
ZMLUVA  O DIELO  č. 057/2022 
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

dodávke zmontovaných vzduchotechnických zariadení 

(e. č. o. 2022038) 

 

I. Zmluvné strany 

 
I.1 Objednávateľ:  Miestny úrad Košická Nová Ves  

                                                Mliečna 1, 040 14 Košická Nová Ves 

             Zastúpený:  

 vo veciach zmluvných: Ing. Michal Krcho, starosta  

 vo veciach technických: Ing. Michal Krcho, starosta 

 IČO:    00690996 

DIČ:    2020761556 

 IČ DPH :   neplatca 

 bankové spojenie:    

 číslo účtu:    SK34 0200 0000 0000 1422 3512   

 telefón:   +421 918 630 122 

 e-mail:    starosta@kosickanovaves.sk 

 
I.2 Zhotoviteľ:   KLIMAVEX a.s. 

                                                     Alejová 2, 04001 Košice 

 Zastúpený: 

 vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Theisz, predseda predstavenstva 

 vo veciach technických: Ing. Henrich Boháčik, manažér ITS  

 IČO:    46 074 201 

 IČ DPH :   SK2023229098 

 bankové spojenie:  ČSOB a.s. 

 IBAN:     SK    , SWIFT: CEKOSKBX 

telefón:   +421    

 e-mail:      

 

 

II. Východiskové podklady a údaje 

 
II.1 Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa č. 062HB2022                 

spracovaná na základe požiadaviek objednávateľa. 

 

II.2 Názov stavby: Budova Miestneho úradu Košická Nová Ves 

Projekt: Dodávka a montáž klimatizácie v určených priestoroch miestneho úradu          

m. č. 300,202a,202b,205,108    

Miesto stavby: Mliečna 1, 040 14 Košická Nová Ves    

 

III. Predmet plnenia 

 
III.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok stanovených touto zmluvou vykonať dodávku              

a montáž klimatizačných zariadení, rozvodov v určených priestoroch m. č. 

300,202a,202b,205,108 v rozsahu cenovej ponuky  č. 062HB2022. 

  

III.2 Predmet plnenia diela neobsahuje prívodné elektrické rozvody pre silnoprúdové 

napojenie klimatizačných zariadení vrátane istenia a OPaOS.          

III.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, 

pričom nezodpovedá za zmeny, ktoré si vyžiada objednávateľ.  

 

III.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho 

zhotovenie dohodnutú cenu na základe cenovej ponuky 062HB2022. 
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IV. Termín plnenia 
 

IV.1 Termín plnenia predmetu zmluvy zo strany zhotoviteľa podľa časti III tejto zmluvy je: 

 

Dodávka a montáž technologických zariadení klimatizácie vrátane rozvodov bude 

do 5 týždňov od dátumu podpisu tejto ZoD zmluvnými stranami. 

                         

IV.2 Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho časť na odovzdanie pred dohodnutým 

termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom ponúknutom 

termíne. 

 

IV.3 Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je závislé na riadnom a včasnom plnení 

zmluvy zo strany objednávateľa, dohodnutého v bodoch v článku VIII. tejto zmluvy. 

 

V. Cena 
 

V.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu článku III. tejto zmluvy je stanovená 

 dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách. 

 

V.2 Cena za zhotovenie diela v súlade s uvedenou cenovou ponukou zhotoviteľa je: 

 

Cena diela spolu bez DPH :  8314,84 EUR 

Slovom: (Osemtisíctristoštrnásť EUR a osemdesiatštyri Eurocentov) 

 

V.3 Cena je uvedená bez DPH, ktorá bude účtovaná vo výške platnej v čase 

zdaniteľného plnenia predmetu diela. 

 

VI. Platobné podmienky 
 

VI.1 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi v lehote splatnosti od obdŕžania 

faktúry zhotoviteľa. 

 

VI.2 Zhotoviteľ vystaví konečnú faktúru do 15 dní po písomnom odovzdaní diela 

zhotoviteľom a písomnom prevzatí diela objednávateľom. Súčasťou faktúry bude  

odovzdávací - preberací  protokol, potvrdený zástupcami zmluvných strán. 

 

VI.3 Lehota splatnosti daňového dokladu je 14 dní odo dňa jeho doručenia  

 objednávateľovi. 

 

VI.4  Dodaný materiál a tovar je až do zaplatenia konečnej faktúry majetkom zhotoviteľa. 

 

VII. Záručná doba - zodpovednosť za vady 
 

VII.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platnej 

legislatívy a predpisov pre klimatizačné zariadenia a podmienok zmluvy a za to, že 

počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve za predpokladu 

dodržania technického riešenia. 

 

VII.2 Zhotoviteľ poskytuje záruku na dielo po dobu 2 rokov za predpokladu, že: 

- počas záručnej doby nebude do zariadenia zasahovať neoprávnená osoba 

- minimálne 1x ročne objednávateľ zabezpečí servis zariadení (čistenie filtrov, 

kontrola ventilátorov, kontrola okruhov atď.) 

- v prípade zistenia poruchy, túto bezodkladne nahlási zhotoviteľovi.  

