
ZMLUVA  O DIELOč.ZoD 052019 
Na dodávku energetického certifikátupodľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
I. 

ZMLUVNÉ  STRANY 
 

1.1.  
Zmluvné strany 

Objednávateľ :  Obec Soľ 
Sídlo:    Obecný úrad, Soľ 161, 094 35 Soľ 
Štatutárny zástupca: Ing. Jozef Berta, starosta obce 
IČO:   00332861 
DIČ:      2020630513   
Bankové spojenie: VŠEOBECNÁ ÚVEROVÁ BANKA, a.s.  
Číslo účtu (IBAN): SK02 0200 0000 0000 2242 5632 
ďalej označený aj ako     "objednávateľ" 
 
Dodávateľ:  AIP projekt, s.r.o. 
Sídlo:   Letná 10, 04001, Košice 
Štatutárny zástupca: Ing. Ján Sova - konateľ 
IČO:   50172441 
DIČ:   2120262056 
IČ DPH:   SK 2120262056 
Bankové spojenie: SLSP 
Číslo účtu:  SK35 0900 0000 0051 0801 2874 
ďalej označený aj ako  "dodávateľ" 

 
II. 

PREDMET  PLNENIA 
2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok: 

- dodávateľa, že vykoná dielo pre objednávateľa podľa článku III. tejto zmluvy a odovzdá 
ho objednávateľovi. 

- objednávateľa, že dohodnuté dielo prevezme najneskôr posledný deň lehoty na 
vykonanie a odovzdanie diela, a zaplatí zaň zhotoviteľovi cenu za dielo podľa čl. V. tejto 
zmluvy. 

 
III. 

DIELO 
3.1. Dielom podľa tejto zmluvy je vypracovanie Energetického certifikátu stavby (ďalej len „EC“): 
Energetický certifikát po obnove budovy pre projekt „Zníženie energetickej náročnosti budovy 
obecného úradu v obci Soľ“ 
3.2. Dielo v sebe zahŕňa:4 ksEC. 

 
IV. 

LEHOTY  PLNENIA  ZÁVÄZKOV 
4.1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III. je priebežný. Konečné plnenie je 
v termínedo 30 dní od ukončenia stavebných prác na výzvu objednávateľa. 
 

V. 
CENA  DIELA 

5.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou 
zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 



5.2. Cena za dielo bez DPH: 950,00 €(slovom deväťstopäťdesiateur), DPH 20%: 190,00 €(slovom 
stodeväťdesiat), celková cena s DPH: 1.140,00 € (slovom tisícstoštyridsať). Dodávateľjeplatiteľ DPH. 

 
VI. 

PLATOBNÉ  PODMIENKY 
6.1. Podkladom pre úhradu ceny za dielo bude protokol o prevzatí diela objednávateľom a následne 
faktúra zhotoviteľa. Fakturácia je podmienená vecným, kvalitatívnym a termínovým plnením. Faktúra 
je uhradená dňom pripísania finančnej čiastky na účet zhotoviteľa. 
6.2.  Dodávateľ je oprávnený v prípade omeškania sa Odberateľa s dohodnutým termínom platieb 
za dodanie diela si uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
6.3. Objednávateľ je oprávnený, v prípade omeškania sa dodávateľa, s predložením diela si 
uplatňovať zmluvnú pokutu vo výške 0,03% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 
6.4. Dodávateľ sa zaväzuje, že bez súhlasu odberateľa nepostúpi svoje peňažné pohľadávky, ktoré 
vzniknú z tejto zmluvy iným tretím osobám. 
  

VII. 
ZODPOVEDNOSŤ  ZA  VADY 

7.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa platných technických 
a právnych predpisov a tejto zmluvy, a že bude mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 
7.2.Pre prípad nedostatkov dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatne odstránenie vady. Možnosť iného dojednania nie je vylúčená. 
Spracovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení oprávnenej 
reklamácie. 
 

VIII. 
OSTATNÉ  USTANOVENIA 

8.1. Dielo sa po odovzdaní stáva majetkom objednávateľa. 
8.2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly / auditu súvisiaceho s dodávanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly / auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 
 

IX. 
ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIA 

9.1. Účastníci zmluvy týmto vyhlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, uzatvárajú 
judobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 
9.2. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení. 
9.3.  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 
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Odberateľ 

 
 
 

Dodávateľ 
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