
 

 

 

Zmluva o zabezpečení prác potrebných na prevádzku objektov, zariadení a budov, 

maliarskych a natieračských prác a kuričských  prác  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov 

 

 medzi týmito zmluvnými stranami : 

Objednávateľ:  Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Nitre 

Zastúpenie:  MUDr. Katarína Tináková – regionálny hygienik 

Adresa:  Štefánikova 58,   949 63 Nitra, Slovenská republika 

IČO:  17336031 

DIČ:                                           2021205208 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:  7000140144/8180 

tel/fax:  037/6560411/57 

(ďalej len RUVZ Nitra) 
 

 

Poskytovateľ :                       Ján   Bakoš 

                          fyzická osoba oprávnená na podnikanie 

Adresa:                                   Braneckého 5, Nitra  

IČO :                                       41435567 

DIČ:                                        1044337316 

Bankové spojenie :                  banka DEXIA, a.s.  

                                                číslo účtu: 0861090001/5600      

telefón:    0903/373230 
 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je výkon prác potrebných na prevádzku objektov, zariadení 

a budov, maliarskych a natieračských prác, kuričských prác a iných činností  uvedených 

v bode  2. tohto článku zmluvy  v objektoch objednávateľa  na Štefánikovej ul. č. 58  

v Nitre.    

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľ nasledovné činnosti: 

- otváranie areálu a budov  

- zabezpečenie ohrevu vody v nasledovných kotolniach: 

Kotoľňa K-1a:  dva NTL teplovodné kotle PROTHERM, typ Medveď 40 KLZ                  

Kotoľňa K-1b:  dva NTL teplovodné kotle PROTHERM, typ Medveď 40 KLZ 

Kotoľňa K-2:    tri NTL teplovodné kotle DESTILA typ DPL 50 

- v dňoch pracovného pokoja a počas sviatkov obhliadka priestorov RÚVZ Nitra k 

zamedzeniu havarijných situácií: 

       - v budovách „A“, „B“ dostupných vnútorných priestorov  

       -  v budovách „C“ a „D“ chodby a schodiská  

   

-  zabezpečenie kosenia a vyhrabania trávnikov v areáli RÚVZ a pred budovou „C“   

    z Damborského ulice 



- zabezpečenie čistenia zvodových syfónov z odkvapových žľabov (hlavne po intenzívnych 

dažďoch) na všetkých budovách 

- zabezpečenie zametania v priestoroch areálu RÚVZ  

- vyčistenie anglických dvorcov pri budove „A“ a „B“ 

 

 

Článok II. 

Čas plnenia - obdobie výkonu predmetu zmluvy 

 

1. Poskytovateľ bude  vykonávať predmet zmluvy podľa čl.I a čl.IV  v období od 

01.4.2011 do 30.09.2011.    

 

2. V období podľa bodu 1. je začiatok výkonu kuričských prác nasledovný: 

Pondelok až piatok:  6,00  až 6,15hod 

           Sobota, nedeľa a sviatky:  8,00 až 9,30hod. 

           Denný čas trvania prác podľa čl.I tejto zmluvy je podľa harmonogramu objednávateľa. 

 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

1. Cena za predmet zmluvy podľa čl.I  je stanovená dohodou podľa zákona č. 18/1996 Z.z. 

o cenách v znení neskorších predpisov na 110,- EUR(slovom jednostodesaťEUR)   

mesačne, pričom nie je rozhodujúci počet dní v mesiaci. 

2. Dohodnutá cena bude vyplatená na základe faktúry vystavenej poskytovateľom 

a predloženej do 5.dňa v nasledujúcom mesiaci. Objednávateľ faktúru odsúhlasí 

s denným záznamom kotolní a faktúru následne uhradí. Splatnosť faktúry bude najneskôr 

do 20.dňa v nasledujúcom mesiaci.  

3. V prípade neplnenia povinností poskytovateľom uvedených v čl. I a v čl. IV 

z akéhokoľvek dôvodu, bude cena uvedená v bode jedna tohto článku primerane znížená. 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ je povinný vykonávať kuričské práce v kotolniach uvedených v čl.I bod 

1 tejto zmluvy a obsluha TNS, PZ a EL v súlade s platnými vyhláškami a STN 

(vyhl.25/1984 Zb., vyhl.MPSVaR SR č.508/2009 Z.z. a zákona č. 124/2006 Z.z. 

o BOZP). 

2. Poskytovateľ je povinný pri výkone kuričských prác spojených s ohrevom vody podľa 

čl.I,  postupovať podľa platného pracovného poriadku pre obsluhu plynovej kotolne 

vypisovať denný záznam do prevádzkového denníka každej kotolne tj. tri denníky.  

Poskytovateľ je povinný do samostatného denníka každej kotolne zapisovať všetky 

práce vykonávané podľa čl.I tejto zmluvy. 

3. V prípade požiaru, výbuchu, havárie a živelnej pohromy je poskytovateľ povinný 

okamžite odstaviť vykurovací systém tieto skutočnosti ihneď ohlásiť poverenému 

pracovníkovi objednávateľa: p Bott  tč.037/6560422 alebo tč.0911/471737 domov. 

4. V prípade nezabezpečenia plnenia povinností uvedených v čl. I a čl. IV z dôvodu 

choroby poskytovateľ túto skutočnosť je povinný ihneď ohlásiť poverenému 

pracovníkovi objednávateľa: p Bott tč.037/6560422 alebo tč.0911/471737 domov. 



5. Poskytovateľ počas výkonu  nie je oprávnený vpúšťať do budov cudzie osoby. 

6. Poskytovateľ má počas trvania zmluvy právo užívať v objekte objednávateľa na  

uloženie zvrškov priestory kotolní. 

7. Objednávateľ odovzdá poskytovateľovi kľúče od vchodových dverí a kotolní, ktoré po 

ukončení  plnenia zmluvy poskytovateľ odovzdá objednávateľovi. 

8. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi inštruktáž k ochrane objektu budovy C-D 

a odovzdá mu kód pre vstup do budovy. 

9. Denníky sú počas trvania zmluvy vždy uložené v priestoroch kotolní. 

 

 

Článok V. 

Ostatné ustanovenia 

 

1. Poskytovateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú na objektoch a zariadení 

objednávateľa chybným výkonom  prác podľa čl.I tejto zmluvy. 

2. Objednávateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade porušenia povinností 

poskytovateľom uvedených v čl. I a v čl. IV v jednomesačnej výpovednej lehote. 

Výpovedná lehota začína plynúť  prvým dňom  nasledujúceho mesiaca po doručení 

výpovede. 

3. Poskytovateľ má právo odstúpiť od tejto zmluvy v prípade, že objednávateľ neuhradí 

faktúru vystavenú poskytovateľom v termíne stanovenom v čl.III bod 2 tejto zmluvy 

v jednomesačnej výpovednej lehote. Výpovedná lehota začína plynúť  prvým dňom  

nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 

 
 

   

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú  do  30.09.2011 a nadobúda platnosť dňom jej 

podpísania obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom 1.5.2011. 

2. Právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a touto zmluvou bližšie neupravené, sa 

riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

3. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť vykonané v písomnej forme a 

musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami. 

4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží jeden  exemplár.   

 

 

 V Nitre, dňa 27.4.2011 

 

           Poskytovateľ :                         Objednávateľ : 

 

 

 
 

 


