
ZMLUVA O DIELO 

zo dňa: 15.9.2011 

Objednávateľ : Klub slovenských turistov ( 75 % majiteľ ) 
Záhorského 33, 831 03 Bratislava f 

zastúpený : Peter Perhala, predseda •/• £ £ ) k^ fA Q i 
IČO : 00688312 
DIČ : 2020898935 
IČDPH : S / L £ o S x > f M 3 3 5 ' 
Slovenský horolezecký spolok JAMES ( 25 % majiteľ ) 
Junácka 6, 832 80 Bratislava 
IČO: 00586455 
DIČ : 2020871974 
IČDPH: — 

Zhotoviteľ : M rva M a r iá n - 23 • Q Q £3 
Starý trh 30, 060 01 Kežmarok 
Bank. spojenie : VUB Kežmarok 
Č. Účtu: 538 541 -562 /0200 
IČO : 172 04 437 
DIČ : 10 20 73 22 95 

IČDPH: SK 10 20 73 22 95 

ČLÁNOK L 

Predmet zmluvy : 

a1 - Kúrenie - demontáž starého a montáž nového kotla, podľa cenovej 
ponuky napojenie kotla na jestvujúce rozvody kúrenia a ohrevu TUV 

b/ - Dovoz kotla od dodávateľa až na chatu 

Požiadavky zhotoviteľa: 

1. Odberné miesta elektrickej energie . 
2. Odberné miesto vody. 
3. Skladové priestory 

4. Poprípade nocľah pre zamestnancov fy. almma 
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ČLÁNOK 11. 

Termíny plnenia predmetu tejto zmluvy , uvedeného v čl. 1., sú nasledovné : 

Začatie prác : 15.10.2011 
Ukončenie prác : priebežne , podľa stavebnej pripravenosti a dohody 

Termín ukončenia prác sa posunie o dobu realizácie prác, ktoré neboli súčasťou cenovej 
ponuky. 

Objednávateľ je povinný vykonané dielo prevziať, ak sa na ňom vyskytne len taká chyba, či 
nedorobok, ktorý nebráni prevádzke. 

Ak zhotoviteľ pripraví dielo alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred dohodnutým 
termínom, zaväzuje sa objednávateľ toto dielo prevziať aj v skoršom termíne. 

Dielo má byť zhotovené v náležitej kvalite a podľa požiadaviek SN. Objednávateľ sa 
zaväzuje, že za dokončené práce ako aj ich časti , zaplatí dohodnutú cenu v stanovenom 
termíne. 

Pri neplnení zmluvných podmienok, zo strany objednávateľa, môže zhotoviteľ práce na 
akcii pozastaviť, poprípade od zmluvy odstúpiť. Práce, ktoré boli do tohto termínu už 
vykonané, objednávateľ je zhotoviteľovi povinný vyplatiť po predložení výslednej faktúry 
a prebratí prác do 14-tich dní. 

Pri neplnení zmluvných podmienok zo strany zhotoviteľa môže objednávateľ práce na 
akcii pozastaviť, poprípade od zmluvy odstúpiť. Práce, ktoré boli do tohto termínu už 
vykonané, objednávateľ je zhotoviteľovi povinný vyplatiť, po predložení výslednej faktúry 
a prebratí prác do 14-tich dní. 

V prípade omeškania objednávateľa s platením záloh, ako i nedodržaním splatných 
termínov u konečných úhrad, zhotoviteľ môže objednávateľa penalizovať za každý, čo i 
započatý pracovný deň omeškania, 0,05 % z dlžnej sumy diela. 

V prípade meškania zhotoviteľa s ukončením prác v termíne , môže objednávateľ 
zhotoviteľa penalizovať za každý, čo i započatý pracovný deň omeškania, 0,05 % z dlžnej 
sumy diela. Týka sa to prác, ktoré sú zahrnuté v cenovej ponuke. 

ČLÁNOK 111. 