 

VII.3 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa objavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ 

iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 
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VII.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu diela v záručnej dobe uplatní 

bezodkladne po jej zistení, písomnou formou a doručí na adresu zhotoviteľa podľa čl. I 

tejto zmluvy. 

 

VIII. Podmienky vykonania diela 
 

VIII.1 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať montážne pracovisko v súlade s podmienkami 

tejto zmluvy v termíne do 3 pracovných dní od písomného vyzvania na realizáciu. 

V prípade omeškania odovzdania montážneho pracoviska z dôvodov na strane 

objednávateľa, posúva sa zároveň termín ukončenia diela o rovnakú dobu. 

 

VIII.2 Objednávateľ zabezpečí stály dozor a sprístupnenie predmetných miest prác počas   

doby montážnych prác zhotoviteľa. 

 

VIII.3 Pre potreby vykonania montážnych prác sa objednávateľ ku dňu odovzdania 

 montážneho pracoviska zaväzuje zabezpečiť: 

- povolenie vstupu a pohybu pracovníkov zhotoviteľa po prístupových 

komunikáciách a v priestore vykonávania prác v potrebnom rozsahu 

- poučenie montážnych pracovníkov zhotoviteľa o dodržiavaní bezpečnostných 

predpisov a pohybe v priestore prevádzky objednávateľa 

- možnosť napojenia montážneho náradia na elektrickú energiu 230V s príkonom 

do 2 kW na hranici montážneho pracoviska 

 

VIII.4 Zhotoviteľ je povinný viesť montážny denník vedúcim montérom diela a pri odovzdaní 

diela ho predložiť  na odsúhlasenie. 

 

VIII.5 Objednávateľ v rámci súčinnosti plnenia predmetu diela zabezpečí vykonanie 

elektroinštalačných prác v termínoch podľa dohody s vedúcim montérom zhotoviteľa 

cestou montážneho denníka. 

 

VIII.6 Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na pracovisku. 

 

VIII.7 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. 

 

VIII.8 Objednávateľ zodpovedá za to, že riadny priebeh montážnych prác zhotoviteľa 

nebude rušený neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 

 

IX. Zmluvné pokuty 
 

IX.1 Ak zhotoviteľ odovzdá dielo uvedené v čl. III. po termíne uvedenom v bode IV.1, 

môže objednávateľ účtovať zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z hodnoty 

diela bez DPH za každý deň omeškania. 

 

IX.2 Ak objednávateľ nedodrží platobné podmienky uvedené v bode VI.3, môže zhotoviteľ        

účtovať objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z fakturovanej čiastky za           

každý deň omeškania. 

 

X. Ostatné ustanovenia 
 

X.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im 

boli zverené zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez vzájomného 

písomného súhlasu a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako plnenie podmienok 

tejto zmluvy. 

 

X.2 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 

starostlivosťou, zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy 

a podmienky tejto zmluvy. 
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X.3 Ak dohody zmluvných strán nad rámec tejto zmluvy majú vplyv na predmet alebo 

termín splnenia záväzku, musí byť súčasťou tejto dohody aj spôsob úpravy ceny. 

Takáto dohoda je podkladom pre vypracovanie dodatku k tejto zmluve. 

 

XI. Odovzdanie diela 
 

XI.1 Dielo je riadne odovzdané, ak je zhotovené podľa podmienok tejto zmluvy                            

a zmluvných strán, bez akýchkoľvek vád, ktoré by bránili v riadnom užívaní diela. 

 

XI.2 Ak dielo obsahuje vady, tieto musia byť spísané v protokole o odovzdaní a prevzatí 

diela s uvedením lehoty na ich odstránenie.  

 

XI.3 Zhotoviteľ je povinný spísať protokol o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý podpíšu obe 

zmluvné strany. 

 

XI.4   Zhotoviteľ je povinný po ukončení diela odovzdať objednávateľovi nasledovné 

doklady: CE vyhlásenia o zhode, užívateľské návody, záručný list pre klimatizačné 

zariadenia.  

 

XII. Náhrada škody 
 

XII.1 Náhrada škody sa bude realizovať v súlade s § 373 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. 

 Obchodného zákonníka. 

 

XIII. Odstúpenie od zmluvy 
 

XIII.1 Od zmluvy je možné odstúpiť na základe dohody podpísanej oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

 

XIV. Záverečné  ustanovenia 
 

XIV.1 Zhotoviteľ je viazaný týmto návrhom zmluvy od doby jeho doručenia objednávateľovi. 

Lehota pre prijatie návrhu zmluvy je tri dni od doručenia. 

 

XIV.2 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy 

 doručený druhej zmluvnej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej 

 obsahom. 

 

XIV.3 Meniť alebo doplňovať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, 

 ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch 

 zmluvných strán. 

 

XIV.4 Pre platnosť dodatkov k tejto zmluve sa vyžaduje dohoda o celom obsahu. 

 

XIV.5 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá 

 objednávateľ a jedno zhotoviteľ. 

 

V Košiciach dňa:  17.08.2022             V Košiciach dňa: 18.08.2022 

  

 

 Zhotoviteľ:              Objednávateľ: 

       

   Ing. Jaroslav Theisz                                                           Ing. Michal Krcho 

           Predseda predstavenstva                                                            Starosta 

 

 

 

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


