
ZMLUVA
o poskytovaní odborných prehliadok a skúšok technických zariadení plynových uzatvorená 
podľa §269 ods.2 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva“)

Objednávateľ:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
konajúcim prostredníctvom: 

(ďalej len „objednávateľ“)

medzi:

OBEC Prašice
l.mája 142/142, 956 22 Prašice
00310964
2021315538
Prima banka Slovensko, a.s. 
SK0256000000000886669001 
Erika Nemešová -  starostka obce

Poskytovatel’:
so sídlom:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
bankové spojenie: 
číslo účtu:
konajúcim prostredníctvom: 
osvedčenie o odbornej 
spôsobilosti:

Ján Kučera TOMS Topoľčany
Streďanská 1533, 95 501 Topoľčany
11745258
1020442115
SK1020442115
VÚB, a.s.
SK2102000000000065645192 
Ján Kučera

040 IN A 1998 PZ A A gl, g2, Bf, gl,g2,h

(ďalej len „poskytovatel’“)
(ďalej spolu len „zmluvné strany“)

za nasledovných podmienok

I.

Predmet zmluvy

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať odborné prehliadky a skúšky 
technických zariadení plynových počas prevádzky podľa vyhlášky MPSVR SR
č.508/2009 Zb. a prílohy č. 10 k vyhláške (ďalej len „revízie“).

2.1 Poskytovatel’ sa zaväzuje vykonať všetky revízie na základe objednávok objednávateľa.

3.1 Poskytovatel’ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky 
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné vykonanie revízií.



Cenové dojednania a platobné podmienky
II.

2.1 Zmluvné strany sa dohodli na cene podľa cenovej ponuky zo dňa 26.01.2015:

** Regulačná súprava s pretlakom plynu na vstupnej strane
od 0,005 do 3 MPa 20.- EUR/súb

** Domové plynovody do 50 m 25.- EUR/súb
** Opakovaná tlaková skúška rozvodu 15.- EUR/súb
** Plynové kotle s atmosferickým horákom do 50 kW 35.- EUR/súb
** Plynové kotle nad 50 kW 45.- EUR/súb

2.2 Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť cenu zodpovedajúcu množstvu vykonaných revízií 
bezhotovostným prevodom na číslo účtu poskytovateľa uvedeného v záhlaví tejto zmluvy 
a to na základe faktúry vystavenej poskytovateľom s lehotou splatnosti dohodnutou na
14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

III.
Doba platnosti zmluvy

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a to od 18.02.2015.

3.2 Obe zmluvné strany sú oprávnené zmluvu kedykoľvek písomne vypovedať a to aj bez 
uvedenia dôvodu. Výpovedná lehota je 1-mesačná a začína plynúť 1.dňom mesiaca 
nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

IV.
Spôsob vykonania revízií

4.1 Poskytovatel’ sa zaväzuje, že revízie bude vykonávať vo vlastnom mene, na vlastnú 
zodpovednosť, s vynaložením všetkej odbornej spôsobilosti a to osobne alebo s osobou
s odbornou spôsobilosťou na vykonávanie revízií podľa príslušných právnych predpisov.

4.2 Poskytovatel’ vyhlasuje, že má oprávnenie pre vykonávanie revízií.

4.3 Poskytovatel’je povinný vydať objednávateľovi potvrdenie o vykonaní revízie

4.4 Poskytovatel’ si splní svoju povinnosť vykonať revíziu dňom odovzdania revíznej správy 
objednávateľovi.

4.5 Poskytovatel’ všetky zistené drobné závady odstráni pri vykonávaní odbornej prehliadky.

V.
Zodpovednosť za škodu

5.1 Poskytovatel’je povinný pri vykonávaní revízií dodržiavať všeobecne záväzné právne 
predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, 
ochrany životného prostredia a iné všeobecné záväzné predpisy vzťahujúce sa na 
vykonávanie revízií (ďalej len „relevantné právne predpisy“).



5.2 V prípade, že je poskytovatel’ v omeškaní s riadnym vykonaním revízií v termíne podľa 
objednávky, zodpovedá poskytovatel’ za všetku škodu, ktorá vznikne objednávateľovi 
v dôsledku nedodržania tohto termínu.

VI.

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými 
stranami.

6.2 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonať iba po vzájomnej dohode 
oboch zmluvných strán formou očíslovaného písomného dodatku.

6.3 Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa budú spravovať príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.

6.4 Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, každý s platnosťou originálu, pričom 
tri si ponechá objednávateľ a jeden dostane poskytovatel’.

6.5 Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali, jej obsahu a jednotlivým 
ustanoveniam jasne a zreteľne porozumeli, pričom tieto predstavujú ich slobodne a vážne 
prejavenú vôľu, bez nátlaku, tiesne, nápadne nevýhodných podmienok alebo iného 
obmedzenia zmluvnej voľnosti, na znak čoho pripájajú k tejto zmluve svoje vlastnoručné 
podpisy.

V Prašiciach dňa 18.02.2015

Za objednávateľa:

/ ' " N

Za poskytovateľa:


