastúpení :   Ing. Anton Brčka – predseda predstavenstva  

   Mgr. Ján Štriho EMBA – podpredseda predstavenstva 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu   IBAN : SK40 0900 0000 0051 7434 7883     SWIFT : GIBASKBX   

IČO :  360 522 48    IČ DPH : SK 20 200 700 30  

Zapísaná : v OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sa, Vložka č.: 686/S 

      (ďalej aj len „objednávateľ“) 

 

1.2. ZHOTOVITEĽ : Energy Pro, s.r.o. 
Sídlo:   Škultétyho 78, 010 01 Žilina 
V zastúpení :  Ing. Jozef Válek – konateľ spoločnosti 
   Peter Smolka-  konateľ spoločnosti 
Bankové spojenie : Tatra Banka a.s. Žilina 
Č. účtu :     IBAN : SK61 1100 0000 0026 2978 9298         SWIFT : TATRSKBX 
IČO : 36 784 044  IČ DPH :  SK 2022383275  
Registrácia : Spoločnosť zapísaná v OR OS Žilina,  oddiel Sro, vložka č. :19030/L 

    (ďalej aj len „zhotoviteľ“) 

 

Vzájomný vzťah zmluvných strán : 

 

Táto zmluva o dielo nahrádza Akceptačný protokol na predmet diela zo dňa 28.1 2021 podpísaný  

predsedom predstavenstva a GR spoločnosti  Zvolenská teplárenská a.s. Ing. Antonom Brčkom. 

 

Energy Pro, s.r.o. Žilina je zhotoviteľom a zaväzuje sa, za podmienok dohodnutých v tejto zmluve (táto 

zmluva ďalej aj len „ZoD“) zhotoviť v predmete tejto zmluvy uvedené dielo, garantovať funkčnosť a 

úplnosť diela a toto po jeho dokončení odovzdať objednávateľovi. 

 

Zvolenská teplárenská, a.s., je objednávateľom a zaväzuje sa riadne dokončené dielo, za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve, od zhotoviteľa prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu. 

 

 

Článok č. 2 
Predmet plnenia zmluvy 

 

Názov akcie  :   Vybudovanie OST pre Nemocnicu – objekt URGENT Zvolen   

Objekt            :  Areál NsP Nemocnica AGEL Zvolen  

Miesto akcie  :  Zvolen 
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2.1. Predmetom plnenia zmluvy o dielo sú nasledovné dodávky a práce v zmysle cenovej ponuky č.  
CP 001,21 alternatíva 2 / OST Gebwell a RS TECO / , autor Energy Pro s.r.o., zo dňa  26.1 
2021,   ktorá tvorí nedeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako Príloha č.1.  
Rozsah diela je daný cenovou ponukou , ktorá je alternatívou k  realizačnej projektovej 
dokumentácii., vypracovanej spoločnosťou Energia s.r.o. Ing Jedlovský, (ďalej len PD) a ďalej 
zmluvnými stranami písomne dohodnutými zmenami  uvedenými v cenovej ponuke . 
Pri budovaní  diela je  zhotoviteľ povinný  rešpektovať   vydané     stavebné      povolenie Č.j.: 
SÚ 1115/2018-Hr vydané a právoplatné od 9.3.2018.  
 

Predmetom diela je najmä : 

a) zhotovenie horúcovodnej časti prípojky v zmysle a rozsahu realizačnej PD od bodu 

napojenia po miesto osadenie OST. Zhotovenie teplovodnej časti v rozsahu PD od OST po 

rozvody UK (jestvujúci rozdeľovač), 

b) dodávka a montáž technológie OST Gebwell v rozsahu odsúhlasenej schémy 

zapojenia priloženej k CP,  

c) Predmetom zmluvy nie je riešenie požiarnej ochrany OST, požiarne prestupy  - rozvody  

d) Meranie a regulácia TECO (MaR a PRS ), vrátane vytvorenia aplikačného  SW a 

blokácie chodu od havarijných stavov v rozsahu odsúhlasenej CP. 

e) Predmetom MaR a PRS nie je : 

-  istený elektrický prívod, osvetlenie miestnosti OST a pripravenie zemniacej 

svorkovnice v priestore OST 

- osvetlenie  a zásuvkové obvody v priestore OST 

- pripojenie OST na dispečing a ani pripojenie meračov tepla na dispečing (s možnosť 

nastavovania niektorých hodnôt cez internetové rozhranie - podmienka - internet vo OST) 

