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ZMLUVA O DIELO 
č. 17004 

(4/2017 u objednávateľa) 
 
 

uzavretá v zmysle §536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodného zákonníka) v platnom znení medzi: 

I. Zmluvné strany 

 

1.1 Objednávateľ: 
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 
Hlavná 17 
917 01  Trnava 
V zastúpení: Ing. Martin Turčan 
IČO: 00598135 
DIČ: 2021190963 
IČ DPH: SK2021190963 
Bankové spojenie:  
IBAN:  
BIC/SWIFT: SUBASKBX 
Telefón: 033 3236 434 
E-mail: luboslava.hutirova@skasz.trnava.sk 
 
 

1.2 Zhotoviteľ: 
KLT, spol. s r.o. 
Veterná 45 
917 01  Trnava 
V zastúpení: Ľubomíra Lukačovičová – konateľ 

spoločnosti 
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IČO: 36247031 
DIČ: 2020166422 
IČ DPH: SK2020166422 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:  
IBAN:  
BIC/SWIFT: CEKOSKBX 
Telefón: 0905 409 402 
E-mail: klt@klt.sk 
Zápis v Obchodnom registri Okresného súdu v Trnave, oddiel 
Sro., vložka č. 13202/T 

 

 

II. Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dodávku a montáž klimatizačného zariadenia podľa ponuky č. 17004 zo dňa 
23.01.2017 pre stavbu: 

„Klimatizácia kancelárskych priestorov v objekte Hlavná 17“ 

vrátane uvedenia zariadenia do prevádzky. 

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za dielo. 

2.3 Predmet diela je špecifikovaný podľa ponuky č. 17004 zo dňa 23.01.2017 v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

III. Cena diela 

3.1 Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že cena diela predmetu zmluvy je v zmysle ustanovení zákona č. 18/96 Zb. o cenách stanovená 
ako cena dohodou vo výške: 
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5 323,00 EUR 

3.2 Cena diela je uvedená v EUR bez dane z pridanej hodnoty (DPH). DPH bude objednávateľovi fakturovaná v zmysle zákona č. 
222/2004 Zb. o DPH vo výške podľa právnych predpisov platných v čase fakturácie. 

3.3 Ak objednávateľ zníži rozsah prác, alebo práce zastaví z dôvodu, ktoré nie sú na strane zhotoviteľa, má zhotoviteľ právo na úhradu 
ceny za čiastočné plnenie, ako aj náhradu vzniknutej škody podľa § 373 a násl. Obchodného zákonníka. 

3.4 Cena za dielo je rozpísaná v prílohe č. 1. Tento rozpis bude aj podkladom pre spracovanie súpisov vykonaných prác a dodávok 
k faktúram. 

IV. Čas plnenia 

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť predmet zmluvy v termíne do: 

30. 04. 2017 

Presný termín realizácie bude určený dohodou zmluvných strán minimálne 7 pracovných dní pred začatím prác. 

4.2 Uvedené termíny zhotovenia diela dodrží zhotoviteľ za podmienok riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa, ktoré sú 
vymedzené v ďalšich ustanoveniach tejto zmluvy. 

4.3 V prípade omeškania objednávateľa s odovzdaním podkladov pre vykonanie diela, omeškania s odovzdaním staveniska alebo 
nesplnenia si platobných podmienok v dohodnutých termínoch, predlžuje sa automaticky termín ukončenia a odovzdania diela 
o rovnaký počet dní ako trvalo omeškanie objednávateľa. 

4.4 Zhotoviteľ splní svoj zmluvný záväzok odovzdaním zmluvného diela objednávateľovi ako celok naraz odovzdávacím protokolom po 
komplexnom vyskúšaní a zaregulovaní klimatizačného zariadenia bez závad. 

V. Podmienky vykonania diela 

5.1 Zhotoviteľ bude pri plnení tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou a bude sa riadiť východiskovými podkladmi 
objednávateľa, pokynmi objednávateľa, zápismi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán, rozhodnutiami a vyjadreniami 
dotknutých orgánov štátnej správy. 
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5.2 Zhotoviteľ diela môže poveriť jeho vykonaním inú osobu. Pri vykonaní diela inou osobou má zhotoviteľ zodpovednosť, akoby dielo 
vykonával sám. 

