ZMLU VA O DIELO
uzavretá podra § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

Zmluvné stra ny
Zhotovíte!':
To máš Ilon·átt1 - ELAZ
Ľ. Podjavorinskej
9530 l Zlaté Mora' ce
IČO: 30006457
D I Č: SK 30006457
zapísan)· v Živnostenskom registri Obvodného úradu itra. pod č.: 407-3274
Bankové spojen ie: Slovenská sporitel'ňa. a.s. č.LI.: 31256092/0900

Obj ednávate!':
Me to Zlaté Mo ravce
Mestský úrad
Ul. l. Mája 2
953 Ol Zlaté Moravce
Zastúpené Tng. Petrom Lcdnárom .CSc., primátorom mesta
IČO: 00308676
DIČ:2021058787

Bankové spojenie: VÚB 1\ iu·a. č.ú.: 33422162/0200

l. Úvodné u tanovcnia
1.1 Mesto Zlaté Moravce v mesiaci júl 20 ll uskutočnilo výberové konanie na technika pre

revíziu elektrických zariadení a blezkozvodov. V tomto v),berovom konaní ,. stanovenom
termíne pred loži li cenové ponuky nas ledujúci uchádzači: 1/ Tomáš llon·áth- ELAZ.
Podjavorinskej 25, Zlaté Moravce a 2/ Michal Zaťko ELEKTROUNTVERZÁL, Štefánikova 30,
Zlaté Moravce. Na základe výsledkov hodnotenia hodnotiacou komisiu sa víťazom výberového
konania stal Michal Zaťko ELEKTROUNTVERZÁL. s ktor)·m bola uzatvorená diía 31.8.2011
Zmluva o dielo, predmetom ktorej je redzia elektroinštalácie a bleLkozvodov na objektoch
mesta Zlaté Moravce. Dňa 1.5.2012 došlo k úmrtiu zm luvného partnera, t.j. p. Michala Zaťka.
ktorý bol ako živnostník zaviazaný predmetnou zmluvou poskytnúť Mestu Zlaté Moravce
dohodnuté plnen ie. Z dôvodu tohto úmrtia nedošlo k vykonaniu ce lého diela, t.j. k splneniu
celého záväzku v ?mysle cito,·anej Lmlll\) o dielo (t.j. bolo uskutočnené len čiastočné plnenie).
1.2 a základe skutočností uvedl:n)·ch' bode 1.1 tohto článku sa dňa 14.5.2012 uskutočnilo na
Mestskom úrad rokovacie konanie. na ktorom Tomáš l !orváth- ELAZ. Podjavorinskej 25, Zlaté
Moravce čestným prehlásením deklaroval, že bol súčinný a spolupracoval s fyzickou osobou
oprávnenou na podnikanie Michalom Zaťkom ELEKTROUNIVERZÁL, Štefánikova 30, Zlaté
Moravce. I ČO: 34394303 na predmete plnenia podľa Zmluvy o dielo uzatvorenej medzi
Mestom Zlaté Moravce a Michalom Zaťkom ELEKTROUNIVERZÁL diía 31.8.2011
a predmetom ktorej boli revízie elektroinštalácie a bleskozvodov. Na tomto rokovacom konaní
súčasne menovan} súhlasil s prevzatím /\')Šnej časti plnenia predmetnej Zmluvy o dielo zo
dňa 31.8.20 ll. pričom pô' od ná zmluvn) mi stranami dohodnutá
cena za vykonanie diela
uvedená z predmetnej zmluve v jednotkových cenách a v súhrnnej cene zostáva nemenná.
Úradný záznam z tohto rokovacieho konania ah.o aj uvedené čestné prehlásenie tvoria prílohu
1 a prílohu 3 tejto l.mluvy o dielo.
l .3 Na základe uvedených skutočností a dôvodo\ ako aj na základe tohto rokovacieho konania
uzat\árajú zmluvné stran) túto Zmlu\ u o dielo.

