
                                                      Číslo z centrálneho registra zmlúv Ú PSK: 1036/2019/OM 
 

 

Z m l u v a  o  d i e l o  
na zhotovenie energetického certifikátu  

uzatvorená podľa §§ 536 až 565  Obchodného zákonníka 
 

Čl. 1.  ZMLUVNÉ STRANY 
1.1. ZHOTOVITE Ľ: Ing. Antónia Lichmanová  

Ul. Gaštanova č.1255/48  
066 01 Humenné 
Registrácia: OÚ Humenné, č. 720-11681 

Zást. vo vec. zml.:  Ing. Antónia Lichmanová   
Bankové spojenie:   
IČO: 41 086 830 
DIČ: 1073594522 
 

 
1.2. OBJEDNÁVATE Ľ:  Prešovský samosprávny kraj  

Námestie mieru 2 
080 01 Prešov     

Štatutárny orgán: PaedDr. Milan Majerský, PhD. – predseda  
Kontaktná osoba:  Ing. František Vahovský  
Kontakt:   e-mail: frantisek.vahovsky@vucpo.sk  
    tel. č. 051/7081382   
IČO:    37 870 475  
DIČ:   2021626332 
 

Čl. 2. PREDMET ZMLUVY 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje /zhotoví/ v rozsahu a za  podmienok dojednaných v tejto  

zmluve  pre  objednávateľa  a  objednávateľovi  odovzdá  energetický certifikát po obnove 
budovy pre projekt: „Zníženie energetickej náročnosti objektu SOŠ technická, Humenné“.  

2.2. Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončený predmet zmluvy prevezme a zaplatí za jeho 
zhotovenie dohodnutú cenu. Objednávateľ sa zaväzuje, že poskytne zhotoviteľovi dojednané 
spolupôsobenie. 

2.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach dôverného charakteru, s 
ktorými sa u objednávateľa v priebehu prác zoznámi a ktoré objednávateľ v priebehu prác za 
také vopred označí. 

 

Čl. 3. ROZSAH A OBSAH DIELA 
3.1. Energetický certifikát bude spracovaný v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. z.  o energetickej 

efektívnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

3.2. Miestom plnenia sú objekty vo vlastníctve objednávateľa alebo objekty, ktoré má objednávateľ 
v prenájme a užíva ich.   

 
 
 



Čl. 4. SPÔSOB VYPRACOVANIA DIELA 
4.1. Predmet zmluvy bude dodaný v rámci dohodnutej ceny v tlačenej forme 1 x originál,2 x kópia 

a v elektronickej forme v 1 vyhotovení vo formáte PDF.  

Čl. 5. ČAS PLNENIA 
5.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet dojednaný v rozsahu a obsahu čl. 3.1 tejto 

zmluvy v  lehote: do 30 dní po podpise tejto zmluvy.  

5.2. Dodržanie lehoty je závislé od riadneho a včasného  spolupôsobenia objednávateľa 
dojednaného v tejto zmluve. Po dobu omeškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia 
nie  je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet  zmluvy v dojednanej 
lehote. 

5.3.   Predmet  plnenia   podľa   tejto  zmluvy  je  splnený   riadnym    vypracovaním  a  odovzdaním             
         dokumentácie    objednávateľovi.       Odovzdaním    dokumentácie    sa   rozumie  odovzdanie   
         energetického certifikátu  osobne objednávateľovi s potvrdením  listu  o  prevzatí alebo poštou. 
 
