
 

ZMLUVA   O   DIELO 

uzavretá  podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

 

 

Číslo zmluvy: 01/2017 
 
 
 

 I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 

 

1.1    Objednávateľ : 

          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

          Hlavná  17,  917 01  Trnava 
          v zastúpení riaditeľom  Ing.. Martinom   T u r č a n o m                                                               
          IČO:    00 598 135 
          DIČ:    2021190963 
          IČ pre  DPH:  SK2021190963 
          bankové spojenie:  
          IBAN:    
          č. tel.:  +421 33 3236 437 
          mobil:  +421 917 806 424   ( Ľudovít  Baláž ) 
          e-mail: ludovit.balaz@skasz.trnava.sk 
          www.skasz.trnava.sk 
 
 
 
1.2     Zhotoviteľ : 

         Július Kosnáč  

           Okružná  21,  917 01  Trnava              

           v zastúpení   Ing. Dianou   K o s n á č o v o u 
           IČO:    36 087 726 
           DIČ:    1086357338 
           IČ pre DPH:  SK1027030631 
           bankové spojenie:   
           IBAN:    
           mobil:  +421 905 182 040 
           e-mail:  jkosnac.kominarstvo@centrum.sk 
           zápis v Živnostenskom registri na Okresnom úrade v Galante pod reg. č.: 202-19563 
 
 

 
 
 

II. 

PREDMET  ZMLUVY 
 

2.1     Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa  vykonať čistenie a kontrolu komínov alebo dymo- 
          vodov v objektoch SKaŠZ  MT. 
          

2.2     Zhotoviteľ  sa  zaväzuje poskytnúť služby v súlade s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve a 
          v cene  a  v  rozsahu služieb  uvedených  v  prílohe č.:  1 - cenovej ponuky  zo dňa  03.01.2017, 
          ktorá  je  neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
           

2.3     Objednávateľ  sa  zaväzuje poskytnuté  služby prevziať a  zaplatiť za  ich vykonanie cenu podľa  
          platobných podmienok dohodnutých  v tejto zmluve. 
 

2.4     Zhotoviteľ potvrdzuje,  že sa v  plnom rozsahu  zoznámil s rozsahom a  povahou požadovaných 
          služieb, že sú mu známe technické a kvalitatívne podmienky poskytovania služieb a že disponu- 
          je takými kapacitami a odbornými znalosťami, ktoré sú k poskytovaniu služieb potrebné. 
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III. 

CENA  
 

3.1   Zmluvná  cena  za  poskytované služby je dohodnutá v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z.  o cenách  
        a  vyhlášky č. 87/1996 Z. z.,  ktorou  sa  vykonáva   zákon  o  cenách vo výške  582,00 €  s DPH,   
        slovom:  päťstoosemdesiatdva  eur  vrátane DPH  v členení : 
 

                                                 cena celkom bez DPH  ...........  485,00 -EUR 
                                                 DPH  20 %  ..............................   97,00 -EUR 
                                                 –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

                                                 Cena  celkom s DPH  ............  582,00 -EUR 
 

 

3.2   Špecifikácia ceny za poskytnuté služby je uvedená v prílohe č.: 1  tejto zmluvy. 
 

3.3   Objednávateľ si  vyhradzuje  právo v  lehote trvania zmluvy redukovať rozsah služieb v  závislosti 
        od aktuálnych potrieb kontroly a čistenia komínov v jednotlivých objektoch. 
 
   

IV. 

ČAS  PLNENIA  A  MIESTO  PLNENIA 
 

4.1   Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby uvedené v čl. II. tejto zmluvy priebežne do: 30.11.2017. 
                  

4.2   Miesta plnenia pre objekty v správe objednávateľa ( Príloha č.: 1 ) sú nasledovné: 
 

          4.2.1  - KD Kopánka A.Kubáňa,  Ľudová  14,  Trnava  ( 1x - január ) 

         4.2.2  - ŠA Modranka, I. Krasku  34, Trnava - Modranka ( 1x - marec - veľká kotolňa ) 

                                                                                                                            ( 1x - september - veľká + malá kotolňa ) 

          4.2.3  - Mestský amfiteáter, Halenárska 20, Trnava  ( 1x - marec  - WC + kaviareň + bufet ) 
         4.2.4  - SKaŠZ MT,  Hlavná  17,  Trnava   ( 2x - marec  a  september ) 
          4.2.5  - AŠK Slávia,  Rybníkova  16,  Trnava ( 2x - máj  a  november - sociálna budova - futbal a atletika +  

                                                                                                                                              telocvičňa ) 

           4.2.6  - FK Lokomotíva,  J. Slottu  45,  Trnava  ( 1x - september ) 
          4.2.7  - KD Modranka,  Seredská  131,  Trnava - Modranka  ( 1x - november ) 
            

4.3 Predmet zmluvy bude realizovaný v lehote trvania zmluvy a v termínoch určených objednávate- 
ľom. 

 

V. 

