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ZMLUVA O DIELO
uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka.

Zmluvné strany:

1
Obchodné meno: Peter Adámek st.
Sídlo: Vinohrady nad Váhom č. 234, 925 55 Vinohrady nad Váhom
ICO: 46259066
DIC: 1033543181
IC DPH: Nie je  platiteľ DPH
Zápis v živnostenskom registri: Okresný úrad Galanta, číslo živnostenského registra: 220-27831
Oprávnený konať v mene spoločnosti: Peter Adámek
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
IBAN: SK260 900 000 000 502 438 4486

ďalej ako „Zhotoviteľ “

Komunikačné údaje
a

2

+ 421 948899193 (telefón) rt.elektro.naia2n1ail.com (mail)

Obchodné meno: Obec: Prašice Právna forma: verejná správa
Sídlo: Obecný úrad, 1. mája 142/142, 956 22 Prašice
ICO: 00310964
DIC: 2021315538
IC DPH: Nie je  platiteľ DPH
Štatutárny orgán: Erika Nemešová Funkcia: starostka obce
Bankové spojenie: Primá banka Slovensko, a.s
IBAN: SK0256000000000886669001

ďalej ako „  O bjednávateľ “

Preambula

(1) Zhotoviteľ je  obchodný partner spoločnosti, ktorá je  na základe Zmluvy o poskytnutí odborného 
poradenstva pre Objednávateľa ako Poskytovateľ.

(2) V rámci prehodnotenia oprávnenosti výšky nákladov na spotrebu elektrickej energie pre Objednávateľa, 
potrebné technické práce vyplývajúce z navrhnutých zmien, budú vykonané na základe tejto Zmluvy 
o dielo. Zhotoviteľ odborne a ekonomicky zhodnotí cenu za technickú realizáciu navrhnutých zmien 
a navrhne celkovú sumu Poskytovateľovi, ktorý po prehodnotení predkladá na schválenie Zákazníkovi.

I

L
Úvodné ustanovenia

(1) Zhotoviteŕ je  podnikateľom, t. j. právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie, 
podnikajúcou podľa živnostenského zákona. Zhotoviteľ prehlasuje, že spĺňa všetky zákonné podmienky 
pre podnikanie a požiadavky ustanovené v tejto zmluve, disponuje potrebnými znalosťami a je  oprávnený 
túto zmluvu uzatvoriť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.

(2) Zhotoviteľ prehlasuje, že vlastní platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti v elektrotechnike podľa 
vyhlášky č. 718/2002 Z.z. a/alebo platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky MPSV a R 
SR č. 508/2009 Z. z.(Odbomé prehliadky a odborné skúšky - revízie, vyhradených 
elektrických zariadeniach).



(3) Zhotoviteľ prehlasuje, že zodpovedá za zhotovenie diela v súlade s článkom II. ods. 6. a 7. Služby 
uvedenej v tejto zmluve v článku I. ods. 1. „Zmluva o poskytnutí odborného poradenstva“.

(4) Zhotoviteľ prehlasuje, že zhotovenie diela bude prevedené v súlade s technickými a prevádzkovými 
podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy (ďalej len „Podmienky“).

(5) Zhotoviteľ prehlasuje, že prevedie technické práce, ktoré sa zaviazal previesť Objednávateľ ako Žiadateľ 
v „Zmluve o pripojení odberného zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy spoločnosti ZSE 
Distribúcia, a.s.“ (ďalej len „Zmluva o pripojení)“v súlade s Podmienkami.

(6) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za dojednanú cenu vykoná pre objednávateľa dielo podľa čl. III. tejto zmluvy.
(7) Objednávateľ sa zaväzuje dokončené dielo prevziať a za dielo zaplatiť zhotoviteľovi dojednanú cenu 

podľa článku VII. tejto zmluvy.