- bez dodávky povinnej výbavy OST - lekárnička, baterka, hasiaci prístroj, a pod., 

f) tlaková skúška a prvá úradná skúška VTZ, skúšobná prevádzka, zaškolenie obsluhy 

v rozsahu zhotoviteľom dodávaných zariadení, 

g) kompletná dodávateľská dokumentácia v zmysle platných noriem a predpisov (odborné 

prehliadky a skúšky, atesty, certifikáty), 

h) dokumentácia skutočného vyhotovenia diela so zakreslením zmien  do realizačnej 

dokumentácie v jednotlivých profesiách červeným perom  a odovzdanie objednávateľovi v 

jednom výtlačku ( pôvodnú PD poskytne objednávateľ v papierovej forme), 

i) vykonanie komplexnej skúšky 72 hod. 

Predmetom diela nie je riešenie požiarnej ochrany OST, požiarne prestupy, ako aj vetranie 

priestorov OST. 

2.2. Zhotoviteľ je povinný zúčastniť sa kolaudačného konania, ak ho o to objednávateľ požiada.  
2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj práce naviac, nad rozsah diela vymedzeného v čl. 2 bod 2.1. 

ZoD, pokiaľ sa zmluvné strany na tom písomne dohodnú. Písomná dohoda podľa 
predchádzajúcej vety upraví najmä predmet prác naviac a zmenu ceny za vykonanie diela, ako 
aj času jeho vykonania, pokiaľ príslušné naviac práce takéto dopady majú mať. 

2.4. V prípade podstatnej zmeny východiskových podkladov alebo pri dodatočne dohodnutej zmene 

technického riešenia bude toto dohodnuté dodatkom k zmluve, kde sa zmení predovšetkým 

predmet diela, termín plnenia a cena za dielo. Návrh dodatku predloží zhotoviteľ do 7 dní od 

odsúhlasenia rozsahu takýchto zmien obidvoma zmluvnými stranami. 
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Článok č. 3 

Špecifikácia prác zhotoviteľa 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať s odbornou starostlivosťou dielo podľa bodu  2.1. tejto zmluvy 
na svoje náklady a nebezpečenstvo, a to v termínoch podľa článku 6 tejto zmluvy. Pokiaľ 
zhotoviteľ použije pri vykonávaní diela tretiu osobu (subdodávateľ), zodpovedá ako keby plnil 
sám; zhotoviteľ sa v tejto súvislosti zaväzuje nahradiť škody prípadne spôsobené takouto treťou 
osobou. 

3.2. Zhotoviteľ  prehlasuje a zaväzuje sa, že dielo bude mať vlastnosti vyplývajúce z tejto zmluvy, 
inak vlastnosti obvyklé, a bude vykonané v súlade s právnymi predpismi a technickými 
normami, ktoré sa na dielo vzťahujú, a to vrátane ich odporúčajúcich ustanovení. 

3.3. Zhotoviteľ  sa zaväzuje postupovať pri vykonávaní diela tak, aby neohrozil bezpečnosť 
pracovníkov svojich, pracovníkov objednávateľa a ostatných osôb nachádzajúcich sa 
oprávnene v mieste realizácie diela a jeho bezprostrednej blízkosti a minimalizoval všetky 
negatívne vplyvy, vyplývajúce z realizácie diela. 

3.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať na pracovisku poriadok a čistotu, odstrániť na svoje náklady 
všetky nečistoty a odpady vzniknuté v súvislosti s výkonom prác zhotoviteľa a dodržiavať 
prevádzkový poriadok, bezpečnosť pri práci a požiarne predpisy. 

3.5. Zhotoviteľ bude viesť stavebný denník, ktorý bude uložený v mieste stavby. V tomto denníku 
bude robiť denné záznamy podľa bežných zvyklostí a bude k nahliadnutiu pracovníkom 
investora a objednávateľa. 

3.6. Zhotoviteľ zaistí   preukázateľné    zaškolenie    pracovníkov   obsluhy  objednávateľa v rozsahu 
obsluhy a údržby zariadenia. 

3.7. Zhotoviteľ určuje ako technický dozor diela p. Peter Smolka - kontakt mob. tel. 0905 412 119. 
3.8. Objednávateľ určuje ako technický dozor p. Ing. Martina Murína, číslo osvedčenia 08991*20-

30* –mobilné číslo 0908 930 620. 
 

