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Z M L U V A  O  D I E L O  č. 25022022 
 

uzavretá podľa § 536 a násl. Obchod. zákonníka 
  
 
 

I. 
Zmluvné strany 

 
1.  Objednávateľ :  Obec Zvolenská Slatina 

         SNP 370/19 
                                962 01 Zvolenská Slatina 
                                Bankové spojenie:                                                  
                                IČO:   
                                IČ DPH :  

       
 
2.  Zhotoviteľ :       KLIMASTAV SK, s.r.o.,  

         Slatinské nábrežie 1 
         960 01 ZVOLEN 

                                Bankové spojenie: ČSOB a.s., pobočka Zvolen, č. ú.: 4001971982/7500 
                                IČO : 36043699 
                                IČ DPH : SK2020069238 
                                 
 
 

II. 
Predmet plnenia 

 
1. Predmetom zmluvy je zhotovenie diela v priestoroch Obecného úradu Zvolenská Slatina. 

Dielom sa na účely tejto zmluvy rozumie dodávka, montáž a uvedenie do prevádzky 
klimatizačných zariadení zn. FUJITSU do kancelárskych priestorov.   

 
2.  Spôsob prevedenia diela 

Zhotoviteľ zaistí dodávku a montáž klimatizačných zariadení podľa prílohy č. 1 tejto 
zmluvy cenovej ponuky č. 174-22zv 

 
3.  Záručná lehota 
     Zhotoviteľ poskytne objednávateľovi záruku na prevedenú dodávku a montáž 

klimatizačných zariadení v dĺžke 36 mesiacov. Záruka nadobúda platnosť od uvedenia do 
prevádzky a je podmienená pravidelnou servisnou prehliadkou 2x za rok.  

 
 

III. 
Cena diela a fakturácia 

 
1.  Celková suma vrátane DPH je vo výške: 11.886,30 Eur 

(9.905,25 bez DPH + 20% DPH 1.981,05 Eur) 
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2.  Cena prác nad rámec predmetu tejto zmluvy, ktoré budú objednávateľom vyžiadané po 
podpise tejto zmluvy sa stanoví dodatočnou kalkuláciou a rozpočtom, ktorý bude tvoriť 
prílohu tejto zmluvy. 

 
3.  Zhotoviteľ vystaví po realizácii diela faktúru so splatnosťou 30 dní..  
      
 
 

IV. 
Povinnosti objednávateľa a povinnosti zhotoviteľa 

 
1.  Povinnosti objednávateľa: 
     - zabezpečiť prívod elektrickej energie na pracovisko podľa pokynov vedúceho montáže 
     - zabezpečiť sociálne zariadenie pre pracovníkov zhotoviteľa 
  
      
2. Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác a za 

sledovanie a dodržiavanie predpisov o bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a 
zachovania poriadku na pracovisku. 

 
 
 

V. 
Čas plnenia 

 
1. Termín plnenia: do 22.5.2022. 

           
 
 

VI. 
Ostatné ujednania 

 
1. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať priebeh vyhotovovania diela a ak zistí, že 

zhotoviteľ vykonáva dielo v rozpore s ujednaním podľa tejto zmluvy, alebo v rozpore 
s príslušnými normami, je objednávateľ oprávnený žiadať na zhotoviteľovi odstránenie 
závad takto vzniknutých a zistených. 

 
2. Objednávateľ prehlasuje, že bol zhotoviteľom oboznámený s technickým riešením 

a funkčnosťou celého navrhnutého systému klimatizácie. 
 
3.  Zhotoviteľ aj objednávateľ zhodne prehlasujú, že všetok tovar predmetu zmluvy je až do 

jeho úplného zaplatenia majetkom zhotoviteľa. 
 
4. Zmluvní účastníci prehlasujú, že táto zmluva sa zhoduje so skutočnými prejavmi ich 

slobodnej a vážnej vôle, všetko v rozsahu zmluvy dohodli tak, aby medzi nimi 
nedochádzalo k rozporom, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 
5.  V ostatnom, pokiaľ nie je upravené v zmluve, sa riadi tento zmluvný vzťah podľa platného 

obchodného zákonníka. 
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6. Táto zmluva je vyhotovená v 2 výtlačkoch, z ktorých objednávateľ obdrží 1 výtlačok a 
zhotoviteľ 1 výtlačok. Platnosť zmluvy začína dňom podpisu oprávnených zástupcov 
obidvoch strán. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vo Zvolene dňa: 23.3.2022    Vo Zvolene dňa: 23.3.2022 
 
 
 
 
 
....................................................                                          ............................................. 
KLIMASTAV SK, s.r.o.     Obecný úrad Zvolenská Slatina 
Ing. Erik Fabian                                                                     Ing. Mária Klimentová 
konateľ       starostka obce 
                                                       
      
                                                            
        
 
                           


