
 

ZMLUVA O DIELO  

č. 2/2022/OST  

Ďalej len „zmluva“ 

Uzatvorená podľa ustanovení § 536  Zákona č. 513/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov na 

zhotovenie diela:  

Výmena vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školy v Štúrove 

 

Objednávateľ: Špeciálna základná škola- Speciális Alapiskola 

Sídlo: Lipová 6, 943 01 Štúrovo 

V zastúpení: Mgr. Zuzana Tureková , riaditeľka 

IČO: 34041991 

IČ DPH: SK 2020982348 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 70000104143/8180 

 (ďalej ako objednávateľ) 

 

 

Zhotoviteľ: 

Obchodný názov: Enerbyt, s. r. o. 

Sídlo: Lipová 1/939, 943 01  Štúrovo 

V zastúpení: Ing. Juraj Szórád, konateľ spoločnosti 

IČO: 36753491 

IČ DPH: SK2022348625 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s. 

 č. účtu SK86 7500 0000 0040 2990 0940 

Zapísaný: OR OS NR, oddiel Sro, vložka č. 19627/N 

Zástupca zhotoviteľa  

pre veci technické: Dezider Fehér 

(ďalej ako zhotoviteľ) 

 

 

Článok I. 

Východiskové podklady a údaje 

 

1.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy o dielo je projektová dokumentácia: „Výmena    

vykurovacích rozvodov budovy Špeciálnej základnej školy v Štúrove „  vypracovaná 

ATC Projekt- Tibor Bitter, ktorá tvorí neoddeliteľnú prílohu č.1 tejto zmluvy. 

 

1.2 Miesto realizácie diela: Štúrovo, ulica Lipová č.6, Štúrovo.  
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Článok II.  

Predmet zmluvy 

 

2.1  Predmetom zmluvy je realizácia diela: 

       -  dodávka a montáž rozvodov UK a vykurovacích telies 

       -  demontáž jestvujúcich rozvodov (pripojení pre vykurovacie telesá) 

       -  demontáž, prepláchnutie a spätná montáž liatinových článkových vykurovacích telies 

       -  montáž regulačných prvkov a termostatických ventilov na vykurovacie telesá 

       -  hydraulické pripojenie vykurovacích telies na vykurovací systém  

       -  vykonanie tlakovej skúšky a vykurovacej skúšky 

  

      

                 Článok III. 

   Čas plnenia 

3.1  Začiatok prác: jún 2022 

3.2  Ukončenie prác: august 2022 

 

      

Článok IV. 

Cena za dielo 

 

4.1 Cena za predmet dodávky je stanovená dohodou v zmysle Zákona o cenách č. 18/96 Zb.  

 

       Cena za dielo s DPH:   29 144,40 EUR  

       Slovom: dvadsaťdeväťtisíc stoštyridsaťštyri eur štyridsať centov. 

 

4.2. Cena podľa predchádzajúceho odseku sa dojednáva ako cena maximálna na zhotovenie diela 

podľa zadávacích podmienok a projektovej dokumentácie.  

 

  

Článok V.  

Ceny naviac a nevykonaných prác 

 

5.1  Práce nad rámec zmluvy a projektovej dokumentácie sa začnú vykonávať výlučne 

s písomným súhlasom objednávateľa. Budú fakturované samostatne podľa montážneho denníka 

odsúhlaseného obidvomi stranami. 

 

5.2 Rozpis nevykonaných prác, alebo naviac prác, s cenovými reláciami jednotlivých prác 

a materiálov bude predkladaný vopred k odsúhlaseniu objednávateľovi a bude slúžiť ako 

podklad k fakturácii rozdielov. Podrobný rozpis materiálu a prác obsahuje príloha č. 2 k tejto 

zmluve, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy. 

 

             

Článok VI.  

Financovanie a fakturácia  

 

6.1 Objednávateľ uhradí zhotoviteľovi dohodnutú cenu na základe faktúry zhotoviteľa.  

Zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru po zápisničnom odovzdaní a prevzatí prác. Zhotoviteľ 

je povinný ku faktúre predložiť súpis vykonaných prác, resp. iné potrebné dokumenty.  

 

6.2  Lehota splatnosti faktúr je 30 dní. 
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Článok VII. 

Záručná doba, záručné a pozáručné opravy 

 

7.1  Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku v trvaní  24 mesiacov na prácu a 12 mesiacov na 

použitý materiál.   

7.2  Počas záručnej doby môžu akékoľvek práce na nových rozvodoch vykonávať len pracovníci             

zhotoviteľa. V prípade zásahu inými osobami zaniká nárok na záruku.  

7.3  Záruka sa nevzťahuje na prípady, kedy dôjde k poškodeniu namontovaného materiálu 

v dôsledku násilného zásahu, nedodržaním prevádzkových parametrov, a inými vplyvmi 

zavinenými treťou osobou, prípadne živelnými pohromami. 

 

Článok VIII. 

Zmluvné pokuty 

8.1  Pre prípadné nedodržanie termínu zo strany zhotoviteľa (článok III.), dohodli zmluvné 

strany zmluvnú pokutu, ktorá môže byť uplatnená vo výške 0,05% formou odpočítania 

z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

8.2  Pre prípad nedodržania termínu úhrady fakturácie za dielo zo strany objednávateľa, dohodli 

zmluvné strany zmluvnú pokutu, ktorá môže byť uplatnená vo výške 0,05% z ceny danej 

fakturácie za každý deň omeškania. 

8.3. Na nesprístupnené miesta sa nebude vzťahovať termín ukončenia prác ani zmluvné pokuty. 

Uvedená skutočnosť bude oznámená objednávateľovi. 

8.4  Zmluvné strany sa dohodli zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 5% z ceny diela v prípade 

odstúpenia od zmluvy o dielo zo strany zhotoviteľa ako aj zo strany objednávateľa. 

 

 

Článok IX. 

Ďalšie dojednania 

 

9.1  Zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné vykonať po vzájomnej dohode písomnou  formou 

vo forme očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť súčasť tejto zmluvy. 

 

9.2  Objednávateľ zaistí sprístupnenie priestorov, ktoré budú dotknuté výstavbou. 

 

9.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou. 

Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a opatrenia na zabezpečenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia všetkých osôb v danom objekte, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

      

 

Článok X. 

Záverečné ustanovenia 

 

10.1 Pokiaľ v tejto zmluve nie je dohodnuté inak, riadia sa právne pomery zmluvných    strán 

Obchodným zákonníkom. 

10.2 Táto zmluva je vyhotovená v troch exemplároch, z ktorých objednávateľ obdrží dve 

a zhotoviteľ jedno vyhotovenie podpísanej zmluvy. 

10.3 Prílohy zmluvy o dielo:  

              č.1 – Projektová dokumentácia 

              č.2 – Cenová ponuka 

 

 10.4 Táto zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 
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V Štúrove, dňa 06.04.2022 

       

     Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

     

 

     ...........................................................    ............................................. 

Špeciálna základná škola- Speciális Alapiskola     Enerbyt s.r.o. 

   Mgr. Zuzana Tureková, riaditeľka         Ing. Juraj Szórád- konateľ 
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Počet výtlačkov: 3 

1 x výtlačok pre:  Enerbyt s.r.o. 

2 x výtlačok pre:  Špeciálna základná škola 

Spracoval: Ing. Jantošík  

Spracovateľ svojím podpisom potvrdzuje, že prekontroloval 

obsah zmluvy a táto je v súlade s príslušnými predpismi 

a nariadeniami. 

 

 


