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Z M L U V A  O  D I E L O  

(ďalej len „Zmluva“) 

uzatvorená podľa § 536 a nasledovných ustanovení Obchodného zákonníka č. 513 /1991 Zb. v znení 
neskorších predpisov 

1.  ZMLUVNÉ STRANY 
OBJEDNÁVATEĽ:   Obec Dolné Srnie 

IČO: 00311511 
DIČ: 2021091435  
Bankové spojenie: VÚB banka,a.s.  
číslo. účtu:     IBAN – SK 540200 0000 0000 19621202 
starosta:                 Ing. Miroslav Skovajsa  
Tel.: 0908/ 770 529, 032/779 2431 
E-mail:  starosta@dolnesrnie.sk 
  
( ďalej len „objednávateľ“) 

a 
ZHOTOVITEĽ: a - audit, s.r.o. 

zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, 
Oddiel: Sro                        Vložka číslo: 32744/R   

 Sídlo: Partizánska 888/56, 911 01 Trenčín 
 IČO: 50 184 601 
 DIČ: 2120211819 

IČ DPH:                            nie je platca DPH 
 Bankové spojenie: ČSOB a.s. Trenčín 

    Číslo účtu:                        SK57 0200 0000 0036 3968 9957 
 Štatutárny orgán:    Ing. Karol Skočik, konateľ 
 Tel.:     032/286 1020, 0905/966 902 
 E-mail:    alt-energie@ideaweb.sk 
 ( ďalej len „zhotoviteľ“) 
2.  PREDMET ZMLUVY 

Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa vypracovať energetický audit pre materskú školu v zmysle platnej 
legislatívy, (najmä podľa zákona č. 321/2014 Z. z.). 
Predmetom energetického auditu je: 
 konzultácie s objednávateľom o zámeroch v energetike, 
 vykonanie technickej obhliadky budov a technologických zariadení v areáli nemocnice Levoča,  
 prevzatie podkladov a ich naštudovania, 
 analýza spotreby energií (EE, ZP, voda) za jednotlivé roky, 
 zhotovenie fotodokumentácie, 
 výpočet tepelných strát objektov, 
 návrh opatrení na zníženie spotreby energii v členení na nízkonákladové a vysokonákladové,  
 odhad nákladov pre jednotlivé technické opatrenia,  
 výpočet úspor a návratnosť, 
 vypracovania správy pre energetický audit (EA), 
 vypracovanie súhrnného informačného listu, 
 dodanie energetického auditu 1 x v papierovej podobe a 1x na CD v PDF formáte. 

Objednávateľ sa zaväzuje spolupracovať pri spracovaní auditu poskytnutím podkladov, potrebných pre 
spracovanie auditu. 

3.  ČAS PLNENIA 
Zhotoviteľ dodá objednávateľovi predmet zmluvy uvedený v článku 2. po podpísaní Zmluvy, dvoch 
týždňov. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné podklady k vypracovaniu diela neodkladne po 



 

Strana 2 (celkom 3) 

podpise Zmluvy.  
 

4.  CENA 
Cena za predmet Zmluvy v zmysle článku 2. tejto Zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle § 3 
Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších noviel a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z., ktorou sa 
vykonáva zákon o cenách v znení neskorších noviel vo výške 1 200,- € vrátane DPH. 
V cene sú zahrnuté všetky náklady spojené s plnením predmetu  Zmluvy. Cena  je záväzná počas celej doby 
trvania Zmluvy bez možnosti úpravy. 

5.  PLATOBNÉ PODMIENKY  
Daňovým dokladom je pre účastníkov tejto Zmluvy faktúra, ktorá musí mať náležitosti daňového dokladu 
v súlade so zákonom č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskor. predpisov.  
Konečná úhrada bude vykonaná bezhotovostným spôsobom na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom. 
Podkladom pre vystavenie faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí diela, potvrdený oprávnenými 
zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. Zápis o odovzdaní a prevzatí musí byť priložený k faktúre ako jej 
neoddeliteľná súčasť. 
Sankcia za omeškanie peňažného plnenia je úrok z omeškania dohodnutý vo výške 0,03 % denne z dlžnej 
sumy podľa zmluvne dohodnutých podmienok, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú na predĺžení termínu 
splatnosti v riadne odôvodnených prípadoch.  

6.  ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY DIELA 
Ak dielo nebude obsahovať všetky náležitosti vymedzené v predmete Zmluvy  v zmysle čl. 2. Zmluvy, 
jedná sa o vady diela. Zhotoviteľ odstráni tieto vady bezodkladne a na vlastné náklady.  

7.  DODACIE PODMIENKY 
Objednávateľ podpisom potvrdí prevzatie diela v Zápise o odovzdaní a prevzatí diela. Objednávateľ bude 
spolupracovať so zhotoviteľom pri poskytovaní  podkladov pri vypracovaní diela. 

8.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluva je 
vyhotovená vo dvoch rovnopisoch, z ktorých si po vzájomnom podpise objednávateľ ponechá jeden 
rovnopis a zhotoviteľ jeden rovnopis. 

9.  PRÍLOHY 
Neoddeliteľnou súčasťou  tejto Zmluvy je  Príloha č. 1 – Cenová ponuka zo dňa 7.4.2017. 
 
 

 
V dolné Srnie, dňa ... . 2017                      V Trenčín, dňa 11.4.2017 
Za OBJEDNÁVATEĽA :                                                                                             Za ZHOTOVITEĽA : 
   
  
 
 
 
 
 
 
................................................................ ..................................................................... 
                                                                                      Ing. Karol Skočik 
                                                                             konateľ 
 
 
          
 
 
 


