
ZMLUVA O DIELO 
na vykonanie či tenia a kontrol komínov 

uzatvorená podl'a § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

Článok l. 
Zmluvné trany 

l. Objednávate!' 

Názov a sídlo: 

V zastúpení: 

Osob} oprávnené na rokovanie 
o technických veciach: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO 
DIČ: 
Kontakt-telefón: 

2. Zhotoviteľ 

Obchodné meno: 
Miesto podnikania: 

V zastúpení: 

Zodpovedný za \·ecné plnenie: 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IČO: 
DI Č: 
Kontakt- telefón: 

Mesto Zlaté Moravce 
Mest ký úrad. ! .mája 2 
953 O l Zlaté Moravec 
Ing. Peter Lednár. CSc. 
Primátor mesta 
l ng. Adriána Chreno\'á 
\'edúca správneho a organizačného 
oddelenia MsÚ 
VÚB itra 
33~22162/0200 

00308676 
2021058787 
-<-~21 37 6923901 
+~21 37/6923945 
(ďalej len .. objednávate~"") 

Jozef Tužin k)· Kominár tvo 
Du kl ia ns ka 2 
953 O l Zlaté Moravce 
JozefTužinsk)· 
Duklianska 2 
953 O l Zlaté Moravce 
Jozef Tužinský 
Du kl ian ska 2 
953 O l Zlaté Moravce 
' lovenská sporitel'ňa a.s. Z laté Mora\ cc 

3 1268982/0900 
22680632 
1027693051 
Jozef Tužinsk) mob i l: 0903413408 
tclefón/ fax:0376323818 
e-mail : J .. tu7inskÝtQ'7mnct.sk - .__, 

Zapísan)· v živnostenskom registri Ob\ odného úradu Ni tra č.: 407-811 
(ďalej len . .7hotoviter .. ) 



Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zistenie technického stavu komínov a dymovodov 
a zabezpečenie ich pravidelného čistenia zhotoviteľom pre objednávateľa. 

2.2 Zhotoviteľ po preverení technického stavu komínových zariadení v súlade s 
Vyhláškou MV SR č. 40 l/2007 Z.z. o prevádzke pal ivových spotrebičov 

vyhodnotí ich prevádzkový a teclmický stav a vystaví potvrdenie o vykonaní kontroly a 
čistenia komínov a dymovodov. 
2.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve o dielo (ďalej 
len .. ZoO'') pre objednávateľa v určených objektoch vykoná kontrolu a čistenie komínov a 
dymovodov (ďalej len ,,predmet zmluvy'·) a zistený stav opíše nestranným spôsobom v 
potvrdení o vykonaní kontroly a čisten ia komínov a dymovodov v zmysle citovanej vyhlášk]. 

Článok III. 
Čas plnenia 

3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať predmet zmluvy v lehotách uvedených vo 
Vyhláške MVSR č.40 J/2007Z.z. o prevádzke palivových spotrebičov. 
3.2 Termíny jednotlivých kontrol budú spresnené podl'a samostatných objednávok 
objednávateľa. 

Článok IV. 
Miesto plnenia 

-t.l. Miesto plnenia sú objekty. ktoré uviedo l objednávate!' a sú š peci li kO\ ané 
v prílohe k tejto ZoD. 

Článok V. 
Cena za dielo 

5.1 Cena za zhotovenie predmetu ZoD v rozsahu čl. IL bola zmluvnými stranami 
dohodnutá v súlade so zákonom NR SR č. 1811996 Z.z.o cenách v znení neskorších 
predpisov, na základe vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z. v znení neskorších predpisov a 
výmerom MF SR R-3/ 1996. Cena je stanovená podl'a cenníka uvedeného v prílohe tejto 
zmluvy a fakturuje sa podľa celkového tepelného výkonu pripojených spotrebičov a počtu 
komínových zariadení. 
5.2 Zhotovi tel' diela prehlasuje že nie je platitel'om DPH. 

