Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb.
(Obchodného zákonníka) v znení neskorších zmien a doplnkov
číslo zmluvy:.............................

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1

Zhotoviteľ:

Ing. Juraj Platko
Dilongova 5835/6 08001 Prešov

Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

Ing. Juraj Platko
45708720
1082759227
neplátca DPH

1.2 Objednávateľ:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Č. účtu :
IBAN :
Telefón:
E-mail:

+421 944 231 005
platko@platko.sk
Obec Drienovská Nová Ves
Obecný úrad Drienovská Nová Ves 83, 082 01 Drienovská Nová Ves
Ing. Ján Brozman – starosta obce
00326976
2021225448
neplátca DPH

+421 517797186
starosta@drienovskanovaves.sk

II.
VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1 Východiskové údaje:
2.1.1 Názov stavby:
2.1.2 Miesto stavby:

2.1.3 Investor (stavebník):
III.
PREDMET PLNENIA
3.1 Predmetom tejto zmluvy je:
3.1.1 Vyhotovenie energetického certifikátu pre projekt „Rekonštrukcia verejnej budovy v obci
Drienovská Nová Ves za účelom zníženia energetickej náročnosti“.
3.1.2 Zhotoviteľ vypracuje predmet plnenia pre nasledovné miesta spotreby energie:
 tepelná ochrana stavebných konštrukcií a budov,
 vykurovanie a príprava teplej vody,
 elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov.
3.1.3 Energetická certifikácia budov sa nevyžaduje pre miesto spotreby energie: vetranie
a klimatizácia.

IV.
ČAS PLNENIA
4.1 Termín plnenia predmetu zmluvy : do 31.12.2018
4.2 Zhotoviteľ splní zmluvný záväzok riadnym vypracovaním energetického certifikátu v rozsahu
podľa čl. III. bodu 3.1.1 a jej odovzdaním objednávateľovi .
4.3 Odovzdaním sa rozumie odovzdanie energetického certifikátu objednávateľovi, verejnému
dopravcovi alebo pošte na prepravu do miesta určenia (na adresu objednávateľa).
4.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený energetický certifikát prevezme a zaplatí za jej
zhotovenie dohodnutú cenu.
V.
CENA
5.1 Cena zhotovenia predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou
zmluvných strán v zmysle § 2 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je
doložená kalkuláciou zhotoviteľa, ktorá tvorí prílohu č. 2 k tejto zmluve.
5.2 Cena za dielo je :

Cena bez DPH : 530,- Eur
Zhotoviteľ nie je plátcom DPH.
5.3 Cena dohodnutá v bode 5.2 zahŕňa dodávku jedného originálu vyhotovenia energetického
certifikátu.
VI.
PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1 Podkladom pre úhradu ceny za predmet zmluvy bude faktúra vystavená zhotoviteľom po
splnení predmetu zmluvy podľa čl. III. bodu 3.1.1..
6.2 Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od doručenia objednávateľovi.
VII.
ZÁRUČNÁ DOBA – ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY
7.1 Odovzdaním energetického certifikátu zhotoviteľovi a zaplatením celej ceny diela, k nemu
objednávateľ nadobúda vlastnícke právo.
VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA
10.1 Objednávateľ je oprávnený použiť dielo – predmet tejto zmluvy výlučne iba na účely
vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím
osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom zhotoviteľa. Pokiaľ použije objednávateľ
dokumentáciu na iné účely bez súhlasu zhotoviteľa má zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ
odovzdal celý prospech, ktorý z tohto ďalšieho použitia mal. Pokiaľ vznikne zhotoviteľovi v tejto
súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody.
10.3 Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou.
Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné právne predpisy, technické normy platné na území
Slovenskej republiky a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť východiskovými
podkladmi objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov
zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy a samosprávy.
10.4 Ak dohody oprávnených pracovníkov zmluvných strán majú vplyv na predmet alebo termín
splnenia záväzku, musí byť súčasťou týchto dohôd aj spôsob úpravy ceny. Takáto dohoda je
podkladom pre vypracovanie zmeny/dodatku k tejto zmluve.
10.5 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na zhotovenie diela v rozsahu čl. III. tejto zmluvy
a že jednostupňový projekt vypracujú osoby oprávnené na projektovú činnosť v zmysle zákona č.
138/1992 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ
povinný umožniť mu nahliadnuť do živnostenského oprávnenia alebo do oprávnenia energetickú
certifikáciu budov.

10.6 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho
s dodávaným tovarom, prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o
poskytnutí NFP a to oprávnenými osobami v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP a poskytnúť im
všetku potrebnú súčinnosť.
IX.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1 Zmluva je uzavretá okamihom, kedy je posledný súhlas s obsahom návrhu zmluvy
doručený druhej strane. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom. Súhlas musí
byť písomný, riadne potvrdený a podpísaný oprávneným zástupcom zmluvnej strany, ktorá ho
prejavila.
11.2 Meniť alebo doplňovať text tejto zmluvy je možné len formou písomných zmien/dodatkov,
ktoré budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch
zmluvných strán.
11.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, vyplývajúce z tejto zmluvy, budú riešiť
jednaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté medzi nimi na základe
tejto zmluvy sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Prípadné spory, o ktorých sa
strany nedohodli, budú postúpené na rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu.
11.6 Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno si ponechá
objednávateľ a jedno zhotoviteľ.
V ............................ dňa .........................

Objednávateľ:

...........................................................
Ing. Ján Brozman
starosta

V ........................... dňa .........................

Zhotoviteľ:

.............................................................
Ing. Juraj Platko

