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B Y T A S s r.o. , Ľ. Stárka 16,     911 00  Trenčín 
IČO: 31673112           tel:  032-6564511 
DIČ: Sk 2020526354       fax: 032-6564510 

  
 
 
 

ZMLUVA  O  DIELO 
podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

číslo: 19/2012 

 

 

NÁZOV 

                                    „ Osadenie rozdeľovača vykurovania". 

 

uzavretá medzi : 

 

BYTAS s r.o. 

Ľ. Stárka 16 

911 00 TRENČÍN 

 

 

 

a 

 

 

                                 Hornonitrianske múzeum v Prievidzi    
         

Košovská cesta 9 

     971 01  PRIEVIDZA 
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I. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE 

 

ZHOTOVITEĽ :   BYTAS, s r.o.  
      Ľ. Stárka 16   

911 05 TRENČÍN 
      
Bankové spojenie :   VOLKSBANK Slovensko, a.s., pobočka Trenčín 

                

           kód banky :   3100 
      číslo účtu :   4250082107/3100   

     ČO :    31 673 112 
      DIČO :   SK 2020 526 354 

V zastúpení :    Zuzana Kehlová 

     konateľka spoločnosti 

Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín :   oddiel - Sro            
vložka číslo - 15010/R 

             zo dňa         - 2.05.2004 
 
 

OBJEDNÁVATEĽ :   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

Košovská cesta 9 

971 01 PRIEVIDZA 
 

 
Bankové spojenie :  Československá obchodná banka a.s., Prievidza 
     Kód:    7500 
     Číslo účtu :   4014849791 
     IČO :     34059130   
     DIČ :    2021447274 
 
V zastúpení :                                PhDr. Iveta Géczyová 
     riaditeľka 

 

 
 
   
II. PREDMET ZMLUVY 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že objednávateľovi zabezpečí realizáciu prác „Osadenie rozdeľovača 
vykurovania“  v objekte Hornonitrianske múzeum v Prievidzi ". 
 

 

Práce budú pozostávať : 

Rozsah prác:   
- demontáž  rozdeľovača a zberača vo VS vrátane pripojenia z kotolne 
- Montáž  a kompletizácia bloku rozdeľovača. 
- Inštalácia pripojenia TUV 
- Dodávka a montáž riadiaceho systému pre blok rozdeľovača 
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III. CENA ZA DIELO 

 
Cena za dielo je stanovená na základe cenovej ponuky spracovanej podľa špecifikácie rozsahu prác. 
Zmluvné strany sa dohodli na zmluvnej cene v rozsahu čl. II v celkovej výške:  

 
Práce a dodávky......................................................  3 516,31 € 
DPH 20% .................................................................          703,26 € 
Spolu s DPH............................................................  4 219,57 €  

 
 

V prípade zmeny DPH bude pripočítaná podľa platných predpisov, v čase plnenia fakturačnej povinnosti. 
Prípadne ďalšie práce naviac,  budú riešené formou samostatného dodatku.  

IV. DODACIE LEHOTY 

 
Začiatok  a ukončenie prác :    21. decembra 2012 – 27. decembra 2012
                         
 

 V. PLATOBNÉ PODMIENKY 

1) Objednávateľ prehlasuje, že financovanie akcie je zabezpečené a že z titulu nedostatku zdrojov a 
finančných prostriedkov nedôjde k omeškaniu úhrady splátok a faktúr zhotoviteľa za vykonané práce. 

2) Objednávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať platby v  dohodnutej výške a v termínoch splatnosti. 

3) Zhotoviteľ k danému termínu ukončenia prác vystaví faktúru, ktorú je objednávateľ povinný uhradiť do 
14 dní odo dňa jej doručenia. V opačnom prípade sa objednávateľ dostane do  omeškania - viď čl. X. 
tejto zmluvy. Vystavená faktúra bude mať náležitosti daňového dokladu. 

4) Prípadne práce naviac oproti dohode zaplatí objednávateľ po ich odsúhlasení do 7 dní od vystavenia 
faktúry. 

VI. PREBERACIE PODMIENKY 

1) Dokončenú akciu v rozsahu tejto zmluvy preberie objednávateľ zápisom o odovzdaní a prevzatí diela 

v súlade s ustanoveniami Obchodného zákonníka. Podmienkou odovzdania a prevzatia je úspešné 

vykonanie všetkých skúšok vrátane dokladov o ich výsledku.  

2) Užívanie diela bude možné iba po jeho odovzdaní a prevzatí a uhradení záverečnej faktúry. 

