ZMLUVA O DIELO
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obch. zákonníka v platnom znení

medzi objednávateľom na jednej strane:
Obec:
Sídlo:
IČO:
DIČ:

Obec Podhoroď
Podhoroď 112, 072 64 Podhoroď
00325635
2020752294

Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Štatutárny zástupca:
e-mail/tel.:
(ďalej len „objednávateľ“)

Prima banka Slovensko, a.s.
SK4056000000004209491005
Anton Hricko, starosta obce
podhorod@podhorod.sk, 056-6584077

a zhotoviteľom na druhej strane:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
SK DPH:
Bankové spojenie:
Štatutárny zástupca:
e-mail/tel.:
(ďalej len „zhotoviteľ“)

MELAMO, s.r.o.
Družstevná 18, 066 01 Humenné
36459801
SK2020024259
Tatrabanka Hé, č.ú. 2626550097/1100
Ing. Alexander Skysľak
melamo@nextra.sk, 0915 944 444

Článok I.
Predmet diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať pre objednávateľa dielo, ktorého predmetom je vypracovanie
energetického auditu v súlade so zákonom číslo 321/2014 Z.z., vyhlášky MH SR číslo 179/2015
a zákona číslo 555/2005 Z.z. o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov.
Riešená budova:

Obecný úrad Podhoroď

Energetický audit bude spracovaný:
1. Energetický audit budovy pred rekonštrukciou budovy
Zhotoviteľ vyhotoví energetický audit v 5 vyhotoveniach v písomnej forme a 1x v digitálnej podobe
na CD nosiči.
Článok II.
Doba dodania predmetu diela
Zhotoviteľ sa zaväzuje, že vypracuje a dodá predmet diela v lehote do 29.2.2016.
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Článok III.
Cena za dielo
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť zhotoviteľovi cenu za vykonanie diela špecifikovaného v Čl. I.
tejto zmluvy. Zmluvné strany sa dohodli, že cena za dielo je suma uvedená v bode 1. písm. a)
tohto článku. Vznik nároku zhotoviteľa na zaplatenie ceny za dielo a jeho splatnosť je
nasledovná:
a)

2 340,- EUR za energetický audit pred rekonštrukciou budovy do 21 dní odo dňa
odovzdania predmetu diela podľa článku I., odovzdávacím protokolom.

2. Za deň zaplatenia ceny za vykonané dielo sa považuje deň pripísania peňažných prostriedkov na
bankový účet zhotoviteľa.
3. Dohodnuté ceny sú uvedené s DPH. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi za cenu diela, v zmysle
Čl. III ods. 1 zmluvy, daňový doklad/faktúru.
Článok IV.
Záverečné ustanovenia a vyhlásenia zmluvných strán
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obomi zmluvnými stranami a účinnosť dňom jej
zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
2. Obsah tejto zmluvy možno meniť len formou písomných dodatkov podpísaných všetkými
zmluvnými stranami.
3. Vzťahy medzi účastníkmi zmluvy, ktoré nie sú upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy o dielo je možné len formou písomných dodatkov, ktoré
budú platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch strán.
5. „Zhotoviteľ sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditu súvisiaceho s poskytovanými službami
kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí NFP, a to oprávnenými osobami a
poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Oprávnenými osobami sú najmä: a) Poskytovateľa ním
poverené osoby, b) Útvar následnej finančnej kontroly a nimi poverené osoby, c) Najvyšší
kontrolný úrad SR, príslušná Správa finančnej kontroly, Certifikačný orgán a nimi poverené
osoby, d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány a nimi poverené osoby, e) Splnomocnení
zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvora audítorov, f) Osoby prizvané orgánmi
uvedenými v písm. a) až d) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a EÚ“.
6. Táto zmluva sa vyhotovuje v 4 vyhotoveniach, ktoré majú povahu originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží dve vyhotovenia.
V Podhorodi, dňa 10.02.2016

V Humennom, dňa 10.02.2016

Za objednávateľa

Za zhotoviteľa

Ing. Alexander Skysľak
štatutárny zástupca

Anton Hricko
starosta obce
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