
Zmluva o dielo 
č. 5/22 

Uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. 
Článok 1.  

 
 

Zmluvné strany: 
1.1 Objednávateľ: „DUNAJ“ Zariadenie sociálnych služieb Kováčov č. 482 
IČO: 00494160 
DIČ: 2021074374 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000307418/8180 
IBAN: SK3381800000007000307418 
SWIFT: SPSRSKBA 
Zastúpený: Jozefon Jendrušákom – riaditeľom zariadenia 
 

1.2 Zhotoviteľ: THERMO HC s. r.  o. 
Sídlo: Kamenný Most č. 299 
IČO: 36735868 
IČ DPH: SK2022320091 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa a.s. 
IBAN: SK17 0900 0000 0002 4241 0360 
SWIFT: GIBASKBX 
Zastúpený: Tomáš Velena 
 
 
 

Článok 2. 
Predmet zmluvy: 

 
2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať opravu úpravne pitnej a úžitkovej vody v zariadení 
sociálnych služieb – pracovisko Chľaba. Špecifikáciu predpokladaného materiálu obsahuje 
cenová ponuka zo dňa 25. 05. 2022. Skutočné množstvo a špecifikácia vykonaných prác bude 
odovzdaná dodacím listom. 
2.2 Objednávateľ sa zaväzuje zhotovené dielo prevziať a zaplatiť cenu diela. 
 
 
 

Článok 3. 
Doba vykonania diela: 

 
3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na prevádzanie diela v termíne od: 13. 06. 2022. 
3.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať predmet zmluvy v termíne do 15. 08. 2022. 



3.3 Dodržanie vyššie uvedeného termínu je závislé od sprístupnenia pracoviska. Zhotoviteľ 
nezodpovedá za nesplnenie termínu vyššie uvedeného, ak dôjde k okolnostiam uvedeným v 
§374 Obchodného zákonníka. 
3.4 Objednávateľ sa zaväzuje prevziať dielo i v skoršom ponúknutom termíne. 
 
 

 
Článok 4. 

Cena diela a platobné podmienky: 
4.1 Za dielo zaplatí objednávateľ na základe faktúry podľa prevedených prác, ktorá je splatná 
20 dní odo dňa doručenia faktúry. 
4.2 Pri omeškaní so zaplatením faktúry podľa predchádzajúcich odsekov zaplatí objednávateľ 
úroky z omeškania vo výške 0,2% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 
4.3 Celková cena za zákazku: 
Celková cena bez DPH je: 7.134,50 € 
Celková cena s DPH je: 8.561,40 € 
Slovom: Osemtisícpäťstošesťdesiatjeden  EUR a 100/40 centov. 
 
 

Podrobná špecifikácia vykonaných prác: 
 
Názov      Množstvo Cena MJ Celkom 
zmäkčovací filter pre úpravu tvrdosti  1 ks  1820,-  1820,- 
montážna sada pre zmäkčovače   1 ks  223,-  223,- 
regeneračná soľ 25kg     5 ks  15,-  75,- 
filter 10“ - 1“F     1 ks  40,-  40,- 
montážny kľúč      1 ks  15,-  15,-  
manometer 0-10 bar     4 ks  6,50  26,- 
inštalačný materiál mosadz    1 ks  70,-  70,- 
inštalačný materiál pozink    1 ks  50,-  50,- 
uzatváracie armatúry     1 ks  70,-  70,- 
spotrebný materiál     1 ks  50,-  50,- 
kanalizačný materiál     1 ks  70,-  70,- 
inštalačný materiál PE 32 mechanické  1 ks  50,-  50,- 
inštalačný materiál PE 40 mechanické  1 ks  70,-  70,- 
inštalačný materiál PPR 40    1 ks  130,-  130,- 
upevňovací materiál     1 ks  50,-  50,- 
UDP zmäkčovač      1 ks  50,-  50,- 
montážne práce     1 ks  380,-  380,- 
 
