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ZMLUVA O DIELO 

na prípravu a realizáciu prác uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka. 

1. Zmluvné strany 
 
1.1 Zhotoviteľ:    

Názov:  EKV MONT s.r.o  
Sídlo:   Chemická 26, 831 04 Bratislava 
Zastúpený:  Marián Schmotzer, konateľ 

      Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. 
      č. účtu:   4070043805/5600 
      IČO:   35930519 
      DIČ:   2021995283 
      Zapísaný:   OR OS Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. : 35647/B 
 
1.2 Objednávateľ:  

Názov:  Obec Palarikovo 

Sídlo:                       Hlavná 82, 941 11, Palárikovo  
      Zastúpený:  Mgr. Ľubica Karasová, starostka 
      Bankové spojenie: VÚB, a.s. 
     IBAN:   SK12 0200 0000 0001 7042 417 
     IČO:   00309176 
     DIČ:   2021060767 
     Zapísaný:  Štatistický úrad SR, Register subjektov verejnej správy 

 

2. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná 

objednávateľom ako najvýhodnejšia v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre 

objednávateľa vykoná dodávku a montáž plynovej kotolne.  Za zameranie akcie je zodpovedný 

zhotoviteľ. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie 

dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie. 

2.3 Predmetom zmluvy je dodávka a montáž kotolne, bližšia špecifikácia  dodávky je v prílohe č. 1 

 

3.  Ďalší záväzok zhotoviteľa 

3.1 Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania 

tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií. 

3.2 Zhotoviteľ dá na svoje náklady vyškoliť a vyskúšať na TI 2 pracovníkov určených 

objednávateľom pre obsluhu kotolne /kuričský preukaz/. 

3.3 Zhotoviteľ vypracuje na svoje náklady miestny prevádzkový predpis a záznamovú knihu pre 

obsluhu kotolne.   
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3.4 Zhotoviteľ prehlasuje že je držiteľom všetkých osvedčení a oprávnení pre zhotovenie diela. 

 

4. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví dielo do 45 dní od  podpísania zmluvy a odovzdaní priestorov 

pre kotolňu. 

4.2 Dodržanie tohto termínu 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. 

4.3 Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia. 

 

5. Spolupôsobenie objednávateľa 

5.1 Zhotoviteľ pri rekonštrukčných prácach dodrží Vyhlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecno-

technických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia v 

dotknutej časti areálu budúcej stavby. 

5.2 Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v 

sprístupnení priestorov k prevedeniu montáži kotlov a potrubí, odovzdaní doplňujúcich údajov 

a podkladov o dotknutom území,  ktorých potreba vznikne počas spracovania realizácie. Toto 

spolupôsobenie poskytne objednávateľ do 2 dní od doručenia požiadavky zhotoviteľa. Pre 

prípad spolupôsobenia, ktoré objednávateľ nemôže poskytnúť vlastnými silami, dohodnú 

zmluvné strany osobitnú lehotu. 

5.3 Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady sú bez právnych a faktických vád. 

  

6. Cena a platobné podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – Výstavba  plynovej kotolne súlade so zák. č. 

18/1996 Z. z. o cenách. 

Cena predmetu diela :   55000,- Eur 
Cena spolu :  55000,- Eur 
slovom:    päťdesiatpäťtisíc Eur. 

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

úhradu vzniknutých nákladov. Cena bude stanovená dohodou zmluvných strán. Ak sa 

nedosiahne dohoda o cene, požiada zhotoviteľ súd o rozhodnutie. 

6.3 Podkladom pre úhradu ceny bude faktúra, vystavená zhotoviteľom po splnení predmetu 

zmluvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania objednávateľovi. 
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7. Zodpovednosť za vady, záruka 

7.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy. 

7.2 Zhotoviteľ zodpovedá za závady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za 

vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho 

povinnosti. 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za závady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých 

objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich 

nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

7.4 Záručná doba je 2 roky začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi. 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela/ bez 

zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 5 dní od uplatnenia reklamácie. 

7.6 Dodávateľ diela pred odovzdaním preukáže funkčnosť diela  /kotolne/ 72 hodinovou  funkčnou 

skúškou. 

7.7 Súčasťou odovzdávacieho protokolu budú  OPaOS plynu, OPaOS elektriny, Úradná skúška 

tlakových nádob. 

 

8. Zmluvné pokuty 

8.1 Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi 

pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

8.2 Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela 

za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 4.1 zmluvy. 