ODOVZDANIE  A PREVZATIE  SLUŽBY 
 

5.1 Zhotoviteľ sa  zaväzuje  objednávateľovi  poskytnúť služby  v požadovanej kvalite a dohodnutom 
termíne.  Objednávateľ sa  zaväzuje prevziať poskytnutú službu  v rozsahu vymedzenom v pred- 
mete zmluvy. 

 

5.2 Zhotoviteľ  odovzdá  objednávateľovi  potvrdenie  o vykonaní  čistenia  a kontroly  komína  alebo 
dymovodu  pre  každý  objekt  uvedený  v  čl. IV. ( bod 4.2 )  a v termíne podľa prílohy č.: 1  tejto 
zmluvy. 

 

5.3 Zhotoviteľ  je viazaný pri vypracovaní potvrdenia o vykonaní čistenia komínov  alebo dymovodov   
         akceptovať záväznosť všetkých aktuálnych slovenských technických noriem, vyhlášok  a  predpi- 
         sov, ktoré sa týkajú predmetu zákazky. 
 
 

VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 
 

6.1   Zhotoviteľ nepožaduje preddavok na plnenie zmluvy. 
 

6.2   Úhrada ceny za poskytnutie  služby bude realizovaná na základe čiastkových faktúr  vystavených 
        zhotoviteľom pre každý  objekt  samostatne  po prevzatí potvrdenia o vykonaní čistenia a kontroly  
        komína alebo dymovodu. 
      

6.3   Splatnosť faktúry vystavenej zhotoviteľom  je  14 dní  odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
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6.4   Čiastková faktúra musí  obsahovať všetky náležitosti  daňového  dokladu  podľa  všeobecne plat- 
        ných  právnych predpisov.   V prípade, že  faktúra  nebude  obsahovať  náležitosti  daňového  do- 
        kladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie.  V takomto  prípade sa  pre- 
        ruší plynutie  lehoty  splatnosti  a nová  lehota  splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej  
        faktúry objednávateľovi. 
       

VII. 

ZMLUVNÉ  POKUTY 

 

7.1   Zhotoviteľ  je  povinný zaplatiť  zmluvnú  pokutu vo výške  0,5 %  z dohodnutej zmluvnej ceny  za 
         každý deň omeškania v prípade, ak nedodrží termín plnenia  dohodnutý v čl. IV. tejto zmluvy. 
 

7.2    V prípade omeškania objednávateľa s úhradou čiastkových faktúr, má zhotoviteľ nárok na popla- 
         tok z  omeškania vo výške  0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
 
 

VIII. 

ZODPOVEDNOSŤ  ZA  ŠKODU 

 

8.1    Zhotoviteľ zodpovedá za škodu,  ktorá  vznikne  objednávateľovi  alebo  tretej  osobe v  dôsledku 
         porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 

8.2    V prípade vzniku škody porušením povinností  vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek zmluvnej 
         strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody. 

 
 

IX. 

ODSTÚPENIE  OD  ZMLUVY 

 

9.1    Ak sa  porušenie  povinnosti  zmluvnou  stranou  považuje v zmysle  tejto zmluvy alebo v zmysle  
         § 345 Obchodného zákonníka za podstatné porušenie zmluvy, môže oprávnená strana od zmlu- 
         vy odstúpiť, pokiaľ to oznámi písomne druhej strane bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 
        10 dní po tom, ako sa o porušení dozvedela. 
 

9.2    Pre určenie lehoty uvedenej v bode  9.1  je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky odoslania ozná- 
         menia. 
 

9.3    Odstúpením  od  zmluvy  zmluva  zaniká dňom doručenia  prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
         zmluvnej strane. 
 

9.4    Odstúpením  od  zmluvy  zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán okrem  nárokov na  
         náhradu škody, nárokov  na dovtedy uplatnené zmluvné resp. zákonné sankcie a nárokov vyplý- 
         vajúcich z ustanovení tejto zmluvy k zodpovednosti za vady  za časť poskytnutých služieb,  ktoré 
         boli do odstúpenia od zmluvy zrealizované. 
 