II.
Predm et zmluvy

( 1) Zhotoviteľ prevedie kontrolnú činnosť
• formou nestranného zistenia stavu veci, s vykonaním odbornej prehliadky konkrétnych odberných 

miest Objednávateľa, za účelom porovnania skutkového stavu s hodnotami uvedenými vo faktúre, 
s dôrazom merania menovitého príkonu elektrických spotrebičov na odbernom mieste a ostatných 
parametrov v delení na jednotlivé fázy zaťaženia

• bilancie max. výkonov spotrebičov stabilne i prechodne zapojených na konkrétnom odbernom 
mieste

• stanoviska k vhodnosti zapojeného istenia ( ampérová hodnota hlavného ističa)
(2) Zhotoviteľ prevedie výmenu hlavného ističa v súlade s Podmienkami, na konkrétnom odbernom mieste.
(3) Zhotoviteľ prevedie technickú úprava odberného miesta na umiestnenie učeného meradla a/alebo 

technickú úpravu pre zmenu tarifného merania, v súlade s Podmienkami, na konkrétnom odbernom 
mieste.

(4) Zhotoviteľ na svoje náklady zabezpečí odbornú prehliadku prevedenia technických prác revíznym 
technikom, alebo ju  prevedie osobne pri splnení odbornej spôsobilosti. Pri splnení Podmienok prevedenia 
technických prác, revíznym technik vydá v súvislosti s uvedenými normami a podmienkami revíznu 
správu (správu o odbornej prehliadke a odbornej skúške), ktorú odovzdá Prevádzkovateľovi ZSE 
Distribúcia a.s.

III.
Vykonanie diela

(1) Odo dňa podpísania tejto zmluvy oboma zmluvnými stranami, Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a 
na svoje nebezpečenstvo vykonať dielo v zmysle čl. III. tejto zmluvy ods. 1. s termínom ukončenia 
plnenia do 30 dní a ods. 2.,3., a 4. s termínom ukončenia plnenia do 60 dní po schválení Zmluvy 
o pripojení Prevádzkovateľom ZSE Distribúcia a.s. a podpísaním Zmluvy o pripojení Žiadateľom 
(Objednávateľom).

(2) Pri vykonávaní diela postupuje zhotoviteľ samostatne a nie je  viazaný pokynmi objednávateľa.
(3) Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve objednávateľa alebo objekty, ktorým objednávateľ vykonáva 

správu.
(4) Za ukončené prác Zhotoviteľom sa považuje

•  technické zmeny v odbernom mieste sú vložené do informačného systému PDS pre výmenu dát 
(zmena kmeňových údajov v odbernom mieste)

• umiestnenie učeného meradla v odbernom mieste a jeho zaplombovanie (v zmysle čl. III. ods. 3.)
• zaplombovanie hlavného ističa, pracovníkom regionálnej správy distribučnej sústavy v zmysle (v 

zmysle čl. III. ods. 2. a 4.)
• doručenie Objednávateľovi Oznámenia o splnení technických podmienok prevádzkovateľom ZSE 

Distribúcia a.s.
(5) Zhotoviteľ nie je  v omeškaní s plnením záväzku, ak mu Objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť.
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IV. 
Povinnosti Zhotoviteľa

(1) Zhotoviteľ pri plnení úloh, uvedených v článku III. ods. 2., 3. a 4., samostatne spolupracuje s ZSE 
Distribúcia a. s., v súlade s Podmienkami, ktoré sú potrebné pre vykonávanie uvedenej činnosti.

(2) Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vykoná práce podľa tejto zmluvy, vrátane dodania materiálu potrebného na 
vykonanie diela.

(3) Pri realizácii prác je  Zhotoviteľ povinný počínať si s odbornou starostlivosťou, chrániť záujmy a majetok 
Objednávateľa a tretích osôb a v maximálnej možnej miere obmedziť negatívne dopady predmetnej 
činnosti na okolie.

(4) Zhotoviteľ je  povinný vykonať práce v súlade s platnými predpismi ochrany bezpečnosti, ochrany zdravia 
pri práci a požiarnej ochrany.

(5) Odovzdať Objednávateľovi doklady, ktoré sa vzťahujú k odovzdanému dielu a ktoré sú potrebné na jeho 
užívanie v súlade Podmienkami.

