
  

 

 

 
                               ZMLUVA O DIELO  
 

 
Zhotoviteľ:  Jozef  Hlbočan - REPLYN 
Sídlo:   Dolina 14 , 027 05 Zázrivá 
IČO:    40971911 
DIČ:    1021453334 
Bankové spojenie :   
Číslo účtu/kód banky :    
SWIFT :                         
Zastúpená:   Jozefom Hlbočanom – živnostníkom, na strane jednej  

                   (ďalej len „zhotoviteľ“) 
 

a 
 

Objednávateľ:      Odborné učilište internátne  
Sídlo:                           Hviezdoslavova 668 , 018 63 Ladce   
Zastúpené:                   PaedDr. Vladimírom Hromekom  
IČO:                        00162922  , DIČ: 2020993480  
Bankové spojenie:         
Číslo účtu:             

 
 
 

uzavierajú podľa ust. § 536 a nasledujúceho zákona č. 513/1991 Zb. a Obchodného zákonníka túto 

 
   

Zmluvu o dielo: 
 
 

Čl. I 

Predmet zmluvy o dielo 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo: 

Odborné prehliadky  a Odborné skúšky  VTZ  plynových a následný servis v DRS plyn  vykonané v zmysle  
vyhl. MPSVaR  508/ 2009 .V zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení z.č. 309/2007 Z.z. .  v súlade 
s technickými normami a vyhláškami  (ďalej len „predmet diela“). 

2.  Objednávateľ sa zaväzuje  spolupôsobiť, vykonané dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho 
vykonanie cenu, v dojednanej výške (čl. IV. bod 1. a 2.). 

3. Špecifikácia predmetu diela je uvedená v Pláne odborných prehliadok a odborných skúšok  , ktoré 
tvoria prílohu č. 1 tejto zmluvy a sú jej neoddeliteľnou súčasťou. 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
Čl. II 

Dohodnutá doba dodania a miesto dodania 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať objednávateľovi predmet diela podľa článku I. bodu 1. tejto zmluvy, 

podľa plánu odborných prehliadok a odborných skúšok objednávateľa na dobu neurčitú. 
2. Dohodnutým miestom dodania podľa bodu 1. sa rozumie: Plynové zariadenia objednávateľa:  na 

ulici  Hviezdoslavova 668 , 018 63 Ladce 
 

Čl. III 

 

Prevzatie predmetu diela 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri prevzatí predmetu diela odovzdať objednávateľovi doklady, ktoré sú 

potrebné na prevzatie a na užívanie predmetu diela a oboznámiť objednávateľa s podmienkami a pokynmi 

týkajúcimi sa prevádzky predmetu diela. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) prevziať predmet diela v dohodnutom mieste dodania, 

 b) predmet diela pri jeho prevzatí prezrieť. 

3. Preberaním protokolov o vykonaných OP a OS je poverená p. Rafajová, ktorá zároveň potvrdí 

oprávnenosť úhrady za vykonanie diela. 

 

 

Čl. IV 

 

Cena diela a platobné podmienky 

 

1.  Objednávateľ sa zaväzuje, že za dodaný predmet diela vrátane prác a úkonov podľa čl. I bod 3. 

tejto zmluvy, zaplatí zhotoviteľovi kúpnu cenu, viď príloha (cenová ponuka). Uvedená kúpna cena zahŕňa 

dopravu predmetu diela do dohodnutého miesta dodania. Cena za vykonané dielo je konečná. Zhotoviteľ nie 

je platcom DPH. 

2. Dohodnutá cena je splatná etapovite, po vykonaní prác podľa čl. I bod 3. tejto zmluvy. 

3. Zhotoviteľovi vzniká nárok na zaplatenie kúpnej ceny dodaním predmetu diela objednávateľovi do 

dohodnutého miesta dodania. 

4. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi kúpnu cenu za predmet diela podľa bodu 1. a 2. tohto článku 

zmluvy, na základe faktúry zhotoviteľa, a to prostredníctvom banky na účet zhotoviteľa uvedený vo faktúre; 

faktúra je splatná do 21 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

5. Zmluvné strany sa dohodli,  že daňový doklad – faktúra,  bude obsahovať nasledujúce údaje: 

a) označenie faktúry a jej číslo, 

b) označenie zmluvných strán: obchodné meno, sídlo, IČO, DIČ, 

c) odvolanie na ustanovenie zmluvy oprávňujúce k fakturácii, 

d) fakturovanú sumu, deň vystavenia faktúry a dátum jej splatnosti 

e) obchodné meno peňažného ústavu a číslo účtu na ktorý má byť fakturovaná suma prevedená 

f) označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 

g) pečiatku a podpis zodpovedného zástupcu zhotoviteľa 



  

 

 

6. Ak faktúra zhotoviteľa bude vystavená chybne, objednávateľ je oprávnený bez zbytočného odkladu 

vrátiť faktúru zhotoviteľovi s uvedením chýbajúcich náležitostí alebo vyznačením nesprávnych údajov, V takom 

prípade sa prerušuje lehota splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. 

7. Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu za vykonané dielo, hradený 

prostredníctvom peňažného ústavu, je splnený odpočítaním predmetnej čiastky z účtu objednávateľa. 

8. V prípade ak objednávateľ  bude v omeškaní so splnením svojho záväzku zaplatiť zhotoviteľovi 

kúpnu cenu za predmet diela podľa tejto zmluvy, má zhotoviteľ právo požadovať od objednávateľa popri plnení 

aj úroky z omeškania, a to vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

9. V prípade ak zhotoviteľ bude v omeškaní so splnením svojho záväzku dodať objednávateľovi 
predmet diela v dohodnutej dobe dodania, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z kúpnej 
ceny za každý, aj začatý, deň omeškania. Pohľadávka na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa predchádzajúcej 
vety vznikne len za podmienky, že objednávateľ písomne vyzve zhotoviteľa na zaplatenie zmluvnej pokuty; 
táto pohľadávka je potom splatná v lehote uvedenej v  písomnej výzve na zaplatenie zmluvnej pokuty. 

