
ZMLUVA   O DIELO 
 

uzavretá podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov  medzi zmluvnými stranami uvedenými v čl. 1 tejto zmluvy 

 
Čl. I. 

Zmluvné strany 
 
Objednávateľ:                     Obec Veľký Kýr 
Sídlo:                                     Námestie sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr 
Zastúpený:                           Ing. Judita Valašková, starostka obce 
Bankové spojenie:               Prima Banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu:                             IBAN SK72 5600 0000 0008 5553 2002 
IČO:                                        00309109    
DIČ:                                        2020416310 
                                  (ďalej len objednávateľ) 
 
Zhotoviteľ:                           ENERKLIMA, s.r.o.,  
Sídlo:                                      Levická 3,  949 01 Nitra         
Zastúpený:                            Milan Kubík, konateľ firmy 
IČO:                                        36679909     
IČ DPH:                                  SK2022246358  
Bankové spojenie:               Sberbank Slovensko, a.s.  
Číslo účtu:                             IBAN  SK45 3100 0000 0042 2032 5809       
                                (ďalej len zhotoviteľ) 
 

Čl. II. 
Preambula 

 
2.1 Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto zmluvy použil postup verejného obstarávania –  
       zákazku s nízkou hodnotou podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a  
       o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorej víťazom sa stal  
       zhotoviteľ. 
 

Čl. III. 
Predmet zmluvy 

 
3.1  Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa uskutočniť pre objednávateľa  dodanie zariadenia 
        novej klimatizácie vrátane stavebno - montážnych prác, demontáže pôvodného vetracieho  
        zariadenia, vyhotovenia projektovej dokumentácie a revíznej skúšky podľa oceneného výkazu 
        zhotoviteľa zo dňa 15.2.2021 k zákazke: „klimatizácia MKD“. 
3.2  Miesto uskutočnenia predmetu zmluvy: Obec Veľký Kýr, sála malého kultúrneho domu (Nám. sv.  
        Jána č. 1172/7, parcela C-KN č. 495/100  k. ú. Veľký Kýr), okres Nové Zámky, Nitriansky kraj. 
3.3   Objednávateľ sa zaväzuje hotové dielo prevziať a zaplatiť zhotoviteľovi za jeho realizáciu  
         zmluvnú  cenu podľa čl. V tejto zmluvy. 
 

Čl. IV. 
 

4.1 V zmysle výzvy objednávateľa na realizáciu zákazky sa zhotoviteľ zaväzuje zrealizovať dodávku  
       a montáž  predmetu zmluvy najneskôr do konca mája 2021. 
4.2  V prípade uzatvorenia štátnych hraníc alebo vplyvom vyššej moci v súvislosti s ochorením 
        COVID- 19 sa termín ukončenia projektu môže posunúť.  



 
Čl. V.  

 
5.1   Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu podľa čl. III tejto zmluvy je podložená  
         položkovým rozpočtom zhotoviteľa, ktorý bol predložený v rámci jeho víťaznej cenovej ponuky 
         dňa 15. 2. 2021  nasledovne: 
 

Cena bez DPH 20 % DPH Cena celkom s DPH 
21.585,38 eur 4.317,08 eur 25.902,46 eur 

 
5.2  Zmluvná cena je konečná, vrátane nákladov na dovoz zariadenia, elektromontážnych a staveb-  
        ných prác, vypracovania PD a revíznej správy podľa výkazu výmer zákazky. 
5.3  Zmluvné strany sa dohodli, že zmena ceny predmetu tejto zmluvy je možná iba v prípade zmeny 
        právnych predpisov napr. upravujúcich výšku sadzby DPH. 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky 

  
6.1  Cenu za uskutočnené dielo uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví po  
        ukončení diela. Na zákazku objednávateľ neposkytuje žiadne zálohy. 
6.2  Lehota splatnosti faktúry je 15 dní a jej súčasťou musí byť  preberací protokol.  

 
Čl. VII. 

Zodpovednosť za záruku 
 

7.1 Záručná doba predmetu zmluvy je 60 mesiacov na vykonané práce odo dňa odovzdania 
a prevzatia diela, materiálová garancia podľa zahraničných dodávateľov nie viac ako 24 
mesiacov od dodania zariadení. 

7.2. Počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť bezplatne 
        odstrániť  vyskytnuté vady na predmete zmluvy bez zbytočného odkladu, ale najskôr do 10 dní  
        odo dňa doručenia písomnej alebo ústnej reklamácie objednávateľa. 

 
Čl. VIII. 

Podmienky uskutočnenia prác 
 
8.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje uskutočniť práce vymedzené v bode 3.1 zmluvy vo vlastnom mene a na 
        vlastnú zodpovednosť, pričom prehlasuje, že má oprávnenie vykonať práce tejto zmluvy. 
8.2  Zhotoviteľ je povinný dodržať podmienky tejto zmluvy, vrátane tých, ktoré v nej nie sú 
        obsiahnuté, ale sú predmetom obchodného zákonníka.   

8.3    Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsah oboznámil s predmetom zmluvy, ktorý je v súlade s  
          cenovou ponukou (výkazom výmer). Sú mu známe technické, kvalitatívne a iné podmienky 
           potrebné k návrhu a realizácii predmetu zmluvy, pri ich plnení bude postupovať s odbornou  
           starostlivosťou, t. j. dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky 
           zmluvy.  V prípade, že vo výkaze výmer nezohľadnil všetky požiadavky na chladenie sály MKD,  
           vykoná ich na svoje náklady alebo na základe dodatku k zmluve.  
           Zhotoviteľ zaručuje funkčnosť zariadení podľa  požiadaviek objednávateľa v súlade s STN,  
           hygienickými a inými príslušnými právnymi predpismi. 

8.4   Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, protipožiarne 
         opatrenia a opatrenia proti škodám, ktoré by mohli vzniknúť na majetku objednávateľa. 
 

 
 



Čl. IX. 
Zmluvné pokuty a sankcie  

 
9.1  Ak zhotoviteľ bez zavinenia objednávateľa nesplní predmet zmluvy v dohodnutom termíne,  
        zaplatí zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny za každý deň omeškania. 
9.2  Objednávateľ zaplatí úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy v prípade omeškania so  
        zaplatením faktúry za každý deň omeškania. 
 

Čl. X. 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
10.1 Záväzkový vzťah zmluvných strán vzniknutých na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami  
         Občianskeho zákonníka, keďže ide o vzťah subjektov, ktorý spadá automaticky pod vzťahy  
          v ustanovení § 261 ods. 2 Obchodného zákonníka. 
10.2 Zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať len formou písomných a očíslovaných dodatkov, 
         odsúhlasených oboma zmluvnými stranami. 
10.3  Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, pre každú zmluvnú stranu po jednom vyhotovení. 
10.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán, pričom účinnosť nadobudne  
          nasledujúci deň po jej zverejnení. 
10.5  Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilí ba právne úkony v celom rozsahu, ich zmluvné prejavy 
          sú dostatočne  zrozumiteľné, zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a táto zmluva vyjadruje  
          ich slobodnú vôľu. Zmluva nebola podpísaná v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, 
          ale je výsledkom verejného obstarávania, pričom svoj súhlas s jej obsahom potvrdzujú zmluvné  
          strany svojimi  vlastnoručnými podpismi. 

 
 
 
 
 
 

 
Vo Veľkom Kýre, dňa   24.2.2021                                  V Nitre, dňa  24.2.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..............................................................                       ................................................................ 
                      Objednávateľ                                                                 Zhotoviteľ 


	Sídlo:                                     Námestie sv. Jána 1, 941 07  Veľký Kýr

