
ZM L U V A    O    D I E L O 
 

I. 
Zmluvné strany  

 
Objednávateľ :          Ústredný inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie 
                                  so sídlom v Bratislave 
                                  Prievozská 32 
                                  827 99 Bratislava 
Zastúpený:                RNDr. Nadeždou Machútovou 
                                  ústrednou riaditeľkou SOI 
IČO:                          17331927 
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:                 7000065105/8180 
Kontaktná osoba:       Peter Šimo – 0905 723 020 
 

a 
 
Zhotoviteľ:                 Ing. Roman Petrovič, Staviteľ, stavebná firma 
                                   Jelenecká 232, 951 01 Nitrianske Hrnčiarovce 
Zastúpený:                  Ing. Roman Petrovič 
IČO:   34519271 
DIČ :              1020400073 
Bankové spojenie:      SLSP Nitra 
Číslo účtu:                  230056843/0900 
Tel. kontakt:             0903 753 243 
 
 
                   uzatvorili túto zmluvu o dielo (ďalej len "zmluva") za nasledujúcich podmienok: 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzky plynovej kotolne v administratívnej 
budove  Inšpektorátu Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj, Staničná ul. 
9, Nitra. 
 
 

III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje: 
 

a) Prevádzkovať plynovú kotolňu v súlade s ustanoveniami vyhlášky Slovenského úradu 
bezpečnosti práce č. 25/1984 na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 
v znení vyhl. SÚBP č. 75/1996 Z. z. ( ďalej len „ vyhláška „ ) 



b)  zabezpečovať servis a bežnú údržbu kotolne počas prevádzky v zmysle prevádzkového 
poriadku, ktorý je vyvesený v kotolni, 

 
c)  v prípade nahlásenia poruchy na danom zariadení zabezpečiť opravu, a to najneskôr do 
24 hodín od jej nahlásenia 
 
d)  zabezpečiť pravidelnú obsluhu kotolne minimálne 1 x za 24 hodín odborným 
pracovníkom s osvedčením o spôsobilosti na obsluhu plynovej kotolne, ktorý spĺňa 
podmienky par.14 vyhlášky,  
 
e)  uskutočniť zápis o prevádzkových hodnotách do prevádzkového denníka plynovej 
kotolne v súlade s par. 13 ods. 2 vyhlášky.  
 
 
Objednávateľ sa zaväzuje: 
 
a)  zabezpečiť nerušený prístup do priestorov kotolne objektu pre pracovníka dodávateľa 
 

      b)  poruchy na daných zariadeniach hlásiť na telefónnom čísle 0903 753 243 
 

 
IV. 

Platobné podmienky 
 
a) zmluvné strany sa dohodli v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 o cenách v znení 
neskorších predpisov na cene za realizáciu predmetu zmluvy 180.- Eur mesačne, faktúra 
je splatná do 20 dní od jej doručenia objednávateľovi 
 
b) zhotoviteľ bude fakturovať objednávateľovi poruchy strojového zariadenia kotolne 
podľa objednávky, objednávateľ bude uhrádzať fakturovanú čiastku prostredníctvom 
štátnej pokladnice najneskôr do 20 dní od doručenia faktúry 
 
 
 
 
 
 

VI. 
Všeobecné a záverečné ustanovenia 

 
a) zmluva je uzatvorená na dobu určitú od 01.03.2011 do 28.02.2013 
 
b) túto zmluvu je možné meniť alebo zrušiť iba písomne na základe dohody oboch 
    zmluvných strán 
 
c) zmluvná strana môže od zmluvy odstúpiť v prípade porušenia zmluvných podmienok, 
výpovedná lehota je jeden mesiac od doručenia výpovede 
 
d) zmluvné strany po prečítaní znenia tejto zmluvy vyhlásili, že zneniu zmluvy porozume- 



    li, zmluva je zmluvnými stranami vykonateľná a na znak súhlasu s celým jej obsahom 
    zmluvu vlastnoručne podpísali 
 
e) táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, každý rovnopis má platnosť originálu 
    a každá strana obdrží jedno vyhotovenie 
 
f) zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 
 
 
 
 
V Bratislave, 16. 02. 2011 
 
 
 
 
Za  objednávateľa:                                                            Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________                  ____________________________ 
 
       RNDr. Nadežda  Machútová                                    Ing. Roman Petrovič 
        ústredná riaditeľka SOI                                                   zhotoviteľ 

 


