
ZMLUVA O DIELO 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zák. Č . 513/ 1991 Zb. ( Obchodný zákonník) 

ČI.I 
Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ 
v zastlipení 
I ČO 

Mesto Zlaté Moravce, Mestský úrad, J.mája 2, PSČ 953 33 
Dipl. Ing. Peter Lednár, CSc., primátor mesta 

: 00308676 
D iČ : 2021058787 
Bankové spojenie: VÚB itra 
Čís lo ličtu : 33422162/0200 

1.2 Zhotovitel' : Mal'cela Piszczatowska KOVOTHERM PLUS. 
Miesto podnikania: Smetanova 1069/50953 Ol Zlaté Moravce 
Prevádzkare" : Robotnícka ul.55, 953 O I Zlaté Moravce 
IČO : 45268371 
IČ DPH : SK 1070117466 
Zapisaný v Živnostenskom registri ObÚ Nitra č , 430-36849 

Č l. II 
Predmet zmluvy 

Predmetom tejto zmluv) je záväzok zhotovitera vykonať pre objednávate l'a d ielo podľa Čl. III 
tejto zmluvy a odovzdať ho zhotoviterovi a záväzok objed návatera prevziať zhotovené dielo 
v dohodnutom mieste plnenia záväzku najneskôr v posledný de" lehoty na vykonanie a odovzdanie 
diela a zap l atiť zhotov iterovi cen u za d ie lo pod!'a Čl. IV tejto zm luvy. 

3,1 Dielom je 

Čl. III 
Die I o 

~ Dodávka nového plynového kotla - model GRIZZL Y - max. výkon do 100 kW 
~ Napojenie komína 
~ Demontáž ex istujúceho kotla vrátane rozvodov UK 
,. Montáž nového "otla vrátane napojenia ÚK 
:;. Prestavba NTR (nizkotlakový rozvod) NTL plynu. 
~ Dodávka nového plynovodného dopojenia 
r Dodávka revíznej správy plynu 
, Uvedenie zariadenia do prevádzky 
).- Zaškoleni e obslu hy 
,. Odovzdanie technickej dokumentácie vrátane záručného listu . 

3.1.1 Zhotovite!' sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
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Č l. IV 
Cena za dielo a pla tobn é podmienky 

4.1 Ccna za zholOvenie pred metu zmlu v) v rozsa hu Č l. I II tejto zm luvy je stanovená dohodou zmluvnýc h s trán v zmys le zák.č. 18/ 1996 Z. l. o cenách ako pevná cena . Objednávate!" sa zaväzuje zaplatit" za zhotovené dielo vypracova né v rozsahu uvedeno m v Č l. III tejto zmluv). pri dodržaní všetkých podmienok zo strany zhotovite!"a. dohodnutú cenu uvede nú v Č l. IV ods.4.2 tejto zmluvy. 

4.2 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Č l. III je vrátane 20% DPH 7 179,60.-EUR , 
s lovom: sedemti sícjednostosedemdesiatdeväť EUR a 6011 OO centov. 

4.3 Cenu za zhotovenie d ie la v rozsahu Č l. III uhradí objednávater zhotov ilel'ovi na zák lade 
daňového dok ladu - faktúry , ktorú zhotoviter vystaví a odošle objednávatel'ov i . Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od jej doručenia objed návaterovi. 

4.4 Faktúra bude obsahovať : označenie poví nnej a oprávnenej osoby, adresu, sídlo, č í s l o zmluvy. 
č í s l o faktúry, dell odos lania faktúlY, dell splatnosti faktúlY, označenie pellažného ústavu a čís l o 
účtu na ktorý sa má platiť fakturovaná suma . označenie diela, peč i atka a podpis oprávnenej osoby. Súčast"ou faktúry bude aj protoko l o odovzdaní a prevzatí diela lmluvnými stranami . 

