
----
ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác uzavretc.l podľa 9536 a ndsi.Obchodm'ho zákonníka. 

l. Zmluvné strany 

1.1 Zhotovitel': 

1.2 Objednávate!': 

Tibor Bereš-GAS-THE RM 

Zemplínske Hradište 302 

076 01 lempi111Ske Hradi,le 

Bankové spojenie: DTP banka Slovensko a .s, Bratislava 

č. účtu 4914475/5200 

IČO: l4876847 

DIČ:SK1020022531 

Obec Vojany 

LastLJpený: ŠtPfan CLinkt', staro<>! a obce 

076 72 Vojany č.72 

Bankové spojenie: VÚB, a.s. 

( lJČlU 302%22/0200 

l CO 00332127 

UIČ: 2020540137 

2.Predmet zmluvy 

2.1 Lhotoviter sa Javälll)e, že na základe vypracovanej u-'novej ponuky, ktor ci bola vybraná 

objedniJvatelom ako najvýhodnej;ia v rozsahu a za podmienok dojednanych v tejto zmluve pre 

obwdnávatel'a vykon(í dodávku a inštaláciu slnečných kolektorov na vykurovanie a ohrev TUV v 

M<Jterskej ško Ir vo Vojanoch. Cenovrl ponuka JC súcdsťou /mluvy 

2.2 Objednávateľ sa zavazuje, le dokončené práce preve7me, tJ plati La jeho ?hotovenie dohodnutú 

LC'IlU cl r)Q<:.kytrW !hOtOVitei'OVI dojednané SpOIUpÔ~Obf~rlie 

2.3 i'rc'dmetom zmluvy zrnluvy je dodávka a inštalácia slnečných koiPktorov '"'vykurovanie a ohrev 

TUV podl'a cenovej ponuky zo dňa 13.12.2012. 
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3. Další záväzok zhotovitel'a 

3.1 lhotovi1eľ pri rp;-dt?ncii prác dnrlr7í vsPobecne 7<Wť17rw prPrlpi'>y, lPr:hnickP normy, dnjt>dnrlll~<-l tej-

to zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

4. čas plnenia 

4.1 Zhotovíte!' sa zavazuje, že dodá objednávatel'ovr predmet plnenia podl'a ods.2.1 ,3.1, 4.3 tejto 

zmluvy v termíne: 

dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meskanra objednavatcl'a s poskytnutím spolupôsobenia 

termíne. 

4.3 Zhotov ite l' splní predmet diela v mieste plnenia. 

5. Spolupôsobenie objednávat<'l'a 

5.1 Zhotovi tel' pri montáZnych pr<icach dodrží v'eobecno-technické požiadavky na výstavbu ,ako aj 

uzrozumený s tým, že predmet diele sa bude vykonávať na streche budovy vo vlastníctve 

objednávatel'a a prr zhotovení diela bude postupovať obozretne tak, aby nevznrkla skoda na tejto 

~trt-..'c..he d L<:iruvetl, dby tH=Jo;!o k lli:Hu;erriu funkčrro~ti tejto :::.trec..hy. V fJIÍIJ<:H.ie, že vykundvaním Uidd 

dójde k zásahu l<tor-\' bude mať za na~!edok nefunkcnosť strechy (napr. bude zatt?kať}, zavazujt? sa 

uvÍL~( ::.lrc ... !ll • .l Ju 1-JL/vuJH,.:.Lu ::.LJvu lLJ\J. uJ::::.Lr~Hi( .:..HLfwd-.~ru:...rrÍL ::.Lr~;.:dr~ ·v kLUí.L JuJ Li~...lr ~1"1Í uJu 

dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a. Ak zhotovíte!' nepristúpi k odstréneniu v lehote do 15-

tich dní odo dňa doručenia písomnej výzvy objednávatel'a, objednávate!' je oprávnený na náklady 

Lliutuvilerd tit'lu fJI~U::' vy~ulr<:~ť v IUL~di1u llťvy!HiUltilJHilld ::.fun~L11e11ie ~tlecJ,y. 

