
ZMLUVA O DIELO č.01/2023 

uzatvorená v zmysle § 536 a  nasl. obchodného zákonníka 

I. 
 

Zhotoviteľ:   Ing. Juraj Šustek, s.r.o. 
   Kopanice 149 

023 56 Makov 
Bankové spojenie: Fio banka, a.s., Námestie SNP 21, 811 01 Bratislava 
č. účtu: SK43 8330 0000 0023 0097 6477 
IČO: 50 254 162 
IČ DPH: SK2120250374   
Tel.: +421 944 570 648 
E-mail: sustekjuraj@gmail.com 
Zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel : Sro, Vložka č. 

65433/L 

 
Objednávateľ:               Obec Makov 

Makov 60 
023 56 Makov 
Štatutárny zástupca: Ing. Stanislav Gašparík 
Bankové spojenie: SLSP a.s. 
č. účtu: SK27 0900 0000 0003 1185 5487 
IČO: 00314129 
DIČ: 2020553128 
Tel.: +421 905 731 647 
E-mail: makov@makov.sk 

 

II. 

Predmet zmluvy 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce: 

- odborné prehliadky a skúšky plynovodov a plynových spotrebičov v zmysle vyhlášky MPSVaR SR 

č.508/2009 Z.z. 

- odborné prehliadky a skúšky tlakových zariadení v zmysle vyhlášky MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a vyhlášky 

č.25/84 Zb. 

- odstránenie zistených nedostatkov, celoročný servis horákov, automatiky a príslušenstva na kotloch. 

Odstránenie porúch vzniknutých prevádzkovaním tepelných zariadení, prípadne havárií. Tieto práce budú 

vykonané na základe telefonického vyrozumenia vo vykurovacom období do 24 hod. Mimo vykurovacieho 

obdobia podľa telefonického dohovoru. 

 

 



III. 

Termín plnenia 

Termín plnenia predmetu zmluvy začína od 09.01.2023. 

IV. 

Doba platnosti zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2026. 

Zmluvu je možné ukončiť výpoveďou. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť nasledujúci mesiac 

po mesiaci v ktorom bola výpoveď doručená druhej strane. Počas jej trvania môže každá zo zmluvných strán 

odstúpiť od zmluvy, pokiaľ by došlo k porušeniu zmluvných dojednaní. Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas 

doby trvania tejto zmluvy si vzájomne ohlásia všetky vážne zmeny, ktoré sa budú týkať adresy, bankového 

spojenia, zmeny majiteľa, rozpad prípadne zánik firmy.   

V. 

Cena diela 

Celková cena diela v čase platnosti zmluvy do 31.12.2026 nepresiahne sumu 10 000 € bez DPH v zmysle §1, 

bod 15, zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v platnom znení pri podpise tejto zmluvy. 

Čiastkovú cenu diela stanovujú zmluvné strany podľa cenníka zmluvných činností, ktorý je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. 

Zhotoviteľ je oprávnený vystavovať priebežné  faktúry za vykonané práce podľa čl. II -Predmet zmluvy počas 

príslušného kalendárneho roka v súlade s cenníkom zmluvných činností. 

Odberateľ zaplatí cenu diela / na základe faktúry vystavenej dodávateľom najskôr v čase odovzdania prác/ 

do 14 dní od jej doručenia odberateľovi. 

Pri prácach, ktoré nie sú obsiahnuté v cenníku budú zúčtované HZS v čiastke 18,00 Eur. Pri dodaní materiálu 

bude k faktúre priložený pracovný alebo dodací list. 

V prípade zmeny zákonnej DPH bude táto upravená podľa platných JKP v dobe realizácie diela. 

VII. 

Prehlásenie zmluvných strán 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v súlade s platnými technickými normami a vyhláškami. 

Zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie zmluvných povinností sú oprávnené od zmluvy 

odstúpiť. Za toto sa považuje: nedodržanie kvality podľa STN, nedodržanie lehoty plnenia. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať práce v súlade s platnými technickými normami a vyhláškami. 



Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo 

výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň omeškania. 

Ak objednávateľ je v omeškaní so splnením peňažného záväzku, alebo jej časti, je povinný zaplatiť 

zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela za každý deň meškania. 

 

VIII. 

Záverečné ustanovenia 

Túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť len písomnou formou. 