Článok  č. 4 
Špecifikácia prác objednávateľa 

 
4.1. Objednávateľ zabezpečí v nevyhnutnom rozsahu a na nevyhnutý čas sprístupnenie priestorov 

potrebných pre vykonanie diela. 
4.2. Objednávateľ počas realizácie diela má právo kontrolovať vykonávanie prác a priebežne 

zhotoviteľa upozorniť na prípadné nedostatky s požiadavkou ich odstránenia v primeranej 
lehote. 

4.3. Objednávateľ bude sledovať počas montáže zápisy v stavebnom denníku a tieto pravidelne 
podpisovať. Zápisom v stavebnom denníku nie je možné meniť túto zmluvu. 

4.4. Objednávateľ na vyzvanie zhotoviteľa je povinný zúčastniť sa tlakovej skúšky a skúšobnej 
prevádzky  predmetu diela. Zhotoviteľ vyzve objednávateľa na úťasť na tlakovej skúške zápisom 
do stavebného denníka a telefonicky minimálne 24 hodín vopred pred vykonaním tlakovej 
skúšky. 

4.5. Objednávateľ zaistí primeranú súčinnosť pri plnení predmetu ZoD, najmä  : 

- pred začatím prác predloží právoplatné stavebné povolenie stavby 

- bezodplatne zabezpečí miesto napojenia na elektrickú energiu, vodu, osvetlenie priestorov 
montáže   a používanie sociálnych zariadení pre pracovníkov zhotoviteľa,  

- prevádzkové médium počas skúšobnej prevádzky, 

- pripravenosť zariadení potrebných pre správne odskúšanie predmetu diela /funkčnosť 
horúcovodnej prípojky a meranie na primárnej strane, funkčný istený prívod k rozvádzaču 
MaR , funkčnú sekundárnu časť UK ..../ 

 
4.6. Objednávateľ je povinný po úspešnom ukončení skúšobnej prevádzky bezodkladne prevziať 

dielo, pokiaľ je toto riadne dokončené alebo pokiaľ má toto drobné vady, t.j. vady, ktoré ani vo 
vzájomnej súvislosti nebránia riadnemu užívaniu diela. Zhotoviteľ vypracuje Protokol o 
konečnom odovzdaní a prevzatí diela, ktorý je objednávateľ povinný potvrdiť svojím podpisom, 
pokiaľ sú splnené podmienky pre odovzdanie a prevzatie diela podľa tejto zmluvy. Objednávateľ 
je povinný za vykonané dielo zaplatiť cenu podľa článku č. 7, bod 7.1. tejto zmluvy. 
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Predpokladom prevzatia diela objednávateľom je aj odovzdanie všetkých dokladov potrebných 
pre riadne užívanie diela, ako aj touto zmluvou určenej alebo z tejto zmluvy vyplývajúcej 
dokumentácie. 
 

Článok  č. 5 
Skúšobná prevádzka 

 
5.1. Na odskúšanie funkčnosti, bezporuchovosti a spoľahlivosti predmetu diela je  stanovená 

nepretržitá skúšobná prevádzka v trvaní 72 hodín. 
5.2. Za úspešné vykonanie skúšobnej prevádzky sa považuje lehota 72 hodín, počas ktorej pri 

nepretržitej prevádzke nedôjde k poruche diela, s výnimkou poruchy nespôsobenej dielom 
samotným, na viac ako 2 hodiny. V prípade  dlhšieho výpadku ako 2 hodiny sa bude skúšobná 
prevádzka opakovať po odstránení zistených nedostatkov. 

 
 

Článok  č. 6 
Termín plnenia a odovzdanie  predmetu zmluvy 

 
6.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo uvedené v článku č. 2, bod 2.1 Zmluvy v nasledovných 

termínoch : 

 začiatok plnenia do :  na základe akceptačného listu zo dna 28.1 2021, 

 ukončenie montážnych prác  a začatie 72 hod skúšobnej prevádzky 2.3.2021 o 12.00 hod., 

 ukončenie skúšobnej prevádzky a vykonanie diela 5.3.2021  o 12.00 
V prípade, ak nebude možné z dôvodov, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, vykonať skúšobnú 
prevádzku, zhotoviteľ má právo dielo odovzdať objednávateľovi, pokiaľ sú inak splnené 
podmienky pre prevzatie diela, pričom toto sa bude pre účely tejto zmluvy považovať za 
vykonané; zmluvné strany sa dohodli na tom, že v takomto prípade sa cena diela znižuje 
o sumu 1.000,- EUR, na ktorú vznikne zhotoviteľovi právo až po úspešnom vykonaní skúšobnej 
prevádzky, podmienky vykonania ktorej zmluvné strany osobitne písomne dohodnú pri 
odovzdávaní a preberaní diela.  
Tieto termíny sú podmienené splnením bodov článkov  4 a  8 tejto zmluvy a podpisom tejto 
zmluvy. 