 

X. 

OSTATNÉ  USTANOVENIA 

 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje  zhotoviteľovi zabezpečiť prístup do jednotlivých objektov v termínoch 
podľa požiadavky zhotoviteľa. Zhotoviteľ je povinný požadovaný termín vstupu do objektu ozná- 
miť objednávateľovi minimálne 2 dni vopred. 

 

10.2 Zhotoviteľ zodpovedá za dodržanie všetkých bezpečnostných opatrení pri vykonávaní dohodnu- 
tých služieb.  V prípade  pracovného úrazu  alebo mimoriadnej udalosti,  zhotoviteľ plne preberá 
zodpovednosť za následky z toho vyplývajúce. 

 
 

XI. 

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 
 

11.1   Meniť alebo  dopĺňať  text  tejto  zmluvy  možno  len formou písomných dodatkov dohodnutých v 
          celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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11.2    Na vzťahy medzi  zmluvnými stranami  neupravenými touto zmluvou sa vzťahujú príslušné usta- 
          novenia  Obchodného  zákonníka  a  ostatné  všeobecne záväzné predpisy platné v  Slovenskej  
          republike. 
 

11.3   Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je :  
          Príloha  č.: 1 - Cenová ponuka  a  termíny na vykonanie čistenia  a kontroly komínov  alebo 
                                  dymovodov v obj. SKaŠZ MT  na rok:  2017. 
 

11.4   Zmluva  je vyhotovená v  troch rovnopisoch, z ktorých dva obdrží objednávateľ a jeden rovnopis 
          obdrží zhotoviteľ. 
           

11.5   Táto zmluva  nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
          nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa  - Správy kultúrnych a  športových  
          zariadení mesta Trnava  ( www.skasz.trnava.sk ). 
 
 

11.6   Zmluva bola zverejnená dňa: 05.01.2017 
 
 
 

    V  Trnave, dňa: 05.01.2017                                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           ...............................................                                                    .......................................... 

                za objednávateľa                                                                                                za zhotoviteľa 
                   Ing. Martin  Turčan                                                                                      Ing. Diana  Kosnáčová    
                   riaditeľ  SKaŠZ MT                                                                                     štatutár fi. Július Kosnáč 
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Cenová ponuka / 2017    

     

Dodávateľ:    

Július Kosnáč    

Okružná 21    

917 01 Trnava    

IČO:  36 087 726,  DIČ:  1086357338    

mobil: 0905 182040,  e-mail: jkosnac.kominarstvo@centrum.sk    

     

     

Odberateľ:    

Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava    

Hlavná  17    

917 01  Trnava    

     

     

Cenová ponuka na kontrolu a čistenie komínov alebo dymo-
vodov v nasledujúcich objektoch: 

   

     

P.č. Názov a adresa miesta Termín Cena celkom Cena celkom 

   ( bez DPH ) ( s DPH ) 

     

1   KD Kopánka,  Ľudová  14, Trnava Január  65,00 78,00 

2   ŠA Modranka,  I. Krasku  33, Trnava - Modranka  ( veľká kotolňa ) Marec 40,00 48,00 

3   Mestský amfiteáter,  Halenárska  20, Trnava   ( soc. zariadenia - WC ) Marec 15,00 18,00 

4   Mestský amfiteáter,  Halenárska  20, Trnava   ( kaviareň ) Marec 20,00 24,00 

5   Mestský amfiteáter,  Halenárska  20, Trnava   ( bufet ) Marec 15,00 18,00 

6   SKaŠZ MT,  Hlavná  17, Trnava  Marec 20,00 24,00 

7   AŠK Slávia,  Rybníkova  14, Trnava   ( soc. budova - futbal a atletika, telocv. ) Máj 70,00 84,00 

8   FK Lokomotíva,  J. Slottu, Trnava  September 20,00 24,00 

9   SKaŠZ MT,  Hlavná  17, Trnava  September 20,00 24,00 

10   ŠA Modranka,  I. Krasku 33, Trnava - Modranka  ( veľká a malá kotolňa ) September 65,00 78,00 

11   KD Modranka,  Seredská  131, Trnava - Modranka November 65,00 78,00 

12   AŠK Slávia,  Rybníkova  14, Trnava   ( soc. budova - futbal a atletika, telocv. ) November 70,00 84,00 

     

 
 Cena za kominárske služby celkom za rok:  2017  ( vrátane 

DPH ) 

    582,00 €  

     
     

 Dátum:  03.01.2017    

     

     

     

     

     

     

     



 


