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         Z M L U V A   O   D I E L O č.7/2011    
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

 

 

 

 

 

 

 

Čl. I.  

ZMLUVNÉ STRANY 
 
1. Objednávateľ: Hotelová akadémia, Baštová 32, 080 01 Prešov, ďalej v texte len „objednávateľ“ 

 Zastúpený: MVDr. Jozef Šenko, riaditeľ školy 

 IČO: 00 162 191   

                                   DIČ: 2021240562 

 Zapísaný v: Zriaďovacia listina PSK OŠaTK-2002/3-36 z 1. júla 2002 

 

 

 

2. Zhotoviteľ:  Ing. Norbert Horváth- NH PARTNER, Rosná 3, 040 01, Košice 

                                       ďalej v texte len „zhotoviteľ“ 

 Zastúpený: Ing.Norbert Horváth - majiteľ firmy 

                           IČO:  43 150 691     

 DIČ: 1044202126  

                           Zapísaný v živnostenskom  registri SR, číslo živnostenského registra: 820-58237 
 

   

 

 

Čl. II.  

 PREDMET  ZMLUVY 

 
Predmetom tejto zmluvy je “Energetický certifikát budov hotelovej akadémie – 

elektroinštalácia a zabudované osvetlenie budov“ Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť dielo podľa platnej 

legislatívy v dvoch vyhotoveniach .   

1. Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa riadne oboznámil s predmetom a rozsahom diela a zaväzuje sa  zhotoviť 

dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo prevziať a zaplatiť zaň dohodnutú cenu. 

 

 

Čl. III. 

 MIESTO A TERMÍN ZHOTOVENIA DIELA 

 
1. Miestom zhotovenia diela sú objekty budov Hotelovej akadémie v Prešove, Baštová 32. 

2. Zhotoviteľ sa  zaväzuje, že predmet tejto zmluvy podľa čl. II. zrealizuje v termíne do 8. júla 2011. 
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Čl. IV.  

CENA ZA DIELO 
 

Cena diela vo výške   410,- € (zhotoviteľ nie je platca DPH)  je dohodnutá podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov a na základe cenovej ponuky zhotoviteľa ako cena konečná a maximálna.  

 

 

Čl. V. 

 PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať náklady za vykonané dielo po odovzdaní a prevzatí energetického 

certifikátu budov. Zhotoviteľ predloží faktúru najneskôr do 14 dní po zhotovení diela a objednávateľ ju 

uhradí v termíne do 21 dní po jej doručení.  

2. V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo k odstúpeniu od tejto zmluvy zo strany zhotoviteľa, budú 

objednávateľovi uhradené škody, ktoré mu boli týmto zrušením spôsobené. 

3. V prípade, že dôjde k zrušeniu  alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, budú          

zhotoviteľovi uhradené preukázateľné náklady súvisiace  so zákazkou na poskytnutie služby ku dňu zrušenia 

alebo odstúpenia od zmluvy. 

 

 

Čl. VI. 

 ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY A ZÁRUKA NA DIELO 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za chyby ním spôsobené, ktoré má  dielo v čase jeho odovzdania, ako aj za 

nedostatky, ktoré sa vyskytnú po prevzatí diela v rozsahu § 56O-562 Obchodného zákonníka. Zároveň sa 

zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných chýb predmetu zmluvy do 3 kalendárnych dní od uplatnenia 

oprávnenej reklamácie. V čase záruky odstráni chyby diela na vlastné náklady v  termínoch dohodnutých s 

objednávateľom.  

2. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku počas celej lehoty platnosti certifikátu. Počas plynutia záruky má 

objednávateľ právo a zhotoviteľ povinnosť bezplatne odstrániť vzniknuté chyby.   

3. V prípade vzniku škody budú pri jej náhrade zmluvné strany postupovať podľa ustanovenia § 373 až 386 

zákona č. 513/1991 Zb. v znení  neskorších predpisov. 

 

 

 

ČL.VII. 

 SPÔSOB PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 
 

1. Pri plnení predmetu tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje dodržiavať všeobecne záväzné predpisy a technické 

normy.  

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať bezpečnostné a protipožiarne opatrenia platné v mieste, kde sa dielo 

vykonáva. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov ako aj za škody 

nimi spôsobené.  

 

 
 