Čl. 6. SPOLUPÔSOBENIE A PODKLADY OBJEDNÁVATE ĽA 
6.1. Objednávateľ  sa zaväzuje, že počas   spracovania     dokumentácie   poskytne    zhotoviteľovi  
         v rozsahu    nevyhnutnom     potrebné    spolupôsobenie,       spočívajúce   najmä  v odovzdaní  
         doplňujúcich údajov, upresnení    podkladov,  vyjadrení  a  stanovísk, ktorých potreba vznikne  
         v priebehu plnenia tejto zmluvy. Podkladmi pre spracovanie sú najmä: 

- Projekt skutočného vyhotovenia stavby 
- Certifikáty zabudovaných výrobkov 

 

Čl. 7. CENA ZA DIELO, PLATOBNÉ PODMIENKY 
7.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy v rozsahu čl. 3 tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými 

stranami podľa paragrafu 3, Zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a  
podľa cenovej ponuky:     

energetický certifikát:                                                  4.200,- Eur  
 DPH 20%                 0,- Eur  

 Spolu s DPH                     4.200,- Eur 
 
7.2. V prípade nedodania dokumentácie v zmluvnej lehote zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi 

zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dohodnutej ceny, za každý deň omeškania. 

7.3. V prípade omeškania úhrady faktúry zo strany objednávateľa, zaplatí tento úrok z omeškania 
vo výške 0,05 % z nezaplatenej dohodnutej ceny za každý deň omeškania  

7.4. Podkladom pre úhradu dohodnutej ceny dokumentácie bude faktúra vyhotovená zhotoviteľom, 
so splatnosťou 30 dní od dátumu prijatia objednávateľom.  Faktúra bude vyhotovená 
zhotoviteľom po dodaní predmetu zmluvy podľa čl. 5.1 zmluvy. 

 



 

 

Čl. 8. ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, ZÁRUKA 
8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy je zhotovený  podľa tejto zmluvy, a že po 

dobu stanovenú /záručná doba/ bude  mať vlastnosti dojednané v tejto zmluve. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho  odovzdania objednávateľovi ako aj 
za vady, ktoré boli spôsobené  porušením jeho povinností. 

8.3. Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím  podkladov prevzatých od 
objednávateľa a zhotoviteľ ani pri  vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich  
nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich  použití trval. 

8.4. Objednávateľ zodpovedá za to, že odovzdané podklady a doklady  sú bez právnych 
a technických vád. 

8.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez  zbytočného odkladu po uplatnení 
oprávnenej reklamácie  objednávateľa v zmysle ust. § 562 ods. 2. písmeno a), b), c) 
Obchodného zákonníka. 

Čl. 9. ZMENA ZÁVÄZKU 
9.1. Objednávateľ je oprávnený použiť dielo - predmet tejto zmluvy  výlučne iba pre účely 

vyplývajúce z tejto zmluvy. Jeho iné využitie, najmä prípadné prenechanie na využívanie tretím 
osobám je podmienené výslovným písomným súhlasom zhotoviteľa.  Pokiaľ použije 
objednávateľ túto dokumentáciu na iné účely, než ako  vyplýva z tejto zmluvy, bez písomného 
súhlasu zhotoviteľa, má  zhotoviteľ právo, aby mu objednávateľ odovzdal celý prospech,  ktorý 

         z toho ďalšieho použitia mal, min. vo výške uvedenej  v bode 7.1. tejto zmluvy. Pokiaľ vznikne 
zhotoviteľovi v tejto  súvislosti škoda, má právo tiež na náhradu škody. 

9.2. Zhotoviteľ je povinný strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s dodávanými službami 
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP, a to oprávnenými osobami na výkon 
tejto kontroly/auditu a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

9.3. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán, ako 
aj právne pomery z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace, zákonom č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v platnom znení.   

9.4. Zmeny a doplnky tejto zmluvy sú platné len po dohode zmluvných strán formou písomných 
dodatkov k tejto zmluve.  

9.5. Zmluva je záväzná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.  
9.6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno 

vyhotovenie a objednávateľ tri vyhotovenia.  
 
 

V Prešove, dňa: 10.10.2019     V Humennom, dňa: 02.10.2019 
Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa: 

 
 
   v.r.        v.r. 

________________________     _______________________ 
PaedDr. Milan Majerský, PhD.     Ing. Antónia Lichmanová  
predseda PSK 

 
Táto zmluva bola zverejnená dňa: 10.10.2019 
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňa: 11.10.2019 
 