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné 

strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou. 

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zhotoviteľa a objednávateľa. 

 

V Makove dňa 09.01.2023. 

 

Príloha č.1 - Cenník zmluvných činností. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ing. Stanislav Gašparík, starosta obce                     Ing. Juraj Šustek 

       Objednávateľ – starosta obce                                                                     Zhotoviteľ 

 

 



Príloha č.1 : Cenník zmluvných činností 

1.Plynové zariadenie 

1.1 Odborná prehliadka plynových rozvodov v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z. príloha č.10 , 1 x 

za 3 roky                                                                                                                                                   60,00 Eur x 1 ks 

1.2 Odborná prehliadka plynových spotrebičov – plynových kotlov v zmysle Vyhlášky MPSVR SR 508/2009 

Z.z. §12 príloha 10 , 1 x za 1 rok                                                                                                         60,00 Eur x 1 ks 

1.3 Odborná prehliadka plynových spotrebičov – plynových radiátorov v zmysle Vyhlášky MPSVR SR 

508/2009 Z.z. §12 príloha 10 , 1 x za 1 rok                                                                                         18,00 Eur x 1 ks 

1.4 Nastavenie spaľovania plynového horáka kotla, čistenie horáka, funkčné odskúšanie všetkých 

zabezpečovacích prvkov, kontrola funkcie kotla,1 x za 1 rok                                                        42,00 Eur x 1 ks 

1.5 Nastavenie spaľovania plynového horáka radiatora, čistenie horáka, funkčné odskúšanie všetkých 

zabezpečovacích prvkov, kontrola funkcie plynového radiatora,1 x za 1 rok                              18,00 Eur x 1 ks 

1.6 Vykonanie odbornej prehliadky kotolne na plynné palivo v zmysle vyhl.25/1984 Zb. v znení zmeny 

č.75/1996 Z.z.,1 x za 1 rok                                                                                                                 108,00 Eur x 1 ks 

1.7 Overenie odborných vedomostí obsluhy VTZ plynových vykonaných v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. 

,1 x za 2 roky                                                                                                                                          42,00 Eur x 1 ks 

2.Tlakové zariadenie 

2.1 Vonkajšia odborná prehliadka TNS v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., príloha č.5 , 1 x za 1 

rok                                                                                                                                                              30,00 Eur x 1 ks 

2.2 Vnútorná odborná prehliadka TNS v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z., príloha č.5 , 1 x za 5 

rokov                                                                                                                                                       36,00 Eur x 1 ks 

2.3 Tlaková skúška TNS v zmysle vyhlášky MPSVR SR č. 508/2009 Z.z.,  príloha č.5 , 1 x za 10 rokov                                                                                                                        

36,00 Eur x 1 ks 

2.4 Vykonanie vonkajšej opakovanej odbornej prehliadky kotla na tuhé palivo nad 100 kW, B/a v zmysle 

vyhl. 508/2009 Z.z. príloha č.5 , 1 x za 1 rok                                                                                      60,00 Eur x 1 ks                                                                                                                                                       

2.5 Vykonanie vnútornej opakovanej odbornej prehliadky kotla na tuhé palivo nad 100 kW, B/a v zmysle 

vyhl. 508/2009 Z.z. príloha č.5 , 1 x za 1 rok                                                                                      60,00 Eur x 1 ks                                                                                                                                                       

2.6 Vykonanie odbornej prehliadky kotolne na pevné palivo v zmysle vyhl.25/1984 Zb. v znení zmeny 

č.75/1996 Z.z.,1 x za 1 rok                                                                                                                 132,00 Eur x 1 ks 

2.7 Overenie odborných vedomostí obsluhy VTZ tlakových vykonaných v zmysle vyhlášky č.508/2009 Z.z. ,1 

x za 2 roky                                                                                                                                                42,00 Eur x 1 ks 

OPRAVY - ÚDRŽBA 

Poskytujem odstránenie zistených nedostatkov, porúch vzniknutých prevádzkovaním tepelných zariadení, 

prípadne havárií. Tieto práce budú vykonané na základe telefonického vyrozumenia. Pri prácach, ktoré nie 

sú obsiahnuté v cenníku budú zúčtované HZS v čiastke 18,00 Eur. 

Uvedené ceny sú účtované s 20 % DPH. 