4.5 V prípade. že faktúra nebude o bsahova t" nál ežitosti lI\edené v Č l. IV. ods.4.4 tejto zmluvy objednávate !" je oprávnen)' vrátit" faktúru zhotov ite !"ovi na doplnen ie. V takomto prípade sa preruši plynutie lehoty splatnosti a nová le hota splatnosti začne plynlrľ doručením o pravenej a 
správnej lakt''''y o bjednávate!"ov i. 

Čl. V 
Lehoty plne nia záväz kov 

5. 1 Zhotovite!" spln í svoj záväzok odovzdaním diela v rozsahu podl'a Č l. III tejto zmluvy. 

5.2 Objednávate!' sp lni svoj záväzok prevziat" dielo, keď ho zhotovite !" ponúko l na prevzatie a objednávate!" ho riadne prevzal. Objednávate!" sa zaväzuje prevziať ponúknuté dielo najneskorš ie v pos led ný dell lehoty určenej na odovzdanie diela zo strany zhotov itera . 

5.3 Zhotovite!" sa zaväzuj e odovzdat" predmet tej to zmluvy v rOlsahu uvedenom v Č l. III zmlu vy 
v termíne do IS.j a nu;' .. " 2012 . 

Č l. V I 
M ies to pln e nia záväzkov 

6.1 Miestom plnenia záväzkov je MŠ na Slnečnej ulic i Zlaté Moravce. 

Čl. vn 
Zodpovednosť zmluv nýc h s trá n , zodpovednosť za vad y 

7. 1 Zhotoviter zodpovedá za vady diela, ktoré malo v dell jeho odovzdania o bjednávatel'ovi, ak sa prejavili do šesť mesiacov odo dňa odovzdania. Zhotovi te!' nezod povedá za vady diela spôsobené nevhodnými pokynmi objednávate!"a alebo tTetej osob), kto rej rozhodnutie je pre objednáva tera z.wazné. Zodpoved nosť zhotov ite !"a diela za vady diela zaniká dllom 
V) konania svojvo rnýc h zása hov do diela alebo inej úprav) diela vykonanej objedná vatel'om proti vô li zhotovitera alebo bel j eho súhlasu. 

7.2 Zhotovi ter sa zaväzuje . že bez zb) točných prieťahov a na \ laslllé náJ..lady odstráni prípadné všetky vady dicla. 
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7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vad) diela. ktoré boli spôsobené použitím podkladov 
poskytnutých objed návateľom a zhotoviteľ ani pri V) nal ožení \ šetkej starost livosti nemohol 
zistiť ich nevhodnosť. 

7.4 Záručná doba je 24 mes iacov a zači na plyn liľ odo dlia odovzdania a prevzatia diela. Vady zistené 
a reklamované v záručnej dobe sa zhotovite!' zaväzuje odstrániť bezodkladne od ich oznámenia 
objednávate!'om. 

7.5 Zhotov iter zodpovedá za škodu na zdraví alebo na majetku poškodenej osobe, ak sa preukáže že 
ku škode došlo v dôsledku vád diela. 

Čl. vm 
Zmluvné po ku ty 

8.1 Za omeška nie zmluvných strán s plnením zá\äzkO\ S" dohodnuté zm luvné pokuty ak 
omeškanie bolo spôsobené bezdôvodnou nečinnosťou , nedbanli vosťou alebo "myselne. Akje 
omeškanie spôsobené práceneschopnosťou v dôs ledku choroby a lebo "razu, a lebo inou závažnou 
udal osťou , ktorú ni e je možné ovp lyvniť a to tak na strane zhotov ite!'a ako aj na strane 
objed návatera, zmluvná po~uta za pn ýeh 15 omeškaných dni sa neplatí. 

8.2 Pri nedodržaní termínu rea lizácie dodávky a montáže diela zhotov iterom (čl. V bod 5.3 zmluvy) 
je zhotovite r povinný zap latiť objednávaterovi zm luvn" pokutu vo výške 0,0 I % z ceny diela za 
každý dell omeškania . 