5.3 Veci, ktoré sú potrebné na vykonanie diela a na ktorých obstaranie nie je podľa zmluvy viazaný objednávateľ, je povinný obstarať 
zhotoviteľ 

5.4 Objednávateľ je oprávnený kontrolovať vykonávanie diela. 

5.5 Zhotoviteľ splní svoju povinnosť vykonať dielo jeho riadnym ukončením a odovzdaním predmetu diela objednávateľovi. 

5.6 Na základe písomného oznámenia zhotoviteľa, že práce na zmluvnom diele sú ukončené, je objednávateľ povinný stanoviť časový 
harmonogram preberacieho konania tak, aby sa toto skončilo do jedného dňa odo dňa jeho začatia v prípade, že je dielo kompletne 
ukončené. 

5.7 K preberaciemu konaniu zhotoviteľ pripraví a objednávateľovi odovzdá: 
- protokol o zaškolení obsluhy 
- certifikáty 
- záručné listy na technologické zariadenie 

5.8 O odovzdaní a prevzatí zmluvného diela sa spíše medzi zmluvnými stranami preberacia zápisnica. 

VI. Vzájomné povinnosti zmluvných strán 

6.1 Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať a zaplatiť cenu za jeho vykonanie. 

6.2 Objednávateľ zabezpečí vstup pracovníkov zhotoviteľa na stavbu počas pracovnej doby. 

6.3 Objednávateľ poveruje výkonom technického dozoru, ako aj pre účelové odsúhlasenie súpisu vykonaných prác a prevzatia zmluvného 
diela: 

Ing. Miroslav Horáček 

6.4 Zhotoviteľ sa v oblasti BOZ bude riadiť ustanoveniami vyhlášky č. 374/1990 Zb. 
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6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť na svojom pracovisku opatrenia z hľadiska BOZ, ako aj PO tak, aby nebolo ohrozené zdravie 
a bezpečnosť jeho zamestnancov, ako aj zamestnancov objednávateľa nachádzajúcich sa v priestore staveniska. 

6.6 Zhotoviteľ je povinný dbať na dodržiavanie pracovnej disciplíny svojich pracovníkov a dodržiavať všetky zmluvné podmienky. 

6.7 Riadiaci pracovník zhotoviteľa je povinný v prípade pracovného úrazu pracovníkov zhotoviteľa spísať záznam o úraze a postupovať 
podľa príslušných právnych predpisov. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa vykoná obsah predmetu plnenia tejto zmluvy spôsobom podľa príslušných noriem. 

6.9 Zhotoviteľ poveruje pre styk s technickým dozorom počas realizácie zmluvného diela a jeho odovzdania: 

Ing. Eugen Turza 

6.10 Vypratanie pracoviska zabezpečí zhotoviteľ do 3 dní po odovzdaní a prevzatí zmluvného diela. 

VII. Platobné podmienky 

7.1 Objednávateľ neposkytne preddavok. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe faktúry, ktorú zhotoviteľ vystaví a 
odošle objednávateľovi po odovzdaní diela bez vád a nedorobkov. 

7.2 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra je splatná v termíne do 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.    

7.3 Zmluvné strany sa dohodli, že faktúra je uhradená včas, ak fakturovaná čiastka je odpísaná z účtu objednávateľa najneskoršie v 
posledný deň splatnosti faktúry.  

7.4 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. V prípade, ak faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 
splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

7.5 Oneskorenie úhrady v lehote viac ako 30 dní zo strany objednávateľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvy a zhotoviteľ môže 
odstúpiť od zmluvy. Objednávateľ je povinný uhradiť všetky náhrady škody vyplývajúce zo zrušenia zmluvy. 
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VIII. Vlastnícke právo 

8.1 Zmluvné strany sa dohodli, že veci potrebné na vykonanie diela sú vlastníctvom zhotoviteľa. Vlastnícke právo k týmto veciam 
nadobudne objednávateľ až úplným zaplatením ceny diela. 

IX. Vady diela 

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

9.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady diela vzniknuté po odovzdaní diela, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

9.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu objednávateľom. Zhotoviteľ taktiež 
nezodpovedá za vady spôsobené dodržiavaním nevhodných pokynov a podkladov daných mu objednávateľom, u ktorých ani pri 
vynaložení všetkej odbornej starostlivosti nevhodnosť nemohol zistiť, alebo na ňu upozornil a objednávateľ na ich dodržaní trval. 

9.4 Zhotoviteľ poskytuje záručnú lehotu na vykonané práce v trvaní 60 mesiacov, na predmety dodávky podľa záručných podmienok 
výrobcov maximálne 24 mesiacov od dátumu uvedenia zariadenia do prevádzky. 

