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Zmluva o dielo č. 02/2018 

uzatvorená v zmysle  §536 a nasl., zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších zmien a doplnkov  

/ďalej len  „ zmluva „ / 

 

Čl. I. 
 Zmluvné strany 

 
Objednávateľ :                Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb Dolný Kubín          
Sídlo       :       M. Hattalu 2161, 026 01 Dolný Kubín         
štatutárny zástupca  :       Ing. Tatiana Nesvadbová         
bankové spojenie :       Štátna pokladnica          
číslo účtu  :       7000485812/8180                             
IBAN   :       SK27 8180 0000 0070 0048 5812                                 
IČO   :       17060664         
DIČ   :       2020562324        
telefón  :       043/5884881         
email   :       dddk@vuczilina.sk 
               
 
Zhotoviteľ  :     Ing. Jaroslav Gajdoš G a O 
Sídlo                              :     Matúškova 1643/24, 026 01 Dolný Kubín 
Zápis   :     ŽRSR 
bankové spojenie :     Slovenská sporiteľňa a.s. 
číslo účtu  :     0054215760/0900   
IBAN   :     SK09 0900 0000 0000 5421 5760                                    
IČO   :     31043909                                      
DIČ               :     1021346876 
telefón  :     0905 784 652   
email   :     gajdos.bety@gmail.com  
 

Čl. II. 
Východiskové podklady 

 
Táto Zmluva sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania pre zákazku s nízkou hodnotou 
v zmysle § 117 zákona č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa zo 
dňa 16.04.2018. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonať v určených objektoch 

objednávateľa a podľa jeho potrieb:  
 

- odborné prehliadky, odborné skúšky a revízie elektrického náradia, elektrických 
spotrebičov, elektrických pracovných strojov, elektroinštalácie v budove A a B v ZPS a DSS 
Dolný Kubín a opakovanú revíziu bleskozvodu na budove A po oprave strechy , na základe 
vyhlášky č. 508/2009 MPSVaR SR a platných noriem STN 33 1500, 33 1600, 33 1610. 
Prevedenie prác v rozsahu – periodická revízia  elektroinštalácie , periodická revízia 
elektrických pracovných strojov – 13 ks a revízia elektrických spotrebičov a elektrického 
náradia – 300 ks, opakovaná revízia bleskozvodu na budove A po oprave strechy. 

 

2. Záväzok zhotoviteľa zahŕňa vykonanie revízií elektrických spotrebičov neprenosných, 
prenosných, spotrebičov držaných v ruke, napr. elektrické spotrebiče pre domácnosť a 
podobné účely, elektrické svietidlá, elektrické zariadenia informačnej techniky, prístroje 
spotrebnej elektroniky, elektrické pracovné stroje, pohyblivé prívody a šnúrové vedenia, 
prípadne ostatné elektrické spotrebiče podobného charakteru, elektroinštalácie 

a bleskozvodu. 
 

3. Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto zmluvy zodpovedne, s odbornou 
starostlivosťou, v súlade s podmienkami určenými vo vyhláške MPSVaR SR č. 508/2009 Z. 
z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci 
s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa 
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia, ako 
aj v súlade s ďalšími všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami, ktoré sa na 
predmet tejto zmluvy vzťahujú.  
 

4. Zhotoviteľ vyhlasuje, že je poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú 
výkonom povolania, tzn. aj pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú vykonávaním 
činností podľa tejto zmluvy alebo v súvislosti s ich vykonávaním. Poskytovateľ je povinný 
nahradiť škodu spôsobenú porušením povinnosti vykonať riadne revíziu.  

 

5. Zhotoviteľ vyhlasuje, že :  

- disponuje dokladom o oprávnení podnikať, poskytovať službu (živnostenské oprávnenie    
alebo výpis zo živnostenského registra alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané 
podľa osobitných predpisov alebo výpis z obchodného registra ) alebo potvrdenie 
príslušného orgánu, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci 
dodávateľa na dodanie požadovaného predmetu zákazky.  