10. V prípade, ak zhotoviteľ bude v omeškaní s dodaním predmetu diela o viac než 60 dní, je 
objednávateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie od tejto zmluvy sa nedotýka nároku 
objednávateľa na zaplatenie zmluvnej pokuty podľa bodu 9. tohto článku zmluvy. Uplatnením nároku na 
zaplatenie zmluvnej pokuty podľa tejto zmluvy nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla porušením povinnosti zhotoviteľa zabezpečenej zmluvnou pokutou podľa bodu 9.tohto článku 
zmluvy, a to v celej výške tejto náhrady, teda aj vo výške, ktorá presahuje dohodnutú zmluvnú pokutu.  
 
 
 

Čl. V 

Ďalšie dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú vzájomne poskytovať potrebnú súčinnosť, vzájomne sa 

informovať o ďalších skutočnostiach potrebných pre plnenie ich záväzkov z tejto zmluvy a oznamovať si včas 
dôležité okolnosti a ich zmeny, ktoré môžu mať vplyv na ich práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy. 

2.  Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností bolo spôsobené okolnosťami 
vylučujúcimi zodpovednosť. 

3.  Za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na montážnom pracovisku zodpovedá zhotoviteľ. 
Zhotoviteľ sa za účelom zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci bude riadiť právnymi predpismi 
upravujúcimi dotknuté oblasti. 

4. Ďalšou prílohou sú Oprávnenie na vykonanie Odborných prehliadok, Odborných skúšok  a servisu 
DRS plynu  a živnostenský list  

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

Čl. VI 

 
Odstúpenie od zmluvy 

 
1. Zhotoviteľ  je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy, ak objednávateľ podstatne poruší niektorú zo 

svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä ak objednávateľ bude v omeškaní so zaplatením kúpnej 
ceny za predmet diela o viac než 60 dní. 

2. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy v prípade ak zhotoviteľ poruší  čl. II bod 1. tejto 
zmluvy, alebo ak zhotoviteľ inak podstatne poruší niektorú zo svojich povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

3. Zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpoveď zo zmluvy 
musí byť písomná. Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej zmluvnej strane 
a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od tejto zmluvy sa 
zmluva neruší od počiatku, ale až odo dňa doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

5.Povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú 
dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania 
prostredníctvom poštového podniku vráti doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje 
sa takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom  poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je rozhodné v prípade 
právnickej osoby jej sídlo zapísané v obchodnom registri a v prípade fyzickej osoby jej miesto podnikania 
uvedené v živnostenskom registri. 

Čl. VII 

 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

2. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č.1. – Cenová ponuka. 

3. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia účin-

nosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie me-

dzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, 

pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali do úvahy. 

4.Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami. 

5. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

 

 

Ladce 22.7.2016  

 

 

 

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

Jozef Hlbočan          PaedDr. Vladimír Hromek  

   zhotoviteľ                                             objednávateľ                  



  

 

 

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických 

zariadení. 
 

Vykonávame odborné prehliadky a skúšky (revízie) vyhradených technických zariadení. 

V zmysle Zákona NR SR č.124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov, vyhl. MPSVa R č. 508/2009 

                                            v znení neskorších predpisov                            

                             je  prevádzkovateľ plynových zariadení povinný 

                                     
         vykonávať prevádzkové a odborné  prehliadky a skúšky v nasledovných lehotách 

  

Odborná prehliadka  plynových zariadení: 
 

Kotolne s výkonom zariadenia nad 0,5 MW                                              1x za 3 mesiace 

Kotolne s výkonom zariadenia do   0,5 MW                                              1x za rok 

 

Rozvod plynu nad 0,4 MPa                                                                        1x za rok 

Rozvod plynu do   0,4 MPa                                                                        1x za 3 roky                                   

    

  Regulačná stanica plynu    OP                                                                    1x za rok 

  Regulačná stanica plynu    OS                                                                    1x za3 roky   
         Ceny za vykonanie Odborných prehliadok 

 

  Odborná prehliadka NTL teplovodnej plynovej kotolne( stolársky blok)       

     s inštalovaným výkonom 458 kW.................................................95.-€   

 

   Odborná prehliadka NTL teplovodnej plynovej kotolne( murársky blok)       

     s inštalovaným výkonom 137 kW.................................................95.-€  

      

 Odbornej prehliadky Do Regulačnej Stanice plynu     ......................70.-€ 

  

  Odbornej skúška Do Regulačnej Stanice plynu     ...........................40.-€ 

 

Odborná prehliadka NTL plynového rozvodu 2x 20...........................40.-€ 

  

Odborná prehliadka NTL plynového zariadenia(zámočnícky blok) 

  S inštalovaným výkonom 24,9 kW....................................................50.-€ 

 

Odborná prehliadka NTL plynového rozvodu pre kuchyňu.................15.-€ 

 

Odborná prehliadka NTL plynových zariadení v kuchyni 3x 15..........45.-€ 

 Celková suma za vykonanie Odborných prehliadok .........................450.-€ 
 

Nie som platca DPH. 

Cenovú ponuku vypracoval  : RTPZ  Jozef Hlbočan 

Vypracované 22.7.2016                                 



  

 

 

                                                                                                                  