9.5 Záruka sa nevzťahuje na vady vzniknuté neodborným alebo neprimeraným zásahom, úpravou, nevhodným použitím, prevádzkovaním 
za nedodržania prevádzkových podmienok, živelnou katastrofou, násilným poškodením, zanedbaním údržby a pod. 

9.6 Záruka zaniká v prípade neoprávneného zásahu do predmetu zmluvy osobou, ktorá k vykonaniu zásahu nebola výslovne zhotoviteľom 
zmocnená. 

9.7 Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady. 

9.8 Záruke nepodlieha spotrebný materiál. 

9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia do 3 dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie 
objednávateľa a vady odstrániť v čo najkratšom možnom čase. Termín odstránenia vád sa dohodne písomnou formou. 

9.10 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní bezodkladne po jej zistení písomnou formou do rúk oprávneného 
zástupcu zhotoviteľa. 
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X. Sankcie 

10.1 V prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s platením faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 
0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

10.2 V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celej ceny diela za 
každý deň omeškania. 

XI. Záverečné ustanovenia 

11.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia 
tretím osobám. 

11.2 Akékoľvek ujednania, zmeny alebo doplnky k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, ak sú vyhotovené písomne ako 
dodatok k tejto zmluve a obojstranne podpísané. 

11.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú spolupracovať v súlade so zásadami dobrých obchodných vzťahov a voči tretím osobám budú 
konať tak, aby nepoškodili oprávnené záujmy partnera podľa tejto zmluvy. 

11.4 Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami obchodného zákonníka a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných a účinných v Slovenskej republike. 

11.5 Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 

11.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle 
objednávateľa.  

11.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, uzatvárajú ju slobodne, vážne, určito, nie v tiesni, omyle ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a na znak vôle byť ňou viazaní ju vlastnoručne podpisujú. 

11.8 Zmluva bola zverejnená dňa ................................ 

 
 
V Trnave, dňa 16. 02. 2017  V Trnave, dňa 
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objednávateľ  zhotoviteľ 
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Príloha č. 1 k ZoD č. 17004 
     OCENENÝ ZOZNAM POLOŽIEK 

Pol. Časť 1: klimatizácia kancelárií technického úseku MJ počet cena/MJ cena celkom cena celkom 

č.:     MJ € bez DPH € bez DPH € s DPH 

1. vonkajšia klimatizačná jednotka M3OE-27HFN1-Q ks 1 1 073,00 1 073,00 1 287,60 

2. 
vnútorná klimatizačná jednotka nástenná Midea MSMAAU-09HRDN1-
QRD0GW(B) ks 1 152,00 152,00 182,40 

3. vnútorná klimatizačná jednotka nástenná Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW ks 2 159,00 318,00 381,60 

4. izolované Cu potrubie + komunikačný kábel + odpad m 20 21,00 420,00 504,00 

5. konzola podlahová ks 1 27,00 27,00 32,40 

6. elektroinštalačné práce + revízia komplet 1 123,00 123,00 147,60 

7. čerpadlo na odvod kondenzátu ks 3 69,00 207,00 248,40 

8. 
montáž, vákuovanie, natlakovanie, výspravky + uvedenie do prevádzky, 
zaškolenie komplet 1 665,00 665,00 798,00 

9. doprava + zaobstarávacie náklady kpl 1 131,00 131,00 157,20 

  Časť 1 celkom       3 116,00 3 739,20 

  Časť 2: klimatizácia kancelárií úseku kultúry           

10. vonkajšia klimatizačná jednotka Midea M2OF-18HFN1-Q ks 1 811,00 811,00 973,20 

11. vnútorná klimatizačná jednotka nástenná Midea MSMABU-12HRDN1-QRD0GW ks 2 159,00 318,00 381,60 

12. izolované Cu potrubie + komunikačný kábel + odpad m 12 21,00 252,00 302,40 

13. konzola podlahová ks 1 27,00 27,00 32,40 

14. elektroinštalačné práce + revízia komplet 1 103,00 103,00 123,60 

15. čerpadlo na odvod kondenzátu ks 2 69,00 138,00 165,60 

16. 
montáž, vákuovanie, natlakovanie, výspravky + uvedenie do prevádzky, 
zaškolenie komplet 1 465,00 465,00 558,00 

17. doprava + zaobstarávacie náklady kpl 1 93,00 93,00 111,60 

  Časť 1 celkom       2 207,00 2 648,40 

  Časť 1 + časť 2 celkom:       5 323,00 6 387,60 
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