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ZMLUVA O DIELO  

- udržiavacie práce lode Bohemia 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 v spojitosti s § 536 a nasl. Obchodného zákonníka  

 

Článok č. I. 

Zmluvné strany 
 

1. Objednávateľ :  Obec Kvakovce 

Sídlo:   Obecný úrad, Domašská 97/1, 094 02  Slovenská Kajňa, SR 

Bankové spojenie:  SK23 5200 0000 0000 0933 7056 

IČO:    00 33 25 18 

DIČ:  2020630161 

Zastúpený:  Mgr. Radovan KAPRAĽ, starosta obce  

E-mail :  technickystavbohemia@gmail.com 

( ďalej len „objednávateľ“ ) 

 

 

2. Zhotoviteľ :   ELPRA-KOŠICE s.r.o.   

Sídlo/miesto podnikania:  Zeleninárska č. 1, 040 01  Košice    

Zastúpený:  Ing. Juraj ZACHAROV – konateľ                         

IČO:  48142662   

DIČ:    2120077146 

IČ DPH:    SK2120077146       

Bankové spojenie:  

Telefonický kontakt:    0911 969 782     

E-mail :   juraj.zacharov@gmail.com  

( ďalej len „zhotoviteľ“ ) 

Článok č. II. 

Predmet zmluvy 

1. Obec Kvakovce vlastní výletnú loď Bohemia.  

2. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie diela - zabezpečenia údržby strojovne lode a elektrických 

súčastí a súčiastok vrátane revízií na výletnej lodi Bohemia a iných súvisiacich prác, na ktorých 

vykonanie je zhotoviteľ oprávnený. 

3. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná pre objednávateľa práce, a to 

pravidelná kontrola a údržba strojovne lode a elektrických častí na výletnej lodi Bohemia.  

4. Zhotoviteľ bude pravidelne v týždenných intervaloch (t.j. raz za kalendárny týždeň): 

a. kontrolovať strojovňu lode a elektrické časti lode (najmä funkčnosť, opotrebovanosť a pod.) a 

oznamovať ich stav objednávateľovi s uvedením úkonov, ktoré je potrebné vykonať - výmena, 

oprava, náhradné diely). Po odsúhlasení objednávateľom tieto diely vymení.  

b. udržiavať strojovňu lode v prevádzkyschopnom stave, čistote, bez kvapalín na dne lode a 

vykonávať opravy podľa odsúhlasenia objednávateľa,  

c. udržiavať v strojovni lode poriadok, čistotu 

d. kontrolovať a dopĺňať potrebné náplne napr. v generátore, motore, hydraulike a pod.  

e. kontrolovať ističe v strojovni lode a na celej výletnej lodi a udržiavať ich v prevádzkyschopnom 

stave 

f. sledovať platnosť potrebných revízií a v prípade potreby ich zabezpečiť na náklady 

objednávateľa po odsúhlasení ceny zo strany objednávateľa.  

g. viesť denník strojovne v písomnej podobe v strojovni a jeho znenie tiež zasielať elektronicky na 

e-mail objednávateľa: technickystavbohemia@gmail.com .  
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5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude potrebné vykonať opravu alebo výmenu niektorého dielu 

strojovne lode alebo zariadenia lode, oznámi dôvod opravy alebo výmeny so špecifikáciou dielu 

(materiálu) objednávateľovi a zmluvné strany sa dohodnú, či potrebný diel zabezpečí 

objednávateľ alebo zhotoviteľ. 

a) Ak bude zhotoviteľovi odovzdaný diel resp. materiál zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vykoná 

posúdenie odovzdaného dielu (materiálu) a vykoná opravu alebo výmenu dielu, prípadne 

oznámi objednávateľovi nevhodnosť alebo nesprávnosť dielu.  

b) Ak bude diel resp. materiál zabezpečovať zhotoviteľ, oznámi objednávateľovi najprv cenu dielu 

(materiálu), cenu prác nad rámec dohodnutej ceny diela a po odsúhlasení celkovej ceny opravy 

zo strany objednávateľa, zhotoviteľ vykoná vykoná opravu alebo výmenu dielu. 

6. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať práce na diele v súlade s platnými technickými normami 

a právnymi predpismi súvisiacimi s predmetom plnenia.  

7. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.6.2021 do 30.9.2021Do 7 dní odo dňa ukončenia 

prevádzkovania lode Bohemia zhotoviteľ vykoná poslednú pravidlenú kontrolu a údržbu lode. V 

prípade ak zistí potrebu drobných alebo väčších opráv, oznámi ich objednávateľovi a vykonanie 

týchto opráv - cena a termín bude dohodnuté dodatkom k tejto zmluve, respektíve objednávkou. 

 

Článok č. III. 

Cena 

1. Zmluvné strany sa dohodli na cene za dielo a nasledovných platobných podmienkach: 

- cena za dielo je v sume 110,- EUR bez DPH za jednu prehliadku a údržbu lode v 

týždni, 

- k cene za dielo bude účtovaná DPH podľa platných právnych predpisov, 

- zhotoviteľ bude fakturovať cenu za dielo vždy k 15.dňu v mesiaci a k poslednému 

dňu v danom mesiaci so splatnosťou faktúry 14 dní, 

- v prípade dodania náhradných dielov zhotoviteľom, tieto budú dodané po 

odsúhlasení objednávateľom a budú faktúrované s cenou za dielo v nasledujúcej 

faktúre zhotoviteľa,  

- cena za objednané práce na diele sa môže zmeniť len dohodou oboch zmluvných 

strán. 