3) Závady diela, ktoré budú zrejmé pri odovzdaní, musí objednávateľ vytknúť (oznámiť) už v zápise o 

prevzatí. 

4) Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať spolu s dielom aj jedno vyhotovenie  dokumentácie. 

VII. SPOLUPÔSOBENIE OBJEDNÁVATEĽA - Požiadavky na zriadenie  staveniska. 

1) Objednávateľ zabezpečí pre zhotoviteľa voľné príjazdy ku objektu servisným vozidlom, zdroj 
elektrickej energie a uzamykateľný priestor pre uskladnenie materiálu a náradia potrebného na 
zhotovenie diela. 

 
2) Objednávateľ umožní pracovníkom zhotoviteľa vstup do  priestorov nutných pre realizáciu prác v 

zmysle tejto zmluvy. 
 
3) V prípade, že sa vyskytnú práce naviac oproti rozsahu  predmetu zmluvy, tieto budú fakturované na 

základe  vzájomnej dohody zmluvných strán. 
 
4) V prípade, že zhotoviteľ počas realizácie zistí skutočnosti,  ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť práce, 

odporovali by platným  technickým normám, alebo by zlepšili prevádzku zariadenia,  okamžite na tieto 
upozorní objednávateľa a dohodne s ním ďalší  postup prác a ich financovanie. 
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5) Objednávateľ i zhotoviteľ sa zaväzujú všetky informácie, ktoré získali v rámci vykonania tohto diela za 
dôverné a nebudú ich zverejňovať vo vzťahu k tretím osobám bez súhlasu druhej strany. 

 
6) Zhotoviteľ zodpovedá počas vykonávania prác za požiarnu ochranu ako i za dodržiavanie  ochrany a 

bezpečnosti zdravia pri práci.  

 

VIII. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 

1) Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je  zhotovený podľa tejto zmluvy a že po dobu 
stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

2) Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovať na pracovisku a v jeho okolí poriadok a odstrániť na svoje náklady 
všetky nečistoty a odpad, ktorý vznikne v súvislosti so zhotovením diela. 

3) Objednávateľ, ak mu bolo dodané chybné dielo, má právo na  bezplatné odstránenie škôd a 
majetkové sankcie voči  zhotoviteľovi. 

4) Zhotoviteľ zodpovedá za chyby, ktoré má dielo v čase jeho odovzdávania objednávateľovi len v 
rozsahu svojej dodávky a  poskytnutých služieb. Za chyby vzniknuté po odovzdaní diela  zodpovedá 
vtedy, ak boli spôsobené nesplnením svojich  záväzkov. Zhotoviteľ nezodpovedá za chyby, vzniknuté 
zmenou  parametrov oproti zadaniu. 

5) Záručná doba je 24-mesačná na dodávky a  24 mesačná na práce. Záručná doba začína plynúť odo 
dňa prevzatia ukončeného diela  objednávateľom, t.j. odo dňa podpisu preberacieho protokolu. Záruka 
sa vzťahuje iba na nové nahradené zariadenia. 

6) Doba záručnej prevádzky sa predĺži o dobu, počas ktorej zariadenie neplnilo svoju funkciu, z dôvodu 
chyby spôsobenej konaním zhotoviteľa.  

7) Pre prípad chyby dodaného diela dojednávajú zmluvné strany  právo objednávateľa požiadať a 
povinnosť  zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie chyby. 

8) Prípadnú reklamáciu chyby plnenia predmetu tejto zmluvy je  objednávateľ     povinný uplatniť 
bezodkladne po zistení chyby, v  písomnej forme do rúk povereného zástupcu zhotoviteľa  
uvedenému v tejto zmluve. 

9) V prípade vzniku poruchy na zariadení (v záručnej dobe),  alebo stavu nezodpovedajúcemu zmluvným 
podmienkam, je  zhotoviteľ povinný toto odstrániť do 72 hodín po obdržaní reklamácie. Inak je 
objednávateľ oprávnený sám na  účet zhotoviteľa chybu odstrániť bez obmedzenia práv  vyplývajúcich 
zo záruky. 

10) Zhotoviteľ nezodpovedá za kvalitu diela v prípade, že predmet diela poškodí objednávateľ, alebo  
tretia osoba neodborným zásahom alebo úmyselne. 

 

IX. OSTATNÉ DOHODY 

1) Ak sa pri realizácii vyskytnú nové skutočnosti, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, alebo nie sú 
predmetom obsahu tejto zmluvy, budú upravené dodatkom. 