- disponuje dokladom od inšpektorátu práce alebo oprávnením právnickej osoby v zmysle 
§ 16 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na činnosť: 
odborný pracovník na výkon revíznych prehliadok elektrických zariadení,  

- disponuje dokladom o odbornej spôsobilosti na výkon revízie elektrických spotrebičov a 
prenosného ručného elektronického náradia s pohyblivým prívodom,  
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- disponuje oprávnením podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými 
zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.  

Článok III. 
Termíny plnenia 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi plnenie podľa čl. II bod 1. tejto 

zmluvy.  

 Revízia elektrického náradia a elektrických spotrebičov v budove A a B do 19.12.2018 
 Revízia elektroinštalácie v budove A a B do 30.04.2018 
 Revízia elektrických pracovných strojov v budove A a B do 19.11.2018 
 Revízia bleskozvodu na budove A  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje na účel zabezpečenia plnenia predmetu zmluvy poskytnúť 
súčinnosť v nevyhnutnom rozsahu, to znamená, že zhotoviteľovi umožní prístup do 
dotknutých objektov.  

 

3. Zhotoviteľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi vznik akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni postupu prác a má vplyv na termín realizácie diela. V opačnom 

prípade zodpovedá zhotoviteľ za omeškanie termínu ukončenia diela.  

 
Článok IV. 

Cena diela a platobné podmienky 
 

1. Celková cena diela je stanovená vo výške 3 400,00 € ( slovom: tritisícštyristo eur ). 
 
2. Revízie budú uskutočňované podľa termínov revízií objednávateľa. Cena bude 

fakturovaná podľa dieľčich prác / revízií/ a nesmie prekročiť vysúťaženú hodnotu. 

 
3. Objednávateľ zaplatí zhotoviteľovi dohodnutú cenu, a to všetko za podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve.  
 

 

4. Dohodnutú cenu za riadne uskutočnené plnenie zhotoviteľa, uhradí objednávateľ na 
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po uskutočnení jednotlivých revízií. Faktúra je 
splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi pripísaním na bežný účet 
zhotoviteľa.  

 

5. Podkladom pre fakturáciu je písomný zápis o vykonanej revízii (protokol).  
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6. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu alebo 
nebude k nej pripojený súpis vykonaných prác potvrdený objednávateľom, je 
objednávateľ oprávnený faktúru vrátiť zhotoviteľovi na doplnenie, resp. opravu. V 
tomto prípade lehota splatnosti neplynie a nová lehota splatnosti začne plynúť 
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 
Článok V. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 
 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vykonávaní diela dbať na to, aby zamestnanci objednávateľa 
neboli obmedzovaní pri výkone svojej činnosti.   

2. Objednávateľ sa zaväzuje počas celého času vykonávania diela zabezpečiť zhotoviteľovi 
voľný prístup na pracovisko . 

3. Zhotoviteľ splní svoj záväzok vykonať dielo jeho riadnym ukončením v dohodnutom 

termíne a jeho odovzdaním objednávateľovi.  

4. Objednávateľ požaduje z každej revízie vyhotoviť zápis o stave zistenom pri kontrole 
Súčasťou protokolu bude zapísanie termínov ďalších potrebných revízií, revízne správy 
odovzdá v dvoch rovnocenných vyhotoveniach objednávateľovi.   

5. Zhotoviteľ zodpovedá za vykonané služby v plnom rozsahu v súlade s platnými 

vyhláškami a normami na území SR. 

Článok VI. 
Doba trvania zmluvy  

  
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 20.04.2018 do 31.12.2018. 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami 

podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  

2. Zmluvné vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy sa riadia jej ustanoveniami. Zmluvné vzťahy 
v nej neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.  

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dvoch vyhotoveniach 
obdrží každá zmluvná strana.   

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali jej obsah je im jasný a 

zrozumiteľný a na znak súhlasu s celým jej obsahom ju podpisujú.  

5. Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovej stránke.  
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V Dolnom Kubíne dňa   20.04.2018                      

Za objednávateľa:   

  

 Za zhotoviteľa:  

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

ZPS a DSS Dolný Kubín 

Ing. Tatiana Nesvadbová 

Ing. Jaroslav Gajdoš G a O 

riaditeľka   

  

  

  

  

  

  

  

  

 