2. Predmet zm luvy

2.1 Zhotoviter zaväzuje vykona( pre objednávatel'a dielo: Revbe elektroinštalácie a
blesko:::vodov na objektoch objednávatel'a. na ktorých nebola revízia vykonaná podl'a Lm luvy
o dielo zo dl'la 31.8.20 ll citovanej v úvodn)·ch ustanoveniach tejto zmluvy. Zoznam objektov
objednávatel'a. kde sa zhotovíte!' zaväzuje vykonal" revízie je uvedený v prílohe 1 k tejto
zmluve, pričom tvorí jej neoddelitel'nú súčasť.
2.2 Objednávate!' sa zaväzuje. že dokončené práce preveí'me. zaplatí za vykonanie dohodnutú
cenu, ktorá je zhodná z cenami pod ra ZmiU\'Y o dielo zo dňa 3 1.8.20 ll ci to\ anej v úvodných
ustanoveniach tejto zmlu v) a poskytne zhotovite rovi dojednané spolupôsobenie.
3. Ďal"í z:1väzol< zhotovitcl'a

3.1 Zhotovíte!" sa pri real i1-ácii prác zaväzuje d od r7ať všeobecne záväzné predpisy, technické
normy, dojednania tejto zml uvy. vyjadrenia\ crejnoprávnych orgánov a poverených organjzácií.

.t. Čas a miesto plnenia

.u Zhotovíte!' sa zaväzuje. že dodá objednávatel"ovi predmet plnenia. t.j. vykoná dielo podl'a
ods. 2. l a 3.1 tejto zm lu vy v termíne:
-Začiatok prác: od nadobmlnutia účinnosti tl!jto Lm lu,·y
- Ukončen i e prác: podľa ha rmonogramu dohodnutého medzi zm luvnými stranami podl'a potreby
vykonaniajednotlivých rev1zií v Lmysle príslušn)ch právnych predpisov.
4. 2 Dodržanie termínu podra bodu 4.1 tohto č lánku je závislé od riadneho a včasného
spolupôsobenia objednávatera dojednaného v tejto zmluve.
4.3 Zhotovíte!" splní predmet diela v mieste plnenia. t.j. v objektoch objednávatera uvedených
v prílohe tejto zmluvy.
S. Spolupô obenie

objednáva teľa

5.1 Zhotovi tel' pri elektroinštalačných prácach dodrží V) hlášku č. 532/2002 Z. z. o všeobecnotechnických požiadavkách na výstavbu ako aj všetky bezpečnostné predpisy a nariadenia .
5.2 Objedná\ atel' sa zaväzuje. že poskytne zhotovi tcl'ovi spolupôsobenie spočívajúce najmä v
sprístupnení priestorov nev) hnutných k prevedeni u revízie elektrického zariadenia a k
vonkajšiemu meraniu bleskozvodov.
5.3 Objednávate!' LOdpovedá ;a to. že odO\·zdnné podklad) sú bez právnych a faktických vád.

6. Cena a platobné podmienky

6.1 Cena za vykonanie diela podra tejto zm luvy. t.j. za vykonanie revízii elektroinštalácie a
bleskozvode\' v rozsahu čl. 2 a 3 je spracovaná \ súlade so zák. č. 18/ 1996 z.z. o cenách.
Zmluvou o dielo citovanou v úvodných ustanoveniach tejto zml uvy a je uvedená v prílohe l
k tej to zmluve. ktorá tvorí jej neoddelitel'nú súčasť.
6.2 Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude faktúra vystavená 7hotoviterom po splnení
predmetu zm luvy v zmysle bodu 4.1. Faktúra bude splatná do 14 dní od jej odoslania
objednávaterovi. Zhotovitcr je oprávnen)· vystaviť faktúru aj na čiastočné plneni e tejto zmluvy
podľa rozpisu vykonaných reví;:ií. Faktúra musí obsa ho vať všetky nálc:litosti daľ1ového dokladu

v zmysle príslušných práv11ych predpisov.

7. Zodpovedno

ť

za vady, zár·uka

7.1 Zhotoviter zodpoved{t ;.:a to. že dielo je zhoto,·ené pod ra tejto zmluv).
7.2 Zhotoviter zodpovedá zn závady. ktoré má dielo ,. čase jeho odovzdania objednávaterovi.
Za škody vzniknuté pri 'ykonáva ní reví~.:ie elektroinšta lácie a bleskozvodov vzniknuté po
odovzdaní diela zodpovedú iba vtedy. ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.
7.3 Zhotoviter nezodpovedá t.n závad). !-.ton! boli spôsobené použitím podklado\ poskytnutých
objednávaterom a zhoto' iter ani pri ') naložení všetkej starost li\ osti nemohol zistiť ich
nevhodnosť. prípadne na iiu upozornil objed návatern a ten na ich použití trval.
7.4 Zhotov iter sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /závady diela! bez
zbytoč ného od kladu. najneskôr však v lehote do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
7.5 Výhrady orgánov štátnej správy a organizácií poveren)'ch v)·konom štátnej správy k projektu
pri jeho prerokovaní po dodaní sa posudzujú ako závady prác.
8. z~iverečné ustan ovenia