2) Ak dôjde k prerušeniu, alebo zastaveniu prác zo strany objednávateľa, uhradí zhotoviteľovi všetky 
preukázateľne vynaložené náklady a straty, ktoré mu týmto vznikli. 

3) Objednávateľ nebude bez účasti poverených zástupcov  zhotoviteľa  vykonávať zásahy do priebehu 
realizácie. Pokiaľ by k takýmto zásahom došlo, budú tieto pre zhotoviteľa právne nezáväzné. 

 
4) Výkon prác sa skončí splnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy (viď čl. VI.). 
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X. MAJETKOVÉ SANKCIE 

 
1) Ak nedôjde k inej dohode, uzatvorenej písomnou formou medzi zhotoviteľom a objednávateľom, pri 

neplnení vzájomných zmluvných podmienok budú záväzné majetkové sankcie podľa obchodného 
zákonníka.  

 
2) V  prípade  omeškania so zaplatením faktúry  je  objednávateľ povinný zaplatiť  predávajúcemu úrok 

z omeškania vo výške 0,04 %  z dlžnej čiastky kúpnej ceny za každý deň omeškania. 
 
3) V prípade odstúpenia  niektorého účastníka tejto zmluvy, od uzatvorenej tejto zmluvy o dielo, zaplatí 

takýto účastník zmluvnú pokutu 40% zmluvnej ceny za dielo. 
 
4) V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom v priebehu realizácie diela, zaplatí objednávateľ 

zmluvnú pokutu 60% z nerealizovanej ceny diela. 
 
 

XI. ZMENA ZÁVÄZKU 

1) Zhotoviteľ pristúpi na zmenu záväzku len v prípadoch, kedy sa po uzavretí zmluvy zmenia 
východiskové podklady,  rozhodujúce pre uzavretie tejto zmluvy, alebo vzniknú nové  požiadavky 
objednávateľa. Objednávateľ je povinný pristúpiť na zmenu tejto zmluvy vtedy, ak dôjde k omeškaniu 
so splnením jeho povinností  spolupôsobenia dojednaných v tejto zmluve, inak je povinný sa podriadiť 
majetkovým sankciám, uvedeným v čl. X. 

 
2) K návrhom dodatkov k tejto zmluve sa obe strany vyjadrujú  písomne, v lehote do 7 dní odo dňa 

obdržania dodatku z druhej  strany. Po tú istú dobu je týmto návrhom viazaná strana, ktorá  ho 
podala. 

 

3) Zmluvné strany sa dohodli na tom, že v prípade sporov vystupujúcich zo zmluvy o dielo, bude 
príslušný spor riešiť OS event. KS v Trenčíne v zmysle §89/a OSP. 

XII. VYŠŠIA MOC 

 
1) V prípadoch vyššej moci, ktoré znemožňujú, alebo zamedzujú  čiastočné, alebo úplné splnenie 

zmluvných povinností, sú  zmluvné strany povinné zachovať zmluvu, pokiaľ tieto prípady  netrvajú 
dlhšie ako šesť mesiacov. Dodacie lehoty a ostatné  termíny budú predĺžené o čas trvania vyššej 
moci. 

 
2) Zmluvné strany sú v prípade vyššej moci povinné bezodkladne  písomne oznámiť druhej strane jej 

začiatok a koniec. 

 

XI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 
1) Pokiaľ vzťah medzi obidvoma zmluvnými stranami nie je touto zmluvou upravený, platia ustanovenia 

Obchodného zákonníka,  resp. Občianskeho zákonníka v rozsahu použiteľnom pre riešenie 
predmetného vzťahu. 

 
2) Táto zmluva môže byť menená (prípadne zrušená) iba dohodou zmluvných strán a to písomnou 

formou. Prípadné škody, ktoré vzniknú z takéhoto rozhodnutia pre niektorú zo zmluvných  strán, budú 
uhradené druhej strane za predpokladu zistenia  príčinnej súvislosti. Prípadné náhrady škody tým nie 
sú dotknuté. 

 
 
3) Vznik a platnosť zmluvy nastáva dňom jej podpísania obidvoma stranami. 
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4) Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre objednávateľa a jedno 

pre zhotoviteľa.  Všetky tri  vyhotovenia sú právne rovnocenné. 

 
 

 

 V Prievidzi dňa 20. decembra 2012    V Trenčíne dňa 20. decembra 2012 

Objednávateľ :      Zhotoviteľ : 

 

 

 
---------------------------------------                                ------------------------------------ 
               
PhDr. Iveta Géczyová      Zuzana Kehlová  

          riaditeľka                                                konateľ spoločnosti 
 
 
 

 
 


