Zmluva o vykonaní kominárskych prác
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov medzi:

Objednávater:

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
sídlo: Školská 19,92101 Piešťany
štatutárn-y-orgán:Jng._\liliamJ:iubinský-'--cSc~
IČO: 36 232 700
IČ DPH: SK2020170031
bankové spojenie:
IBAN:

_

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava
oddiel Sro, vložka č. 11528/T
a
Poskytovater:

Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a kominárske práce
miesto podnikania: Zubák 409, 02064
zast.: Miroslav Zuzík
IČO: 34 748 423
IČ DPH: SKI020516981
bankové spojenie:
IBAN: :
zapísaná v Živnostenskom registri Okresného úradu Považská
Bystrica, číslo živ. registra 308-2135
Článok 1.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie kontroly a čistenia komínov a dymovodov
v kotolniach uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v zmysle zák. č. 214/2001 Z. z.
o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 23 ods. 1 vyhlášky
č. 401/2007 Z. z o technických podmienkach a požiadavkách na protipožiarnu bezpečnosť
pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a
zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len vyhláška č. 401/2007 Z. z.).
Komínové telesá a kotolne sú špecifikované v prílohe Č. 1 tejto zmluvy, ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2. Poskytovateľ bude vykonávať služby pre objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné
nebezpečenstvo,
výhradne v súlade so zákonmi, všeobecne záväznými predpismi
a normami platnými na území SR.
3. Poskytovateľ je povinný nestranne zistiť stav komínových telies.
4. Výsledkom vykonania predmetu zmluvy je písomná Správa o výsledku kontroly a čistenia
komínov príslušnej kotolne, ktorá bude súčasťou faktúry.
5. Poskytovateľ sa v rámci kontroly a čistenia zaväzuje najmä:
•

vykonávať
posudzovanie
umiestnenia
horľavých
materiálov
v nadväznosti na konštrukčné vyhotovenie komínov a dymovodov,

•

vykonávať kontrolu telies komínov a dymovodov najmä z hľadiska ich požiarnej
bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie dymovej cesty,

•

vykonávať čistiace práce, najmä so zameraním na odstránenie
spalín v dymovej ceste,

•

vykonávať kontrolu voľného
čistiacim miestam.

a predmetov

pevných usadenín

a bezpečného prístupu ku komínu a dymovodu

k ich

Článok 2.
Miesto, termín a rozsah plnenia predmetu zmluvy
1. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú kotolne uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy.
2. Časovanie kontrol a čistenie komínov pre všetky termíny a miesta sa stanovujú
pracovnej doby objednávateľa od 07:00 hod. do 15:00 hod.

počas

3. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, od 01.10.2020.
Článok 3.
Cena predmetu zmluvy
1. Cena za plnenie predmetu zmluvy pre kotolne špecifikované v prílohe č. 1 tejto zmluvy je
maximálna a je stanovená v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov vo výške
Cena celkom bez DPH
DPH 20%
Cena celkom s DPH

3495,- Eur
699,- Eur
4194,- Eur
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Článok 4.
Platobné podmienky
1. Úhrada za vykonanie predmetu zmluvy bude realizovaná na základe objednávateľom
odsúhlasenej faktúry vystavenej poskvtovateľorn v lehote splatnosti 14 dní odo dňa jej
doručenia do sídla objednávateľa.
2. Faktúry budú vystavené po ukončení kontrol
a čistenia komínov a dymovodov
v kotolniach špecifikovaných v prílohe č. 1 tejto zmluvy, na základe skutočne vykonaného
počtu kotolní, 2x ročne, t.j. do 30.06. a 31.12. príslušného roka.
Článok 5
Podmienky plnenia predmetu zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby v zmysle tejto zmluvy bude vykonávať len osobou
s odbornou spôsobilosťou v zmysle § 2 zák. Č. 161/1998 Z. z. o kontrole kominárov
Slovenska s o zmene a doplnení zák. Č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní v znení
neskorších predpisoch.
2. O vykonaných službách vydá poskytovateľ potvrdenie
Č. 401/2007 Z. z., ktoré bude súčasťou faktúry.