6.2. Konečné odovzdanie predmetu diela bude po vykonaní úspešnej skúšobnej prevádzky. 
Oprávnení zástupcovia zhotoviteľa a objednávateľa toto dokladujú  „Protokolom o konečnom 
odovzdaní a prevzatí diela “. Dňom podpisu tohto protokolu sa považuje záväzok zhotoviteľa za 
splnený a začína plynúť záručná doba na predmet diela. 

6.3. Predmet zmluvy sa stáva majetkom objednávateľa až po úplnom zaplatení ceny diela 
uvedenom v článku 7 bod 7.1 vrátane DPH. 

 
 

Článok č.7 
Cena 

 
7.1.   Cena za vykonanie diela bola stanovená dohodou zmluvných strán na základe vzájomne 

odsúhlasenej cenovej ponuky v zmysle Prílohy č.1 a predstavuje sumu celkom : 
 
 Cena bez DPH   40 914,84 Euro      

 Slovom :    štyridsaťtisícdeväťstoštrnásť  Euro  osemdesiatštyri Eurocentov 
 
    DPH 20%    8182,96 Euro  
 
    Cena celkom s DPH   49 097,80 Euro  
    Slovom :  štyridsaťdeväťtisícdeväťdesiatsedem Euro osemdesiat Eurocentov 

 
Objednávateľ je povinný odviesť DPH z uvedenej ceny diela v zmysle § 69 ods. 12 písm. j 
zákona č. 222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

7.2. Cena za vykonanie diela zahŕňa všetky náklady zhotoviteľa spojené s vykonaním diela 
a predstavuje maximálnu cenu v rozsahu uvedenom v článku 2 tejto ZoD.   
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7.3. Cena za prevedenie diela je zmluvná - najvyššie prípustná a je stanovená na základe ponuky 
vypracovanej Zhotoviteľom. Zmena ceny sa môže byť len v prípade podstatnej zmeny 
podkladov Objednávateľom .  
 

 
Článok č. 8 

Platobné podmienky 
 
8.1.  Cena diela spolu s DPH bude objednávateľom  platená jednou konečnou faktúrou. Faktúru je 

zhotoviteľ oprávnený vystaviť po tom, ako bude dielo riadne vykonané. Predpokladom vykonania 
diela je aj jeho odovzdanie a prevzatie, pričom pokiaľ objednávateľ dielo neoprávnene 
neprevezme, považuje sa toto za odovzdané a prevzaté v čase, kedy sa tak vzhľadom 
k okolnostiam malo stať, pokiaľ by objednávateľ nebol porušil svoju povinnosť dielo prevziať. 
8.1.1.  Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle platnej legislatívy a okrem toho: 

- číslo faktúry a označenie o aký druh faktúry sa jedná 
- názov a sídlo zhotoviteľa a objednávateľa vrátane čísiel bank. účtu, IČO, DIČ, IČ DPH 
- predmet plnenia a miesto plnenia 
- cenu vykonaných prác (zdaniteľné plnenie) za príslušný mesiac 
- platnú sadzbu DPH a výpočet dane z pridanej hodnoty za uskutočnené zdaniteľné 

plnenie a jej vyčíslenie v % a v Euro 
- čiastka k úhrade 
- deň vzniku zdaniteľného plnenia, deň vystavenia a deň splatnosti dohodnutý na 30 dní 

odo dna vystavenia daňového dokladu 
8.2. Objednávateľ môže faktúru, daňový doklad, vrátiť v prípade, keď obsahuje nesprávne alebo 

neúplné údaje alebo nedodrží postup pre kalkuláciu účtovaných čiastok. 
8.3. Konečná  faktúra, daňový doklad, za touto zmluvou dohodnuté dielo bude vystavená 

a odovzdaná najneskôr do 15 dní odo dňa odovzdania a prevzatia predmetu diela  (vzniku 
zdaniteľného plnenia).   Platby budú realizované bezhotovostným stykom. Peňažný záväzok bude 
splnený pripísaním finančnej čiastky z účtu objednávateľa na účet zhotoviteľa. 