5.2 Objednávatcl' sa zaväzuje, že poskytne zho\ovitel'ovi spolupôsobenie spočívajúce najrnä v sprís

tupne11Í Uytov·ýd1 p1ie~t01uv k p1eveder•iu mo1·,t~.;:_e ::.ul~lnych tozvoUuv, oJovLJdnÍ dupllíujúcich 

údajov a podk!Jdov o dotknutom území, v zaujJti ~tJilOVi~ka, ktor\'Ch ~otrcba '.'Zniknc počas 

~rracc\.'JnJJ rc:::IIZJC!C. ·1 ctc spoluposct:cnlc posky~nc ObJcdnav:::~cl" do ! d:-11 cd dcruccn:J pc::1J 

rlévky 7hotovitPI'e. 

5.3 Objednávate!' zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktrckych vad. 
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6.Cena a platobné podmienky 

6.1 Ccr1a ;a zhotovenie predmetu zmluvy o diplo rnšt<rliÍc:id slnečných kolektorov nd vykurovanie a 

ohrev TUV v roLsahu fL2 a 3 je spracovaná v súladP so zákonom č.18/1 g96 1. z. o cenách. 

Cena predmetu diela: 6280,00 Eur 

DPH 20')(,: 1256,00 Eur 

Ct'l1il spolu. 7S36,00 F ur 

6.2 Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na 

úhrddu vzniknutých n<.lkladov. Cena bude stcmovená dohodou nnluvných stran. Ak sa nedosiahne 

dohoda o ct> ne, požiadd zhotoviteľ súd o rozhodnutie 

6.3 Pud kladom pre LJhraclu ceny bude fakté~ra, vystavená ;hotoviteľorn po splneni preclrnetu zmluvy 

v ;rnyslc bodu 4.1 FaktlJra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednc-lvatel'ovi. 

7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.llhotoviteľ zodpovt~dJ za to, že dielo je zhotovené poclľ<-1 tejto Jmluvy. 

7.2 L hotov rtd LOdpovedd za závady, ktoré rná dielo v čase jeho odovzdanitJ objedn;:lvatel'ovi.Za vady 

v,n,knuté po odovzdaní diela ?odpoveda i bil vtedy, ak boli spôsobené po ruse nim Jeho povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady. ktoré boli spôsobe' né pouictim podkladov poskytnutych objecl· 

navatel"orn a zhotovíte~' ani pri vynalo?ení všetkej staro~tlivosti nemohol zist it" ich nevhodnosť, prí-

p,1dnr na ňu upozornil objednávate ra a ten na ich pouLití trval. 

7.4 Zcíručná doba je 5 rokov a začína plynúť odo dňa odovzda ma diela objednávateľovi. 

7.5 Lhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne opcávnPné reklamácie/závady diela/ bez tbytočného 

odkladu, najneskôr však v lehote do 20 dni od uplatnenca reklamácie. 

7.6 Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poverených výkonom štátnej správy v projekte pri 

dodaní sa posudzujLJ <Jko závady prtíc. 

8.Zmluvné pokuty 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplni táväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, ta plati objednávateľovi pokutu 

~.) c.,"'·""' __ _ 
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vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2 Lilotovitel' je povinný zaplatiť objednávatel'ovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za 

ka idy deň ~rekročenra lehoty stanoven<') v ods.7.S nnluvy 

8.3 Ak obwdnavatť'l' je v omeškaní so splnením pei1Jžného závazku, alebo JeJ časti, Je povinný zaplatiť 

zhutovitel'ovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za ka/dý deň meškania. 

9.Záverečné ustanovenia 

9.1 l tú o zmluvu jP mo?né meniť len písomnou formou 

9.2 Ak dôjde po u?avreti zmluvy k zmene z(íva;ných podrnienok, La ktorYc:h bola zmluva uzavretá, 

nnluvné strany sa 7avazujLJ upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmluvou. 

9.3 N<1 prcdml't tejto zmluvy sa vzťahujtJ autorské práva ;hotovitel'a. 

9.4 Lmluva je vyprdcovaná v 2 vyhotoveniach, 1 ktorýd1 ka?dá strana dostane Jednu vyhotovenie. 

V lernplrnskorn Hr<1dršti dňa // c/ [&/5 

objednáva tel' 

Tibo~~· R. 
GAS RM 

z. adt· 302 
t!'34 76 847 

dodávate l' 


