Zmluva
o zabezpečení prevádzkovania teplovodnej plynofikovanej kotolne
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

ČI. I.
Zmluvné strany

Najvyšší súd Slovenskej republiky
Župné nám. 13, 814 90 Bratislava
IČO: 165 581
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000061200/8180
Telefón: 02 323 04 111
zastúpený: Ing. Jozef Kaffka - riaditeľ správy súdu
(ďalej len „objednávateľ")
a

ZUKA - mont, s.r.o.
A. Gwerkovej 1513/31, 851 04 Bratislava
IČO: 35 930 080
IČ DPH SK2021994953
Bankové spojenie: Tatra banka a.s., Bratislava
Číslo účtu: 2622766421 / 1100
Telefón: 02 456 90152,0903 412 157, 0903 959 715
Email: zukamont@zmail.sk
zastúpená: Ing. Zuzana Kukumbergová - konateľka spoločnosti
(ďalej len „dodávateľ")
ČI. II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie prevádzkovania teplovodnej plynofikovanej kotolne
na výrobu tepla v objekte Najvyššieho súdu Slovenskej republiky na Námestí SNP 28
v Bratislave, ako aj dodanie tepla do priestorov objektu.

ČI. III.
Podmienky plnenia zmluvy
1.

Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť v záujme bezpečnej a spoľahlivej prevádzky
plynovej kotolne:
a. vykonanie odborných prehliadok a skúšok v teplovodnej plynovej kotolni, tlakových
plynových, elektrických zariadení v zmysle platných vyhlášok a zákonov, najmä vyhlášky
Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny č. 508/2009 Z. z., vyhlášky č. 25/84 Zb., zák. č.
124/2006 Z. z., ako aj platných noriem,
b. umožnenie vstupu dodávateľa do objektu objednávateľa na Námestí SNP 28 v
Bratislave za účelom riadneho plnenia predmetu zmluvy.

2. Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť:
a. bezpečnú a spoľahlivú prevádzku kotolne v zmysle vyhlášky SÚBP č. 25/1984 Zb.,
a okrem iného aj osoby odborne spôsobilé na obsluhu kotolne,
b. vykonávanie kontrol prevádzky minimálne 1x za deň, zápisy o kontrolách
v dokumentácii kotolne a plnenie prevádzkového poriadku kotolne,
c. poučenie zamestnanca a kontrolu dodržiavania BOZP.
3. Dodávateľ zodpovedá za prípadné vzniknuté škody spôsobené nesprávnou obsluhou
technologického zariadenia kotolne.

Cl. IV.
Odplata za poskytované služby
Zmluvné strany sa dohodli na odplate za poskytované služby, a to zabezpečenie prevádzky
kotolne a dodávky tepla, vo výške: 660,-EUR (slovom: šesťstošesťdesiat eur) za každý
mesiac počas vykurovania a 260,- EUR (slovom: dvestošesťdesiat eur) mimo vykurovania za
každý mesiac.

ČI. V.
Spoločné a záverečné ustanovenie
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2014 do 31.12.2014. Zmluva nadobúda
platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené v tejto zmluve sa riadia
ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
a ustanoveniami ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území SR.
3. Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnou dohodou zmluvných strán.
4. Táto zmluva je vyhotovená v
a dodávateľ jedno vyhotovenie.

4 rovnopisoch, z ktorých objednávateľ

obdrží tri

5. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že sú spôsobilé na právne úkony, a že ich zmluvná
voľnosť nie je obmedzená, a že táto zmluva obsahuje ich slobodnú, vážnu, určitú
a zrozumiteľnú vôľu, ktorú prejavili bez tiesne a nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú
svojimi podpismi na tejto zmluve.
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