Dodatok k ZMLUVE O DIELO
„Vypracovanie účelového energetického auditu za účelom identifikácie a
návrhu opatrení energetickej efektívnosti“
uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník
v úplnom znení (ďalej len „Zmluva“)
Čl. I

Zmluvné strany
1.1.

Objednávateľ :

Názov :
Právna forma :
Druh vlastníctva :
Adresa vlastníka budovy:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN :
Kontaktná osoba:
Tel :
E-mail :
Web :
(ďalej len „Objednávateľ“ )

1.2.

Obec Selce
Obec, SK NACE – 841 10 Všeobecná verejná správa
Vlastníctvo územnej samosprávy
Selčianska cesta 132, 976 11 Selce
00313807
2021121410
nie je platca DPH
Prima banka pobočka Banská Bystrica
SK25 5600 0000 0012 0048 9001
Ing. Daniel Hlinka, starosta obce
0911340723
starosta@selce.sk

https://www.selce.sk/

Zhotoviteľ :

Názov :
Právna forma :
Osvedčenie audítora :
Adresa Dodávateľa:
IČO :
DIČ :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
IBAN :
Tel :
Web :
E-mail :

EuroServis AERO s.r.o.
Spoločnosť s ručením obmedzeným
476/2008 - 0111 o odbornej spôsobilosti na výkon činnosti
energetického audítora
Metloviska 576/14, 900 43 Kalinkovo
52638081
2121165519
SK2121165519
FIO BANKA FIOZSKBAXXX

SK 96 8330 0000 0026 0186 3994
0903 615 311
kovac@euroservis.sk

(ďalej len „ Dodávateľ “ ),
(Objednávateľ a Dodávateľ spolu ďalej len „ Zmluvné strany “ )
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Čl. IV

Podmienky plnenia Zmluvy
4.Výsledkom Diela bude pre každý objekt zvlášť písomná správa z účelového energetického auditu
a súhrnný informačný list v zmysle Vyhlášky č. 179/2015 Z.z., ktorý sa zasiela na SIEA do
monitorovacieho systému SIEA.
Sa mení na:
Výsledkom Diela bude zvlášť písomná správa z účelového energetického auditu a súhrnný informačný
list v zmysle Vyhlášky č. 179/2015 Z.z., ktorý sa zasiela na SIEA do monitorovacieho systému SIEA.

4. Výsledkom diela bude písomná správa z energetického
auditu objektov a súhrnný informačný list v zmysle Vyhlášky č.
179/2015 Z.z., ktorý sa zasiela na SIEA do monitorovacieho
systému SIEA.
Čl. V

Termín plnenia
1.Dodávateľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá Predmet zmluvy uvedený v čl. III za podmienok uvedených
v čl. III. a čl. IV. tejto Zmluvy v lehote najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.
Sa mení na:
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá Predmet zmluvy uvedený v čl. III za podmienok uvedených
v čl. III. a čl. IV. tejto Zmluvy v lehote najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto Zmluvy.

1.Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zhotoví a dodá predmet zmluvy uvedený
v čl. II za podmienok uvedených v čl. III. a čl. IV. tejto zmluvy v lehote
najneskôr do 9 mesiacov od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy.
Čl. XI
Zmluvné pokuty a náhrada škody
1.Popri iných ustanoveniach tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na nasledovné zmluvné pokuty :
a) V prípade omeškania Dodávateľa s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ
si uplatní voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu v sadzbe 0,02 % z ceny diela za každý aj začatý deň
omeškania.
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b) V prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúru v termíne podľa
tejto Zmluvy, Dodávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Objednávateľovi v sadzbe
0,02 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Sa mení na:
Popri iných ustanoveniach tejto Zmluvy, má Objednávateľ právo na nasledovné zmluvné pokuty :
c) V prípade omeškania Dodávateľa s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy, Objednávateľ
si uplatní voči Dodávateľovi zmluvnú pokutu v sadzbe 0,1 % z ceny diela za každý aj začatý deň
omeškania.
d) V prípade, že Objednávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúru v termíne podľa
tejto Zmluvy, Dodávateľ má nárok na uplatnenie zmluvnej pokuty voči Objednávateľovi v sadzbe
0,1 % z fakturovanej sumy za každý aj začatý deň omeškania

1.Popri iných ustanoveniach tejto zmluvy, má objednávateľ právo na nasledovné

zmluvné pokuty :
a) V prípade omeškania zhotoviteľa s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto
zmluvy, objednávateľ si uplatní voči zhotoviteľovi zmluvnú pokutu v sadzbe
0,1 % z ceny diela za každý aj začatý deň omeškania.
b) V prípade, že objednávateľ je v omeškaní s plnením povinnosti uhradiť faktúru
v termíne podľa tejto zmluvy, zhotoviteľ má nárok na uplatnenie zmluvnej
pokuty voči objednávateľovi v sadzbe 0,1 % z fakturovanej sumy za každý aj
začatý deň omeškania.
2.Zmluvná pokuta je splatná do 7 dní odo dňa doručenia výzvy na jej uhradenie Dodávateľovi a/alebo
Objednávateľovi.

Čl. XIII
Odstúpenie od Zmluvy
.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach
tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa. Zmluvné strany
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak Dodávateľ :
a)bude meškať s termínom plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako 14 dní,
b)v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy zastavil svoju činnosť na zhotovení Diela v zmysle tejto Zmluvy,
c)bez súhlasu Objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto
Zmluvy na tretie osoby.
2.Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od Zmluvy v prípade vzájomnej dohody
Sa mení na:
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1.Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípadoch špecifikovaných v iných ustanoveniach
tejto Zmluvy a v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy zo strany Dodávateľa. Zmluvné strany
považujú za podstatné porušenie tejto Zmluvy, najmä ak Dodávateľ :
a)bude meškať s termínom plnenia podľa tejto Zmluvy o viac ako 14 dní,
b)v rozpore s ustanovením tejto Zmluvy zastavil svoju činnosť na zhotovení Diela v zmysle tejto Zmluvy,
c)bez súhlasu Objednávateľa prevedie všetky, alebo niektoré práva a záväzky vyplývajúce z tejto
Zmluvy na tretie osoby.
Čl. XVI
Záverečné ustanovenia
1.Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvoma Zmluvnými stranami.
2.Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Dodávateľa o nadobudnutí účinnosti tohto
dodatku
3.Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých Objednávateľ po jej podpísaní obdrží 2
vyhotovenia a Dodávateľ 2 vyhotovenia.
4.Všetka komunikácia Objednávateľa a Dodávateľa bude prebiehať v Slovenskom jazyku a pre prípad
sporu bude rozhodujúce právo SR.
V Selciach, dňa 23.3.2022

V Kalinkove, dňa 23.3.2022

Dodávateľ : Mgr. Stanislav Kováč

Objednávateľ : Ing. Daniel Hlinka

........................................

......................................
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