8.4. V prípade, že práce budú prerušené alebo zastavené zo strany objednávateľa, objednávateľ  sa 
zaväzuje zaplatiť za rozpracovanosť, ktorej vecný rozsah a finančné ohodnotenie bude vykonané 
komisionálne zástupcami obidvoch zmluvných strán. Ak sa zmluvné strany nedohodnú, o výške 
tejto čiastky rozhodne súd. 
 

 
Článok č. 9 

Sankcie  a záruky na dielo 
 
9.1. Zhotoviteľ má pri oneskorenej platbe právo fakturácie zmluvného úroku  vo výške 0,03 % za 

každý deň oneskorenia. Objednávateľ nie je v omeškaní v prípade vyššej moci. 
9.2. Objednávateľ má právo požadovať v prípade omeškania sa zhotoviteľa s vykonaním diela 

podľa článku 6 tejto ZoD zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 100,- EUR za každý aj začatý 
deň omeškania sa.  

9.2.1. Zhotoviteľ nezodpovedá a objednávateľovi nevzniká právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, ak 
zhotoviteľ preukáže, že : 
9.2.2. omeškanie je spôsobené okolnosťami, nezávislými od vôle zhotoviteľa, ktoré nemohol 

vopred predvídať a ani pri vynaložení všetkej odbornej starostlivosti im zabrániť (zmena 
legislatívy, epidemiologická situácia , poveternostné podmienky, a pod.). 

9.2.3. Ak bolo omeškanie spôsobené: 

        zmenou, požadovanou samotným objednávateľom, 

 ak pokyny pre realizáciu diela, zadané objednávateľom sú nevhodné a zhotoviteľ na ich 
nevhodnosť objednávateľa bez zbytočného odkladu po tom, ako mal túto zistiť písomne 
upozornil, to sa vzťahuje aj na nevhodnosť vecí a zariadení, ktoré  objednávateľ diela 
prikázal použiť na realizáciu 

 ak objednávateľ neposkytne riadne z tejto zmluvy vyplývajúcu súčinnosť a toto má vplyv 
na čas plnenia povinností zhotoviteľa. 

9.3. Objednávateľ má právo požadovať  primeranú náhradu škody prevyšujúcej zmluvnú pokutu, ak 
vie túto exaktne vyčísliť a bola preukázateľne spôsobená okolnosťami na strane zhotoviteľa.  
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9.4. Na dodávku a montáž poskytuje  zhotoviteľ nasledovné záručné doby : 

- riadiaci systém      24 mesiacov 

- materiál OST       24 mesiacov 

- montážne práce      36 mesiacov 

Záručná doba začína plynúť odo dňa vykonania diela v zmysle článku 6 tejto ZoD. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za vady spôsobené zásahmi tretích osôb do už zrealizovaného diela, okrem 
prevádzkových manipulácií vykonaných v súlade s prevádzkovými postupmi určenými 
výrobcami príslušných zariadení. 

9.6.  Zhotoviteľ neručí za vady spôsobené na zariadení neodbornými zásahmi objednávateľa a 
zásahmi tretích osôb. 

 
 

Článok č. 10 
Zodpovednosť za vady a náhrada škody 

 
10.1. Zhotoviteľ zodpovedá  za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa dojednaní tejto zmluvy 

o dielo. 
10.2. Dielo má vady, ak jeho vybavenie a funkčnosť nezodpovedá výsledku určenému touto zmluvou. 

Objednávateľ je povinný v záručnej lehote oznámiť zhotoviteľovi vady diela bez zbytočného 
odkladu, ako ich zistí, a to písomne. Zhotoviteľ  je povinný odstrániť vady do 48 hodín od 
obdržania písomnej reklamácie alebo v prípade , že sa závada v tomto termíne nedá odstrániť 
dohodnúť primeraný termín odstránenia.  

10.3. Nároky na uplatnenie záruky a záručného servisu podľa tejto zmluvy vzniknú objednávateľovi 
len vtedy, ak v zmysle tejto zmluvy nebude mať finančné záväzky a nedoplatky voči 
zhotoviteľovi po lehote splatnosti, napriek ukončeniu a odovzdaniu diela. 