2. Bez predchádzajúceho súhlasu objednávateľa nemôže zhotoviteľ postúpiť pohľadávky 

vzniknuté voči objednávateľovi. 

3. Jednotlivé faktúry budú obsahovať najmä tieto údaje : 

- správne údaje strán,  

- deň vystavenia, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného plnenia, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý budú realizovať úhrady, 

- fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH, celkovú fakturovanú sumu, 

- označenie zmluvy o dielo, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby. 

4. Faktúra predložená bez náležitosti uvedených vyššie bude zhotoviteľovi vrátená ako neúplná. 

Lehota splatnosti začne nanovo plynúť opätovne od doručenia doplnenej faktúry. 

 

Článok č. IV. 

Záručná doba a zodpovednosť za vady 

1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že práce na diele, zhotoviteľom vykonané, budú zhotovené v súlade 

s technickými normami a podľa podmienok tejto zmluvy.  
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2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pri práci dodržiavať právne predpisy o bezpečnosti a ochrany zdravia pri 

práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ je povinný používať všetky potrebné pracovné ochranné 

pomôcky a pracovné zariadenie. Zhotoviteľ môže vykonávať práce na diele len pokiaľ má pre 

výkon vyžadovaného druhu práce platné doklady o školeniach, odbornosti a lekárske 

potvrdenia. 

3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má ním vykonané dielo v čase jeho odovzdania 

objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, 

ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

4. Zmluvné strany sa dohodli pre prípad vady diela, že počas záručnej doby má objednávateľ 

právo požadovať a zhotoviteľ povinnosť odstrániť vady diela bezplatne. 

5. Objednávateľ zodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov a vecí 

poskytnutých objednávateľom, ak zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol 

zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval. 

6. Záručná doba na práce je 24 mesiacov. Záručná doba na dodané materiály a zariadenia je v 

dĺžke podľa údajov ich výrobcu. 

7. Záručná doba začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela, t.j. dňom vykonania opravy 

alebo úpravy strojovne lode alebo inej elektrickej časti lode. 

8. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že začne s odstraňovaním všetkých zistených vád a nedorobkov bez 

zbytočného odkladu, spôsob a termín odstránenia dohodne s objednávateľom, ak k dohode 

nedôjde najneskôr do 14 dní od oznámenia vady zhotoviteľovi. 

9. V prípade ak zhotoviteľ nevykoná opravu vady diela alebo nedorobku v určenej lehote, alebo 

odôvodnene nepreukáže, že za vady alebo nedorobky nezodpovedá, má objednávateľ právo 

uplatniť si voči zhotoviteľovi právo na náhradu nákladov spojených s odstránením vady alebo 

nedorobku na danom diele. 

10. Za škody vzniknuté na diele počas doby vykonávania prác na diele zodpovedá zhotoviteľ, ak k 

vzniku škody došlo činnosťou zhotoviteľa alebo z dôvodu opomenutia zhotoviteľa. 

 

Článok č. V. 

Ukončenie zmluvy 

1. Zmluva skončí uplynutím 30.9.2021.  

2. Zmluva sa skončí aj dohodou zmluvných strán, ktorá bude uzatvorená písomne alebo 

odstúpením jednej zmluvnej strany v prípade, ak druhá zmluvná strana poruší svoju zmluvnú 

alebo zákonnú povinnosť. 

3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V oznámení musí byť uvedený dôvod, pre 

ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie musí byť vykonané bez zbytočného 

odkladu potom, ako sa zmluvná strana o porušení zmluvy dozvedela. 

4. V prípade, že dôjde k ukončeniu zmluvy, zhotoviteľ posledné vykonané a nezúčtované práce 

vyúčtuje faktúrou ku dňu ukončenia zmluvy. 

5. Zmluvu o dielo je možné ukončiť aj písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu so 14-dňovou 

výpovednou dobou. Výpovedná doba plynie odo dňa nasledujúceho pod dni, v ktorom bola 

doručená výpoveď druhej zmluvnej strane. 
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Článok č. VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Platnosť tejto zmluvy nastáva dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť po 

zverejnení tejto zmluvy na  ebovej stránke obce. Táto zmluva je povinne zverejňovanou 

zmluvou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. .  

2. Na ostatné vzťahy medzi zmluvnými stranami, neupravené touto zmluvou, sa vzťahujú 

ustanovenia Obchodného zákonníka a iných všeobecne záväzných právnych predpisov. 

3. Táto zmluva je vypracovaná vo dvoch vyhotoveniach s platnosťou originálu, z ktorých obdrží 

po jednom vyhotovení každá zmluvná strana. 

 

 

V ……………… dňa ................    

 

 

Objednávateľ :      Zhotoviteľ : 

 

 

 

………………………………      ……………………………… 

Obec Kvakovce 

Mgr. Radovan Kapraľ, starosta 