8.3 V prípade omeškania objednávatera s finančnou "hradou fakt"ry za vykonanie diela je 
objednávateľ povin ný zap l atiť zhotoviterovi "ro k z omeškania vo výške 0,0 I % z d lžnej sumy za 
každý deli omeškania. 

Čl. IX 
Vlastníctvo 

Spolupôsobenie II podklad y o bjednávatel'a 

9.1 Veci určené na vykonanie die la, ktoré sú vlastníctvom objedn {lv3 tel'a. zhotoviteľ po ich 
upotrebení. najneskôr však v deli odovzdania diela vráti objednávaterovi. 

9.2 Dielo je vlastníctvom zhotov itel'a a7 do dlia la platenia ceny diela. Dovtedy objed návater môže 
použiť odovzdané dielo na do hod nutý "čel iba so s" hl asom zhotov itera. 

Č l. X 
Záverečné ustanove ni a 

10.1 Táto zmluvaje platná dňom. v ktorom bola podpísaná zmlu vným i stranami. Zmenu 
alebo doplnenie zmluvy je možné vykonať výlučne pisomne vo forme dodatku podpisaného 
zmluvnými stranami . 

10.2 Táto zmluva zaniká dohodou zmluvných strán alebo odst"pením od zml uvy. Dohoda o zániku 
zmluvy, resp. odst"penie od zmluvy musi byť urobené pisomne, inak je neplatné. 

IO.] Odstúpiť od tejto zm luvy môže každá zml uvná strana len z niektorého z týchto dôvodov: 

10.3.1 Zhotov iteľ môže od zm lu vy odstúpiť ak: 
a) objed ná vater požaduje t a ~é úpravy diela. ktoré odporuj" zákono m alebo sú natollo 

nevhodné. že l hotovené by ich Lohl'adneni lll nebolo možné úspešne použiť, 

b) objed návater o/námi alebo dá najavo. žc nemôže sp lniť svoje záväzky podra tejto 
zmlu vy, 

c) objednávater ani napri ek upozorneniu zhoto\ itera neplni svoje záväzky alebo je 
opako\ ane v omeškani a tým znemožliuj e a lebo výrazne o hrozuje plnenie zaväzkov 
zhotoviteľa. 
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10.3.2 Objednávateľ môže odstúpiť od zmlu vy ak: 
a) zhotoviteľ je aj napriek upozorneniu objednávate ľa nečinný, opakovane je v omeškaní 

alebo odmieta spo luprácu a tým výrazne znemožliuje alebo ohrozuje splnenie svojich 
záväzkov voči objednáva te ľovi vyplývajúc ich z tejto zm luvy, 

b) zhotovi teľ oznám i alebo dá najavo. že nemôže splniť svoje záväzky podľa tejto zm luvy. 

10.4 Táto zm luva nadobúda platnost" a účinnost ' dliom nas ledujúci m po dni jej zverej nenia na 
stránke objed návate ľa . 

10.5 Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú primerane riadiť príslušnými 
ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiac ich predpisov platných v čase podpisu zmluvy. 

10.6 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každé vyhotovenie má 
platnosť originálu. Každý z účastníkov zmluvy obdrží dve jej vyhotovenia. 

10.7 Zmluvné strany prehlasujú. že s i zm luvu riadne prečítali , porozumeli jej obsahu, žej u 
uzatvárajú s lobod ne a vážne a na znak sú hl asu s ňouju potvrdzujú svojimi podpismi. 

V Zlatých Moravciach dlia }j.:..1~.: .. y..1.1 

Za Objednávatel'a: 

V Zlatých Moravciach dňa .l1.JL.Ý...1.1 
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Zhotovitel' :~ 

KOVOTHERM PLUS 
Marcela Piszczatowska 

Smetanova 1069/5 
mIesto pod.: RObotnícka 55 

_ . ,953 01 ZI~I. Moravce 
ICO.4·, ?68 371 IC OPH:SK 0701l74ó< 


