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ZMLUVA O DIELO 
 

na vykonávanie čistenia a kontroly komínov uzatvorená v zmysle  
Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

 § 264 ods. 2 a § 536-565 
 

 

Zmluvné strany 

Zhotoviteľ: Ing. Roman Klieštik – KOMINARSTVO 

 Horelica 232 

 022 01 Čadca 

Bank. spoj.:    SK28 0200 0000 0012 2598 5159 

IČO:  37 586 645 

DIČ:  1020088575 

 

Objednávateľ: Kysucká knižnica v Čadci 

 Ul. 17. novembra 1258 

 022 01 Čadca 

Zastúpený: PhDr. Janka Bírová - riaditeľka   

Bank. spoj.: Štátna pokladnica, IBAN: SK70 8180 0000 0070 0078 1352 

IČO:  36145068 

DIČ:  2021435625 

 
Článok I 

Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom tejto Zmluvy je vykonávanie čistenia a kontroly komínov v objekte: Kysucká 
knižnica v Čadci, Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca v časovom intervale v zmysle 
vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 401/2007 Z. z. o technických 
podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní 
palivového spotrebiča, elektrotepelného spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri 
výstavbe a používaní komína a dymovodu a o lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol 
z účinnosťou od 1. septembra 2007 (ďalej len „vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z.“: 

a) v mesiaci jún: 

- kontrola komína od plyn. kondenz. kotla od DN150 do DN200 a výkonu od 100kW do 
200kW so zapojením 3 ks kotlov po 49kW,  

- kontrola komína od plyn. spotrebiča od DN150 do DN200 a výkonu od 50kW do 80kW, 
v počte 1 ks, 

- kontrola komína od plyn. spotrebiča od DN150 do DN200 a výkonu do 50kW, v počte 1 ks.  

b) v mesiaci december: 

- kontrola komína od plyn. kondenz. kotla od DN150 do DN200 a výkonu od 100kW do 
200kW so zapojením 3 ks kotlov po 49kW, 

- kontrola komína od plyn. spotrebiča od DN150 do DN200 a výkonu od 50kW do 80kW, 
v počte 1 ks. 
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Článok II 

Poskytovanie služieb 

2.1 Zhotoviteľ vykoná u Objednávateľa práce v rozsahu vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z. z. tak, ako 
mu to vyhláška ukladá.  

2.2 Po ukončení prác Zhotoviteľ vystaví doklady o kontrole a čistení komínov a oboznámi 
Objednávateľa o stave vykonaných prác a závad, ktoré je nutné odstrániť do stanoveného 
termínu uvedeného na potvrdení o vykonaní kontroly a čistení komínov. 

 
Článok III 

Podmienky zodpovednosti a spolupráce 
 

3.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi záruku za kvalitu prevedených prác, čo potvrdí 
vystavením dokladu “Potvrdenie o kontrole a čistení komínov“, kde je uvedený a popísaný stav 
komínového telesa.   

3.2 Objednávateľ je povinný umožniť Zhotoviteľovi  prístup na pracovisko, aby mohol vykonať 
práce v rozsahu, ktorý predpisuje vyhláška MV SR č. 401/2007 Z. z. 

3.3 Zhotoviteľ zodpovedá za včasné a kvalitné vykonanie práce uvedenej pod Článkom I. tejto 
zmluvy kvalifikovanými pracovníkmi. 

3.4 Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi zanedbaním 
alebo opomenutím vykonania čistenia a kontroly komínov a vyhotovením správy v stanovenom 
termíne. 

3.5 Zhotoviteľ v prípade poruchy, ktorá bráni v plnení Zmluvy, nahlási túto skutočnosť 
Objednávateľovi a v spolupráci s ním zabezpečí jej skoré odstránenie.  

3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto zmluvy dodržať všetky príslušné právne 
predpisy a technické normy. 

Článok IV 
Platobné podmienky 

 
4.1 Zmluvné strany stanovili cenu za dielo dohodou, vrátane dopravy (dodávateľ nie je platcom 

DPH): 

- kontrola komína od plyn. kondenz. kotla od DN150 do DN200 a výkonu od 100kW do 
200kW, v počte 3 ks po 49kW = 40,00 €, 

- kontrola komína od plyn. spotrebiča od DN150 do DN200 a výkonu od 50kW do 80kW, 
v počte 1 ks = 30,00 €, 

- kontrola komína od plyn. spotrebiča od DN150 do DN200 a výkonu do 50kW, v počte 1 ks 
= 20,00 €. 

4.2 Fakturačná cena prác  bude podrobne rozpísaná na faktúre, ktorá zahŕňa aj cenu za dopravu.  

4.3 Zhotoviteľ bude práce súvisiace s čistením a kontrolou komínov fakturovať po ich vyhotovení 
a odovzdaní správ Objednávateľovi. 

4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že uhradí faktúru do 14 dní po jej doručení. Ak faktúra nebude 
uhradená, stanovujú sa penále z omeškania vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý i 
započatý deň omeškania od dátumu splatnosti. 

 
Článok V 

Záverečné ustanovenia 
 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 4 roky do 6.12.2024 a nadobúda platnosť a  
účinnosť dňom podpísania.  
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5.2 Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno robiť len písomnou formou po ich vzájomnom 
odsúhlasení. 

5.3 Pokiaľ nie je v tejto zmluve uvedené inak, platia pre tento zmluvný vzťah všeobecné právne 
predpisy. 

5.4 Výpovedná lehota tejto zmluvy je: 
a) 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia 

výpovede, 
b) dohodou bez výpovednej lehoty so súhlasom obidvoch zmluvných strán, 
c) okamžite za hrubé porušenie zmluvných vzťahov. 

 
5.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne podpísali. 
 
5.6 Zmluva obsahuje 3 strany a je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden obdrží 

Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. 

 

V Čadci, dňa 07.12.2020 

 

 

 

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

                Objednávateľ                                Zhotoviteľ 