S4 ponorné čerpadlo     1 ks  460,-  460,- 
elektronický tlakový spínač    1 ks  79,-  79,- 
plastová nádrž 500l     1 ks  940,-  940,- 
esybox elektronická domáca vodáreň  1 ks  1076,-  1076,- 



multifunkčná tlaková nádoba 5l   1 ks  49,-  49,- 
držiak expanzu     1 ks  10,-  10,- 
manometer 0-10 bar     1 ks  6,50  6,50 
uzatváracie armatúry      1 ks  80,-  80,- 
spätný ventil mosadz     1 ks  60,-  60,- 
inštalačný materiál mosadz    1 ks  70,-  70,- 
inštalačný materiál pozink    1 ks  50,-  50- 
uzatváracie armatúry     1 ks  70,-  70,- 
spotrebný materiál     1 ks  50,-  50,- 
inštalačný materiál PE 32 mechanické  1 ks  50,-  50,- 
inštalačný materiál PE 40 mechanické  1 ks  60,-  60,- 
inštalačný materiál PPR 40    1 ks  70,-  70,- 
upevňovací materiál     1 ks  50,-  50,- 
rúra PE32      30 m  1,30  39,- 
chránička       20 m  1,20  26,- 
búracie práce      1 ks  150,-  150,- 
montážne práce     1 ks  450,-  450- 
 
 
       Celkom spolu   7134,50 
       DPH 20%   1426,90 
       CELKOM   8561,40 € 
   
 

 
Článok 5. 

Podmienky vykonania diela: 
 

5.1  Objednávateľ odovzdá v termíne uvedenom v čl. 3 ods. 1 stavenisko v stave spôsobilom na 
začatie vykonávania diela. Objednávateľ je povinný počas celej doby vykonávania diela zabezpečiť 
zhotoviteľovi možnosť odberu elektrickej energie a vody. Zamestnanci zhotoviteľa sú oprávnení 
používať sociálne zariadenie, ktoré prilieha k stavenisku. 
5.2 Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. 
5.3 Objednávateľ určí miesto uloženia odpadu, ktoré sú výsledkom činnosti zhotoviteľa. 
5.4 Objednávateľ sa zaväzuje, že po celú dobu prevádzania diela zodpovedá za to, že riadny priebeh 
prác zhotoviteľa nebude narušovaný neoprávnenými zásahmi tretích osôb. 
 
 

Článok 6. 

Zodpovednosť za vady, záruka: 
 

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa čl. 2 tejto zmluvy a že 
po dobu stanovenú (záručná doba) bude mať vlastnosti dojednané v uvedených článkoch tejto zmluvy. 
6.2 Stanovená dĺžka záručnej doby je 24 mesiacov na všetky komponenty odo dňa odovzdania diela. 



 
Článok 7. 

Ostatné ustanovenia: 
 

7.1 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom nesprístupnia tretím osobám bez písomného súhlasu druhej strany. 
7.2 Vlastnícke právo k dokončenému dielu a nebezpečenstvo škody prechádzajú na objednávateľa 
dňom odovzdania a prevzatia diela do trvalej prevádzky. 
 

Článok 8. 

Záverečné ustanovenia: 
 

8.1 Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou sa postupuje podľa 
ustanovení Obchodného zákonníka.  
8.2 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie 
a objednávateľ tri vyhotovenia. 
8.3 Zmenu zmluvy možno urobiť iba písomne. Ak sa v priebehu vykonávania opravárskych prác 
vyskytne potreba uskutočnenia ďalších prác, ktoré nebolo možné predvídať, alebo sú požiadavky zo 
strany objednávateľa nad rámec tejto zmluvy, musí byť dohodnuté ich vykonanie i cena a to v podobe 
dodatku tejto zmluvy. 
8.4 Obe strany svojim podpisom potvrdzujú, že podmienky považujú za primerané a zaväzujú sa ich 
plniť. 
 
 
 
 

Zástupcovia zmluvných strán. 
 
 
 

 
_______________________                            _______________________ 
Za objednávateľa: Jozef Jendrušák                                            Za zhotoviteľa: Tomáš Velena 
 
V Kováčove dňa: 08. 06. 2022                                                   V Kamennom Moste dňa: 08. 06. 2022 