v zmysle § 23 ods. 1 vyhlášky

3. Poskytovateľ je povinný bez meškania písomne informovať objednávateľa o vzniku
akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy.
4. Objednávateľ má právo vykonávať pri poskytnutí služieb v zmysle tejto zmluvy dozor
určeným zamestnancom a sledovať, či je služba v zmysle tejto zmluvy vykonávaná
v súlade s objednanými výkonmi, na základe technických špecifikácií, zákonov a vyhlášok
platných SR, vyhlášky o bezpečnosti práce a slovenských technických noriem.
5. Objednávatel' sa zaväzuje, že umožní poskytovateľovi v objektoch a priestoroch v jeho
vlastníctve riadne vykonanie kominárskych a čistiacich prác, najmä voľný a bezpečný
prístup k ich čistiacim zariadeniam.
Článok 6
Zánik zmluvy
1. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za predmet plnenia zmluvy sa počas doby trvania
zmluvy nemení. V prípade, že v priebehu plnenia zmluvy nastanú okolnosti, ktoré budú
mať vplyv na podmienky zmluvy, je možné tieto skutočnosti zohľadniť písomným
dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu
výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť
prvým dňom nasledujúceho
kalendárneho
mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
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3. Zmluvu je možné ukončiť aj dohodou obidvoch zmluvných strán o ukončení tejto zmluvy,
pričom táto dohoda musí byť vyhotovená písomne a podpísaná obidvomi zmluvnými
stranami.
Článok 7.
Zodpovednosť za vady
1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou
ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a súvisiacimi právnymi predpismi o náhrade škody.
2. Služba v zmysle tejto zmluvy má vady, ak jej plnenie a výsledok nezodpovedá realizácii
a výsledku určenému v čl. 2 tejto zmluvy alebo je v rozpore s právnymi predpismi
platnými na území SR alebo zasahuje do práv tretích osôb.

Článok 8.
Zmluvné pokuty a sankcie
1. V prípade, že objednávateľovi bude uložená pokuta zo strany orgánov kontroly v dôsledku
porušenia všeobecne záväzných právnych predpisov alebo povinností poskytovateľa
vyplývajúcich z tejto zmluvy, je poskytovateľ povinný v plnom rozsahu uhradiť uloženú
pokutu alebo sankciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia objednávateľom.
2. V prípade, že poskytovateľ nedodá predmet zmluvy v termínoch dohodnutých zmluvou
alebo vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov má objednávateľ nárok
na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z fakturovanej ceny jednotlivého úkonu za každý deň
omeškania.
3. V prípade, že objednávateľ neuhradí faktúru včas má poskytovateľ
z omeškania vo výške 0,5% z výšky faktúry za každý deň omeškania.

nárok

na úrok

Článok 9.
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami
a účinnosť podľa ust. § 47a ods. 2 zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov, po jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa.
2. Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú výslovne riešené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami
Obchodného
zákonníka SR v platnom
a účinnom
znení a ďalšími
všeobecne platnými právnymi predpismi SR.
3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej
strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu.
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4. Poskytovatel' vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu
tejto zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas so zverejnením svojich údajov a údajov ním
oprávnených fyzických osôb, vrátane osobných informácií podl'a § 9 ods. 1 zák.
č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov.
5. Zmluva je vyhotovená vo štyroch vyhotoveniach,
po dvoch vyhotoveniach.

z ktorých obidve zmluvné strany obd žia

6. Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili
s obsahom tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola
vyhotovená na základe pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok, čo osvedčujú svojím podpisom.
Príloha Č. 1 zoznam kotolní a ich špecifikácia
V Piešťanoch, dňa

~O

q.

{).!)Jf)

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.

Miroslav Zuzík - murárske, klampiarske a
kominárske práce

Bytový podnik Piešťany, s.r.o.
Školská 19,92101 Piešťany
I~O: 36232700 IČ DPH; SK2020170031
OR OS Trnava v; .• ~: -. iR'''- ...,dd Sro

MIROSLAV

.'.rár

zuzí
"B

\f.~
•

Hubinský, CSc.

4

Miroslav Zuzík

konatel'

5