Článok VI. 
Platové podmienky 

6.1 Cena za zhotovenie diela bude uhradená formou fakturácie na zák lade 
objednávateľom odsúhlasených skutočne vykonaných činností, ktoré 
objednávateľ uhradí v lehote jej splatnosti. 
6.2 Zhotoviteľ k faktúram za dielo pripojí vystavené právoplatné potvrdenia o 
vykonaní kontroly a čistení komínov a dymovodov. 



6.3. Dohodnutá doba splatnosti je 30 dní odo dii.a JeJ doručenia na adresu 
objednávateľa. 

6.4. Faktúra musí obsahovať náJežitosti daňového dokladu. 

Článok VII. 
Iné dojednania 

7.1 Zhotoviteľ bude pn plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbomou 
starostlivosťou a zaväzuje sa dodržiavať všeobecné právne predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. 

Článok VIU. 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.9.2011 do 31.12.2012, nadobúda 
platnost dňom podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dťía 1.9.2011 za splnenia 
podmienky jej zverejnenia na stránke objednávateľa. 
8.2 Vzťal1y touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 
8.3. ZoO je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ aj zhotoviteľ 
obdrží po jednom vyhotovení. 
8.4. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je zoznam objektov (Príloha). v ktorých sa 
nachádzajú spotrebiče podliehajúce kontrole podľa Vyhlášky MV SR 401 /2007 Z.z. spolu so 
schváleným cetmíkom služieb. 
8.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony a že zmluva bola 
urobená slobodne a vážne, nie v tiesni ani pod nátlakom, ani za nápadne nevýhodn),ch 
podmienok. Zmluvné stany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

V Zlatých Moravciach dňa: 
Za zhotoviteľa: 

Jozef Tužinský 
živnostník 

1g ,t. /~-ý' V Zlatých Moravciach dňa: //6 . ~ o( C / 
.--~ Objednávatcl'a: '/ 
~EST o 

~ 
"(-<1r ® ~vlv 
~~"'fng. Peter Lednár, CSc. 

~ 
."att~nál spracoval· t ~ ............... .. 
~a správnosť: .. f (\'... .. ............ . 
T"Jňa· .J~ ... ~ .. /:-:? ~.L. .............. .. .. 



Príloha k /oD 

JozefTužinský Kominárstvo, Duklianska č.2. Zlaté Moravce 

Zoznam objektov a cenník služieb 

Revízie komínov budú prevedené podl'a Vyhlášky MV SR 40112007 Z.z. v nasledovn)•ch 
budovách: 
Mestský úrad - kotolňa MsÚ v sume: .... .41 ,50 € 
MŠ - Kalinčiakova kotolňa: ..... ...... ......... 33,00 € 
MŠ- Štúrova kotolňa: ............................. 33.00 € 
MŠ- Slnečná kotolňa: ............................. 33,00 € 
MŠ- Žitavské nábrežie kotolňa ............... 33,00 € 

Mestské podniky : 
Technické služby Zl. Mor. Sumu: ............ 80,00 € 
Službyt Zl. Mor.:............................... 40.00 € 
Záhradnícke služby Zl. Mor.: .................. .42.00 € 
Mestská nemocnica Zl. Mor.: ................. 123.50 € 
Správa športových zariadení Zl. Mor.: ..... 66.50 € 
Mestské kultúrne stredisko Zl. Mor.: ...... 120,00 € 
+ kino 

ZákJadná škola Pribinova surnu: ............. . .42,00 € 
Základná škola Mojmírova sumu: ............ .42.00 € 
Základná umelecká škola sumu: ............... .42,00 € 

Zhotoviteľ nie je platiteľom DPI l. 

V Zlatých Moravciach dňa f~ii/17 
KO':otiN~Jn10 Tl t71NSKÝ 

T'"' :.. • ... ' '~·· .\0- ·,· \ 

•J:"· ~nD , L \TI ~~h-lH/\\"CF. 

ru. t..L::.n 1.3 :CO: -2 oôu oJ2 