8.1 Túto zm luvu je možné meniť len písomnou formou vo forme dodatku podpísaného
oprávnenými zástupcami oboch Lm luvných strán.
8.2 Ak dôjde po uzavretí zm luvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola Lm luva
uzavretá. zm luvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých
touto zmenou.
8.3 Zmluva je vypracovaná ,. 3 vyhotO\l:niach. z ktor)·ch objednávate!' obd rží dve vyhotovenia
a druhá zmluvná strana dostane jedno vyhotoven ie.
SA Zmluva nadobúda platnosť dľ1om jej podpisu oboma zmluvn) mi stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke objednávatera.
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k ZMLUVE O DI ELO
uzavretej podra § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
dňa 16.5.2012 medzi zmluvným i stranam i

Zhotoviteľ:

T omáš Horvá th - EL AZ
Ľ. Podjavorinskej
95301 Zlaté Moravce
I ČO: 30006457
DI Č: K 30006457
zapísaný v Živnostenskom registri Obvod ného úradu itra, pod č.: 407-3274
Bankové spojenie: Slovenská sporitcl"1ia, a.s. č .ú.: 3 1256092/0900

Obj ednáva teľ:

Mesto Zlaté Mon vce
Mestský úrad
Ul. l. Mája 2
953 Ol Zlaté Moravce
Zastúpené Ing. Petrom Lednárom .CSc .. primátorom mesta
I ČO: 00308676
DlČ:202 1 058787
Bankové spojenie: VÚB itra, č.ú.: 33422 162/0200

Zmluvné strany sa dohod li, že Zm luva o dielo uzatvorená medzi zmluvnými stranami dňa
17.5.20 12, predmetom ktorej je revízia elektroinštalácie a bleskozvodov sa dopÍňa nasledovne:
J.
Predme t d oda tku

l. Za článok 7 sa vkl adá nový č l ánok 7 A, ktorý vrátane nadp isu znie:
"7 A. Vylw návani c por cvíznych opráv
7A.l V prípade, že zho tov iteľ pri vykonávaní predmetu zm lu vy zistí potrebu vykonania
porevíznej opravy elektroinštalácie alebo bleskozvodu, zaväzuje sa túto skutočnosť
objednávaterovi bezodkladne oznámiť.
7A.2 Zhotovitel' j e povinn) na základe obj ed návky objed návatel'a podpísanej primátorom mesta
alebo na to poverenou osobou vyko nať porcvízne opravy a objednávate!' je povi nný za ich
vykonani e zaplatiť zhotovitel"ovi cenu, a to na základe zhotovitel'om vystavenej faktúry.
7A.3 Ustanovenia tej to zmluvy týkajúce sa splatnosti a náležitostí fak túry ako aj ustanovenia
o zodpovednosti za vady sa vzťa h ujú aj na vykonané porevízne opravy."

ll.
Závc t·cčn é ustanoveni a

l. Tento dodatok č. l je vyhotoven)' ' troch \) hotoveniach, z ktor)·ch objednávate!" obdr7í
dve vyhotovenia a druhá zm luvná strana dostane jedno vyhotovenie.

2. Tento dodatok č. l nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvným i stranami
a účinnost" dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnen ia na stránke objed návateľa.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že tento dodatok č. 1 uzatvorili slobodne, Yážne a bez omylu,
ich zmluvná vol"nosť nie je ni čím obmedzená, text tohto dodatku si prečital i, jeho obsahu
porozumeli a na znak súhlasu ho podpisujú.

V Zlatých Moravciach. diía 18.5.2012
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Tlllil'f&~-U)~-V~tŕí ~'t:ľ~~ 7

Zhotoviteľ

Matan~l spra~v~~'i~~~z a spravnost' ... ..... .

- a: "\J~ . ?,9.)1

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

3

•