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, uvedeného v článku 1. tejto zmluvy, je 
stanovená orientačne - dohodou zmluvných strán . 

aJ Ústredné kúrenie 6 990,51 € s DPH ( šesťtisícdeväťstodeväťdesiat, 51/100 € ) 

Zálohy - záloha na materiál ústredného kúrenia / kotol / 
3.300,00 € /tritisíctristo € / najneskôr 10 dní pred nástupom na práce 

Práce sa budú faktúrovať po ukončení prác , ako aj ich častí, pričom z hodnoty faktúry 
bude odrátaná záloha. Splatnosť jednotlivých faktúr je štrnásť dní po prevzatí prác . 



Za investora bude stavebné práce preberať p. Ladislav Gancarčík 

V cene za zhotovenie diela, nie sú obsiahnuté náklady na odvoz na skládku . 

Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou a je pevná na práce uvádzané v cenovej 
ponuke /mimo zmeny DPH , a pod. /. 

Práce , prevedené mimo cenovej ponuky , budú na základe obojstranného súhlasu tvoriť 
dodatok k tejto zmluve a budú fakturované samostatne , resp. pri zmene alebo novej dodávke 
a montáže materiálov budú faktúrované vo výslednej faktúre j ako jej súčasť . Tieto práce a 
materiály môžu byť menené len po predchádzajúcom súhlase oboch účastníkov tejto zmluvy, 
písomnou formou. 
Splatnosť takto vystavenej faktúry j e 14-dní. 

ČLÁNOK IV. 

Záručná doba na práce zhotoveného diela je 24 mesiacov. 
Záručná doba na dodané materiály je 24 mesiacov , resp. podľa záručných podmienok 
jednotlivých výrobcov. 

Za vady, ktoré vznikli po prevzatí diela objednávateľom, mechanickým poškodením, firma 
nezodpovedá. 

Pri vadách zjavných je zhotoviteľ povinný tieto odstrániť v lehote do jedného mesiaca od 
ich zistenia. V prípade, že sa jedná o vady, ktoré zapríčinili havarijný stav, je ich povinný 
zhotoviteľ odstrániť v lehote do siedmich dní od ich ohlásenia. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vzniknuté vady diela na vlastné náklady . 
Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania diela , a to aj jednotlivých častí , a ich 

prevzatia objednávateľom. 

Servisné práce na kotli preberá na seba firma , ktorá uvedie kotol do prevádzky . 
Objednávateľ si servisné práce bude objednávať v servisnej firme . 

Záručné opravy budú prevádzané po úhrade všetkých prevedených prác, ktoré boli 
faktúrované. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní u zhotoviteľa 
písomnou formou. 

ČLÁNOK V. 

Pre zhotoviteľa sú záväzné materiálové vstupy na zhotovenie diela podľa projektovej 
dokumentácie , odsúhlasených materiálov s projektantom a rozpisu materiálov použitých na 
zhotovenie diela a môže ich meniť len po predchádzajúcom písomnom , alebo ústnom súhlase 
projektanta a objednávateľa. 



Zhotoviteľ a stavebný dozor zodpovedajú za akékoľvek poškodenie objednávateľom 
vytýčených podzemných vedení a inžinierských sietí a zabezbečí ich opravu, resp. výmenu na 
vlastné náklady. 

Priestory na prevádzkové, sociálne, zariadenie staveniska zabezbečí objednávateľ, ako aj 
miesto na skladovanie materiálu . 

Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov . 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť 
zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne jeden pracovný deň vopred. 

Po prevzatí a uhradení zmluvného diela sa objednávateľ stáva vlastníkom zhotoveného 
diela. 

ČLÁNOK VI. 

Objednávateľ sa zaväzuje, že obchodné a technické informácie a cenové ponuky , ktoré mu 
boli zverené nesprístupní tretej osobe, bez písomného súhlasu zhotoviteľa . 

ČLÁNOK Vil. 

Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať živnosť v rozsahu predmetu podľa tejto 
zmluvy. 

Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len po predchádzajúcom súhlase účastníkov tejto 
zmluvy, písomnou formou. 

Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy, ju účastníci podpisujú, ako prejav ich slobodnej a 
vážne mienenej vôle. 

Prílohy : Orientačná cenové ponuka 

V Kežmarku: 15.9.2011 

_ I mrva marian 
a 1 m m 
kúrenie . vodô 

Starý trh 30, 06 
tel./fax: 05, ^ 4 5 2 37 82 

zhotoviteľ 

V Bratislave, 15.9.2011 
KLUB SLOVENSKÝCH ruRíSTOv! 

Záhorského 33 <31 J3 Bratislava j! 
IČO: 00688312 OiC 2020898935 ! 

3PH: SK 2020898935 

objednávateľ 

objednávateľ 



Odberate?: Klub slovenských turistov a Slovenský horolezecký spolok JAMES 

Projektant: 

Dodávate?: a lmma, kežmarok 

Stavba :Chata - Zelené pleso 

Objekt :kotol?a, strojov?a 

?as? : 800-731 Ústredné vykurovanie 

PROKOM Výkaz materiálu a prác 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, množstvo Merná Jednotková Cena 

?íslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena spolu 

PRACE A DODAVKY PSV 

orienta?ne 

sply?ovcí kotol VIGAS 60 1,00 ks 2 750,00 2 750,00 

orienta?ne doprava kotla od dodávateľa na chatu 1,00 súb 360,00 360,00 

0,00 

orienta?ne servisné uvedenie kotla s nastavením 1,00 súb 132,80 132,80 

Tubolit DG 28/30 mm 6,00 m 1,92 11,52 
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PROKOM Výkaz materiálu a prác 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, množstvo Merná Jednotková Cena 

?íslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena spolu 

Tubolit DG 35 / 30 mm 12,00 m 2,15 25,80 

Tubolit DG 42 /30 mm 8,00 m 2,49 19,92 

podružný materiál, lepidlo, spony % 825,01 

montáž izolácie potrubia 26,00 m 2,40 62,40 

0,00 

oce?ová rúrka DN 25 4,00 m 12,07 48,28 

oce?ová rúrka DN 32 6,00 m 14,66 87,96 

oce?ová rúrka DN 40 6,00 m 19,89 119,34 

zhotovenie prípojky z rúr oce?ových DN 25 2,00 ks 4,56 9,12 

zhotovenie prípojky z rúr oce?ových DN 32 2,00 ks 6,99 13,98 

zhotovenie prípojky z rúr oce?ových DN 40 4,00 ks 8,26 33,04 

0,00 

demontáž kotla, vyloženie pred chatu 1,00 súb 222,50 222,50 

montáž nového kotla 1,00 súb 274,65 274,65 

nádoby expanzné tlakové s membránou 80L, bez poist.v. 1,00 súb 92,38 92,38 

prerobenie prípojok výstupov úk 1,00 súb 86,50 86,50 

neúradná tlaková skúška 1,00 súb 85,64 85,64 

0,00 
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PROKOM Výkaz materiálu a prác 
Por. Kód Kód položky Popis položky, stavebného dielu, remesla, množstvo Merná Jednotková Cena 

?íslo cenníka výkaz-výmer výmera jednotka cena spolu 

podružný materiál, 1,00 súb 526,08 

doprava, réžia 1,00 súb 38,50 

v prípade potreby objednávate? zabezpe?í noc?ah 0,00 

vzh?adom na náro?nos? z h?adiska dopravy materiálu 

a zabezpe?enie potrebných armatúr, ktoré bude nutné 

pri výmene kotla doda? na miesto realizácie - doporu?ujem 

po?íta? ešte s rezervou, nako?ko nieje 

možné z našej strany presne vyšpecifikova? materiál 0,00 

spolu 5 825,42 
DPH 20,00 % 1 165,08 

spolu s DPH 6 990,51 
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