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 ZMLUVA O DIELO 
 

na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok plynových kotlov uzatvorená 

v zmysle Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 

predpisov, § 264 ods. 2 a § 536-565 

 

 
Článok I 

ZMLUVNÉ STRANY 

 

Zhotoviteľ: ELEgas, s.r.o.  

 E. Necseya 3168/3  

 010 08 Ţilina 

Zastúpený:     Martin Vyhniar - konateľ 

Bank. spoj.:    Tatra banka, a.s. IBAN:  

IČO:  52042642  

DIČ:  2120875977 

IČ DPH:  SK2120875977 

 

 

Objednávateľ:  Kysucká kniţnica v Čadci 

 Ul. 17. novembra 1258 

 022 01 Čadca 

Zastúpený: PhDr. Janka Bírová - riaditeľka  

Bank. spoj.: Štátna pokladnica, IBAN:  

IČO:  36145068 

DIČ:  2021435625  

 

 
Článok II 

PREDMET ZMLUVY 

 

2.1 Vykonávanie odborných prehliadok, odborných skúšok plynových a tlakových zariadení v 

areáli objednávateľa v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z.: 

 

a/ v rokoch 2019, 2020, 2022 v mesiaci december: 

- odborná prehliadka plynového zariadenia VIESSMANN – VITODENS 200 W v počte 3 

ks,  

 

b/ v roku 2021 v mesiaci december: 

- odborná skúška plynového zariadenia VIESSMANN – VITODENS 200 W – v počte 3 

ks. 

 

d/ v roku 2023 do 8.12.2023: 

- odborná prehliadka plynového zariadenia VIESSMANN – VITODENS 200 W v počte 3 

ks, 

 

 

Článok III 

ROZSAH VYKONÁVANÝCH PRÁC, ČINNOSTI A PORADENSTVA 
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3.1 Zhotoviteľ vykoná odborné prehliadky a odborné skúšky s vyhotovením písomnej správy. 

3.2 Zhotoviteľ pri odovzdaní písomného záznamu o odbornej prehliadke a odbornej skúške 

upovedomí objednávateľa o zistených nedostatkoch, prípadne navrhne spôsob odstránenia.  

 

 

Článok IV 

PODMIENKY  ZODPOVEDNOSTI  A  SPOLUPRÁCE 

 

4.1 Objednávateľ sa zaväzuje sprístupniť priestory kotolne a vytvoriť pracovníkom 

zodpovedajúce podmienky pre riadny a bezpečný výkon práce. 

4.2 Zhotoviteľ zodpovedá za včasné a kvalitné vykonanej práce uvedenej pod Článkom II tejto 

zmluvy kvalifikovanými pracovníkmi. 

4.3 Zhotoviteľ zodpovedá v celom rozsahu za škody, ktoré vzniknú Objednávateľovi 

zanedbaním alebo opomenutím vykonania odborných prehliadok a odborných skúšok 

a vyhotovením správy v stanovenom termíne. 

4.4. Zhotoviteľ v prípade poruchy, ktorá bráni v plnení zmluvy, nahlási túto skutočnosť 

Objednávateľovi a v spolupráci s ním zabezpečí jej skoré odstránenie. Prípadné práce nad 

rámec Zmluvy sa budú po písomnom potvrdení fakturovať zvlášť. 

4.5. Zhotoviteľ nezodpovedá za škody spôsobené nepredvídateľnými okolnosťami, skrytými 

vadami, únavou materiálu, zásahmi zo strany Objednávateľa, poruchami v dodávke médii a 

podobne. 

4.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri plnení predmetu tejto Zmluvy dodrţať všetky príslušné právne 

predpisy a technické normy. 

 

 

Článok V 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

5.1. Zmluvné strany dohodou stanovili cenu za dielo s DPH: 

- odborná prehliadka plynového zariadenia VIESSMANN – VITODENS 200 W v počte 3 

ks =  90,00 € 

- odborná skúška plynového zariadenia VIESSMANN – VITODENS 200 W – v počte 3 ks 

=  108,00 € 

5.2 Zhotoviteľ bude práce súvisiace s odbornými prehliadkami a skúškami fakturovať po ich 

vyhotovení a odovzdaní správ Objednávateľovi. 

5.3 Objednávateľ sa zaväzuje, ţe uhradí faktúru do 14 dní po jej doručení. 

 

 

Článok VI  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to na obdobie 4 roky do 8.12.2023 a nadobúda 

účinnosť dňom podpísania. 

6.2 Zmeny a doplnky k tejto zmluve moţno robiť len písomnou formou po ich vzájomnom 

odsúhlasení. 

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

predpisy. 

6.4 Výpovedná lehota tejto zmluvy je: 

a) 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia    

výpovede, 
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b) dohodou bez výpovednej lehoty so súhlasom oboch zmluvných strán, 

c) okamţite za hrubé porušenie zmluvných vzťahov. 

6.5 Zmluvné strany si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu ju dobrovoľne 

podpísali. 

6.6 Zmluva obsahuje 3 strany a je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých jeden obdrţí 

Objednávateľ a jeden Zhotoviteľ. 

 

 

V Čadci, dňa 9.12.2019 

 

 

 

 

 

 

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

  Objednávateľ      Zhotoviteľ 