V. 
Povinnosti Objednávateľa

(1) Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne Zhotoviteľovi prístup a spolupôsobenie spočívajúce najmä v 
sprístupnéní konkrétnych odberných miest a potrebných priestorov.

(2) Objednávateľ sa zaväzuje, vytvoriť nevyhnutne nutný manipulačný a montážny priestor pre prevedenie 
predmetu plnenia diela tak, aby bola Zhotoviteľovi umožnená manipulácia s jednotlivými zariadeniami.

(3) Pre vykonanie potrebného merania a bilancie max. výkonov spotrebičov, na požiadanie umožní zapnutie a 
vypnutie odberného miesta alebo jednotlivých elektrických spotrebičov.

VI. 
Cena diela

(1) Cena za vykonanie diela Zhotoviteľom v súlade článkom II. tejto zmluvy (Predmet zmluvy), je  určená na 
základe vzájomnej dohody zmluvných strán a jej špecifikácia tvorí obsah prílohy č. 1 tejto zmluvy. Prílohu 
č. 1 predkladá Zhotoviteľ po prevedení kontrolnej činnosti v (v zmysle čl. III. ods. 1.) tejto zmluvy 
a Objednávateľ po vzájomnej dohode zmluvných strán, písomne schvaľuje predloženú cenu za vykonanie 
dieľa.

(2) Zhotoviteľ môže zvýšiť dohodnutú cenu len so súhlasom Objednávatela o sumu, ktorá nevyhnutne 
prevýši náklady účelne vynaložené Zhotoviteľom, ktoré Zhotoviteľ hodnoverne preukáže. Objednávateľ 
sa zaväzuje takéto zvýšenie ceny písomne potvrdiť.

(3) Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela podľa faktúry vystavenej 
Zhotoviteľom do 15 dní po odovzdaní diela so splatnosťou 14 dní odo dňa vystavenia faktúry, a to 
bezhotovostným prevodom na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.

VII.
Záručná doba

(1) Záručná doba na dielo podľa tejto zmluvy je  24 mesiacov a začína plynúť dňom podpisu odovzdávacieho 
protokolu oboma zmluvnými stranami.

(2) Zhotoviteľ nezodpovedá za vady spôsobené nesprávnym používaním predmetu tejto zmluvy alebo 
poškodením predmetu zmluvy Objednávateľom.

(3) Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa Zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote 30 dní od ich 
písomného oznámenia Objednávateľom.

(4) Zhotoviteľ preberá záruky za plnenie predmetu zmluvy vo vzťahu k Objednávateľovi a ručí za celkovú 
technickú dôveryhodnosť.
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(5) Výhrady prevádzkovateľa distribučnej sústavy k prevedeniu prác a povinnostiam Zhotoviteľa 
vyplývajúcich s Podmienok, po dodaní sa posudzujú ako závady prác. Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť 
tieto závady v lehote 14 dní od ich písomného oznámenia Objednávateľom.

VIII.
Sankcie

(1) Pri nedodržaní termínu realizácie dodávky a montáže diela Zhotoviteľom (čl. III. bod 1 zmluvy) je 
Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20% celkovej ceny diela podľa 
prílohy č. 1.

(2) Pri neodstránení závad prác uvedených v článku VII. ods. 5. v stanovenéj lehote, Objednavatel môže 
požadovať nahradiť škodu tým spôsobenú.

(3) V prípade omeškania Objednávateľa s finančnou úhradou faktúry za vykonanie diela je  objednávateľ 
povinný zaplatiť Zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania.

IX.
Záverečné ustanovenia

(1) Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne 
ďalšími právnymi predpismi.

(2) Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného dodatku k zmluve a musia byť 
podpísané oboma zmluvnými stranami.

(3) Táto Zmluva podlieha zverejneniu v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov , nadobúda 
platnosť dňom jej podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej 
zverejnení.

(4) Zmluva je  vyhotovená v dvoch exemplároch, každá s platnosťou originálu, pričom každá zo zmluvných 
strán obdrží jedno vyhotovenie.

(5) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, 
vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.
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