
                      ZMLUVA  O  DIELO č. 1/2/2015 
                       uzatvorená  podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka               
 

 

                                  

                                                     ČLÁNOK I. 

                                                     UČASTNÍCI   
 

ZHOTOVITEĽ : 

                              VTZ Slovensko, s.r.o. 

                              zastúpený : Cyril Dudáš – konateľ  

                              IČO          : 36490032          

                              DIČ          : 2021770982                                

                              ban. spoj.  : SLSP, a.s. Mestská pobočka Svidník 

                                                 č.ú. 0620675535/0900 

                              sídlo          : Stropkovská 585,  089 01 Svidník 

 

OBJEDNÁVATEĽ :           
                             Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb   

                             zastúpený  : Mgr. Adrián Labun – riaditeľ   

                             IČO           : 00696323  

                             DIČ           :  2020785294 

                             ban. spoj.  :  Štátna pokladnica    

                                                  č. ú.  :  7000511785/8180 

                             sídlo          :  SNP 4, 089 01  Svidník 
 

 

 

                                                   ČLÁNOK II. 

                                                PREDMET  ZMLUVY 
 

             Predmetom plnenia zmluvy je vykonanie  revízií - OP a OS elektroinštalácií 

a bleskozvodu objektov ZpS a DSS vo Svidníku v rozsahu  prílohy  č.1  -  zoznam objektov 

a cenník prác.   

            Touto zmluvou sa zaväzuje Zhotoviteľ vykonávať v zmysle vyhlášky MPSVaR      

 č.508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a 

ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické 

zariadenia v platnom znení (ďalej len “Vyhláška“) a súvisiacimi STN – EN  normami : 

           

       

                               
                                          ČLÁNOK  III. 

                                             CENA ZA DIELO 

 

1. Fakturácia za dielo       spolu     5.365,00 EUR        v rozsahu prílohy č.1            

2. Fakturácia  sa vykoná po ukončení prác odovzdaním a prevzatím Protokolov  

z OP  a OS – revízie. 

3. Splatnosť faktúr je do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, pokým sa nedohodne iné. 

 

 



                                                 ČLÁNOK  IV. 

                                                           ZÁRUKA 

 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za riadne a včasné plnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy  

v záruke 36 mesiacov.  
2. Za škody spôsobené treťou osobou, vandalstvom, alebo vyššou mocou zhotoviteľ 

nezodpovedá. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť všetky priestory súvisiace pre riadny výkon 

prác a neprípustné priestory po oznámení 1 deň vopred. 

 

 

                                             ČLÁNOK   V. 

                                           DOBA TRVANIA 

 

   1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2015. 

   2. Zmluvné strany môžu zmluvu vypovedať kedykoľvek v celom rozsahu po  

       vzájomnej dohode.        

 

 

                                                      ČLÁNOK  VI. 

                                             ZÁVEREČNÉ  UJEDNANIA 

 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje výkon prác časovo prispôsobiť prevádzkovému režimu 

objednávateľ.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávané práce spĺňajú STN a normy BOZ. 

3. Zhotoviteľ prehlasuje, že všetci jeho zamestnanci majú čistý výpis z  registra trestov a 

zamestnanci, ktorí budú akýmkoľvek spôsobom v styku s predmetom plnenia sú 

oprávnení pre styk s hospodárskym a služobným tajomstvom a sú v trvalom 

pracovnom pomere k zhotoviteľovi.  

4. Zhotoviteľ sa bude pri dodávke diela riadiť pokynmi objednávateľa, hlavne  pre oblasť 

kvality, BOZ a PO. 

5. Zhotoviteľ prehlasuje, že jeho zamestnanci spĺňajú všetky odborné a vedomostné 

kritéria pre výkon ich činnosti. 

                           

 

      Vo  Svidníku dňa 30.1.2015 

 

 

      Zhotoviteľ :                                                   Objednávateľ : 

                            

                                     

 

 

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

 

  Dátum zverejnenia zmluvy: 31.1.2015 

 

 

  Dátum účinnosti zmluvy:   1.2.2015 

                         



    
 

 

                                                   

 

   PRÍLOHA č. 1 

                                           k  ZMLUVE  O  DIELO č. 1/2/2015 

 

 

Rozsah a cenník prác : 

 

 

 

1. ELEKTROINŠTALÁCIA : 

 

 

Kábelová prípojka TR/HRE                                    150,00 eur 

Ubytovacia budova                                               1.750,00 

Spoločenská budova  s prístupovou chodbou          525,00 

Administratívna budova s prístupovou chodbou     775,00 

Kotolňa                                                                     230,00 

Doregulačná stanica plynu                                       150,00 

Práčovňa                                                                   550,00 

Kuchyňa so vzduchotechnikou                                 365,00 

Spolu  :                                                                  4.495,00 EUR  

 

 

2. BLESKOZVOD : 

 

Ubytovacia budova                                                   210,00 eur 

Spoločenská budova  s prístupovou chodbou           150,00 

Administratívna budova s prístupovou chodbou       300,00 

Kotolňa                                                                      120,00 

Kuchyňa a jedáleň                                                       90,00 

Spolu :                                                                        870,00 EUR 

 

                                                                               

Vo Svidníku dňa 30.1.2015 

 

 

Zhotoviteľ :                                                       Objednávateľ : 

                            

                                     

 

 

.............................................................             ..........................................................             
 
   Dátum zverejnenia zmluvy: 31.1.2015 

 

    Dátum účinnosti zmluvy:   1.2.2015 