8.3 Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný 

zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň 

meškania. 

8.4 Termín odovzdania stavby sa nevzťahuje na termín vyškolenia pracovníkov. Termín bude 

určený podľa termínov dostupných pre školenie a skúšanie pracovníkov TISR pracovisko 

Bratislava po  splnení potrebných formalít školenými pracovníkmi. 

                                                 

                                                          9. Vyššia moc 

9.1. Pre účely tejto zmluvy sa vyššou mocou rozumie každá vonkajšia udalosť alebo okolnosť 

výnimočného a neodvratného charakteru, ktorú zmluvné strany nemohli predvídať a 

ovplyvniť pri podpisovaní zmluvy o dielo a ktorá znemožňuje realizáciu časti alebo celého 

zmluvného diela, napr. vojna, mobilizácia, živelné pohromy a pod. 

9.2. V prípade, že by vyššia moc spôsobila prerušenie plnenia zmluvných záväzkov o viac ako 30 

kalendárnych dní, zmluvné strany sa dohodnú na iných opatreniach, prípadne na iných 

postupoch týkajúcich sa ďalšej realizácie zmluvy. O dobu prerušenia prác na diele, o dobu 

nutnú na obstaranie tovarov na opravu diela a na vykonanie opravy diela poškodeného vyššou 

mocou sa posúva termín ukončenia diela, ak sa zmluvné strany nedohodnú inak. 



4 
 

9.3. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 3 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, 

strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo 

vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala 

na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 

oznámenia o odstúpení druhej strane. 

 9.4. V prípade vyššej moci nie je zmluvná strana, ktorej sa vyššia moc priamo týka, v omeškaní s 

plnením záväzku vyššou mocou dotknutej zmluvnej povinnosti a oprávnená strana nemá 

nárok na prípadnú zmluvnú pokutu spojenú s omeškaním takejto povinnosti, a to počas 

trvania vyššej moci, až do doby nevyhnutnej na nápravu následkov spôsobených vyššou 

mocou. Pri nesplnení zmluvnej povinnosti dotknutej vyššou mocou, ktorá spôsobí omeškanie 

druhej zmluvnej strany, táto taktiež nie je v omeškaní.  

 

10. Záverečné ustanovenia 

10.1 Túto zmluvu je možné meniť len písomnou formou. 

10.2 Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva  uzavretá, 

zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto 

zmenou. 

10.3 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

V Bratislave dňa 30.8.2021 

Objednávateľ :                                                                    Zhotoviteľ: 

 

 

 

Mgr. Ľubica Karasová, starostka obce                              Marián Schmotzer, konateľ 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

Príloha č.1 k zmluve o dielo: 

Súpis prác a materiálu pre realizáciu kotolne. 

 

1. Dodávka  a montáž 3 ks kotol BUDERUS GB162/80 Vrátane čerp. Skupiny 

2. Dodávka a montáž plynovej prípojky od Meracej a regulačnej stanice do objektu kotolne. 

3. Rozvod plynu po objekte kotolne, vrátane akumulačného potrubia od HUP po samotné 

spotrebiče. 

4. OP a OS plynových rozvodov vrátane tlakovej skúšky. 

5. Dodávka a montáž nerezového komína  trojvrstvového pr. 250,  vrátane OP a OS 

6. Dodávka a montáž úpravne vody vrátane doplňovania 

7. Dodávka a montáž doskového oddeľovacieho výmenníka 

8. Stavebná úprava objektu kotolne/domurovanie oddeľovacích múrov, vymaľovanie, úprava 

podlahy 

9. Montáž pripojovacích potrubí medzi kotolnou a výmenníkovou stanicou 

10.Dodávka a montáž el. rozvádzača a elektroinštalácia kotolne, vrátane nových osvetľovacích 

telies. Kotolňa bude vybavená stop tlačidlom. 

11. Dodávka, montáž a zapojenie reg. Systému 5000 fy Buderus, vrátane prídavných modulov. 

12. Pred odovzdaním diela bude za prítomnosti objednávateľa resp. jeho zástupcu vykonaná 72 

hodinová funkčná skúška, o ktorej sa vyhotoví záznam 

13. Súčasťou dodávky sú  úradné skúšky a odborné prehliadky a skúšky plyn, elektrina, tlak 

a projekt skutočného vyhotovenia kotolne pre kolaudáciu  

14. Zhotoviteľ zaškolí obsluhu a bude sa aktívne zapájať do problémov  pri obsluhe kotolne. 

  

 