10.4. Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu dodávky a prác v prípadoch : 
  - ak predmet ZoD poškodí Objednávateľ alebo tretia osoba 

-  ak poškodenie vznikne nedovoleným zaobchádzaním a nepovolenou manipuláciou, 
-  ak poškodenie vznikne živelnou pohromou po ukončení a protokolárnom odovzdaní diela 

10.5. V priebehu vykurovacej skúšky a skúšobnej prevádzky za funkčnosť dodaného zariadenia 
zodpovedá zhotoviteľ a ním vyškolená obsluha, ktorá je povinná sa riadiť prevádzkovým 
predpisom. Za eventuálne zničenie nejakého zariadenia počas tejto doby nesie zodpovednosť 
zhotoviteľ. Vstup do priestoru OST počas montáží, uvádzania do prevádzky, vykurovacej 
skúšky a skúšobnej prevádzky majú iba zhotoviteľom poverené osoby, vrátane osôb 
vykonávajúcich kontrolnú činnosť, určených objednávateľom, resp. príslušnými orgánmi štátnej 
správy. 

10.6. Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť 
tým spôsobenú škodu druhej zmluvnej strane. Táto povinnosť sa nevzťahuje na náhrady škody, 
u ktorej sa preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi 
zodpovednosť. 

10.7. Nebezpečenstvo vzniku škody prechádza na objednávateľa dňom odovzdania diela. 
 

 
Článok č. 11 

Odstúpenie od zmluvy zo strany objednávateľa 
 
11.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť zhotoviteľovi oznámené písomne. 
11.2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ poruší povinnosti podľa tejto zmluvy. 

 
Článok č. 12 

Odstúpenie od zmluvy zo strany zhotoviteľa 
 
12.1. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. 
12.2. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ túto neplní, alebo poruší povinnosti z nej 

vyplývajúce a tým zhotoviteľovi znemožní vykonávanie prác. 
12.3. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ  bezdôvodne najneskôr do 2 mesiacov 

neuhradí dohodnutú platbu, alebo sa dostane do platobnej neschopnosti. 
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12.4. Zhotoviteľ môže odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľovi písomne bezvýsledne určil dodatočnú 
primeranú lehotu na splnenie záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy a písomne prehlásil, že po 
uplynutí tejto lehoty odstúpi od zmluvy. 

 
 

Článok č. 13 
Záverečné ustanovenia 

 
13.1. Zmluvu o dielo je možné  meniť  alebo doplniť len písomnými dodatkami       podpísanými  a 

odsúhlasenými oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. Navrhovateľom dodatku 
môže byť ktorákoľvek zmluvná strana. 

13.2. Pri plnení ZoD sa zmluvné strany riadia v prvom rade jej ustanoveniami, vzájomné vzťahy  
zmluvných  strán  touto  zmluvou   neupravené    sa    riadia    ustanoveniami z Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb.. 

13.3. V prípade podstatnej zmeny východiskových podkladov, alebo pri dodatočne dohodnutej zmene 
technického riešenia je objednávateľ povinný zaplatiť cenu zvýšenú alebo zníženú s prihliadnutím 
k rozsahu zmien. 

13.4. Zmluva o  dielo nadobúda platnosť a účinnosť dňom  podpisu  obidvoma zmluvnými stranami. 
13.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je : 

Príloha č. 1 - CP 001,21 alternatíva 2 / OST Gebwell a RS TECO / , autor Energy Pro s.r.o., zo 
dna  26.1 2021    
Príloha č. 2: Technické podklady OST Gebwell / zoznam komponentov stanice, schéma 
zapojenia, charakteristika výmenníka CB 110-38 ,  prehlásenie o zhode GEBWELL ,RS TECO / 

13.6 Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z toho po podpísaní obdrží 1 vyhotovenie Zhotoviteľ, 1 
vyhotovenie  Objednávateľ. 

 

 

 

Vo Zvolene, dňa .............. 2021     V Žiline, dňa .............. 2021 

 

 

 

____________________________    ____________________________ 

za Zvolenskú teplárenskú, a.s. :    za zhotoviteľa : 

Ing. Anton Brčka       Ing. Jozef Válek  

predseda predstavenstva      konateľ spoločnosti  

 

 

 

 

 

____________________________ 

za Zvolenskú teplárenskú, a.s. : 

Mgr. Ján Štriho EMBA 

podpredseda predstavenstva 

 

 


