
Zmluva č. 01/2020 
na dodanie prác – revízia a čistenie komínov a dymovodov 

 
 
 
 

Čl. 1 Zmluvné strany 
 
 
 
 
Objednávateľ:  Gymnázium Janka Jesenského 
Adresa:   Radlinského 665/2, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
Zastúpený:  RNDr. Elena Kacvinská, riaditeľka školy 
IČO:   17050227 
DIČ:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
Kontaktná osoba:  PaedDr. Dušan Zajac, zástupca riaditeľky 
Telefón:    
 
 
 
 
Dodávateľ:  Jakub Sečanský 
Adresa:   Ľ. Podjavorinskej 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou 
IČO:   47851708 
DIČ:    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:    
Telefón:      

 

Čl. 2 Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa vykonávať pre objednávateľa kominárske 
práce, kontrolu a čistenie komínových telies a dymovodov v jednotlivých objektoch v správe 
a v užívaní objednávateľa vrátane správy a potvrdenia z prehliadky a čistenia v súlade 
s platnou legislatívou – v dvoch budovách odberateľa, a to hlavná budova na Radlinského 
ulici a budova na Jesenského ulici v mieste sídla objednávateľa.  

2.2 Dodávateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa práce v rozsahu 
uvedenom v čl. 2 odsek 2.1 tejto zmluvy. Na druhej strane je objednávateľ povinný po 
včasnom a riadnom vykonaní prác podľa tejto zmluvy zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu 
za vykonané práce.  

2.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodržať lehoty na vykonávanie kontroly a čistenia komínov a 
dymovodov v zmysle § 20 ods. 2 vyhlášky MV SR č. 401/2007 Z.z.  



2.4 Dodávateľ sa zaväzuje riadiť sa pri práci overenými pracovnými postupmi obsiahnutými v 
právnej úprave BOZP a ochrany pred požiarmi.  

 

Čl. 3 Práva a povinnosti dodávateľa 
 
3.1 Dodávateľ je v zmysle čl. 2 odsek 2.3 tejto zmluvy povinný zabezpečovať pravidelné 
kontroly a čistenie komínov a dymovodov z kotlov na palivo zemný plyn v nasledovných 
intervaloch:                      

a) raz za 12 mesiacov (do 50 kW), a to konkrétne v mesiaci október 
- kotolňa v budove školy na Jesenského ulici – 1 komín 

 
b) raz za 6 mesiacov (nad 50 kW), a to konkrétne v mesiacoch apríl a október: 

- kotolňa v hlavnej budove na Radlinského ulici – 1 komín s kaskádovým vyústením 4 
dymovodov. 

 
3.2 Z každej kontroly dodávateľ vyhotoví „Potvrdenie o vykonaní kontroly a čistenia 
komínov“ a faktúru s priloženým rozpisom vykonaných prác a rozúčtovaním fakturovanej 
sumy. 
 
3.3 Dodávateľ je povinný pri podpise zmluvy predložiť objednávateľovi aktuálny doklad 
oprávňujúci ho vykonávať práce, ktoré sú predmetom zmluvy, ktorý zároveň bude slúžiť ako 
podklad v prípade kontroly v oblasti ochrany a prevencie požiarov, resp. pre prípad poistnej 
udalosti, že objednávateľ si plnil povinnosti vyplývajúce z prevádzky kotolní a údržby 
komínov a dymovodov. Takýto doklad musí dodávateľ v prípade zmien v aktuálnom znení 
predložiť objednávateľovi. Uvedený doklad bude neoddeliteľnou súčasťou zmluvy ako 
príloha č. 1. 

3.4 Dodávateľ je oprávnený vyžadovať súčinnosť pri vykonávaní prác, prístup do objektov 
objednávateľa a informácie o skutočnostiach, ktoré môžu byť dôležité pre výkon jeho práce. 

 

Čl. 4 Cena za vykonané práce a platobné podmienky 

4.1 Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená na základe procesu verejného 
obstarávania a záznamu z vykonania cenového prieskumu zo dňa 13.12.2019 nasledovne: 

• cena za vykonanie 1 kontroly a čistenia v hlavnej budove školy = 39,00 € 

• cena za vykonanie 1 kontroly a čistenia v budove školy na Jesenského ulici = 19,00 €.  

4.2 Dodávateľ vystaví objednávateľovi po riadnom a včasnom ukončení prác faktúru 
obsahujúcu zákonom požadované náležitosti daňového dokladu.  

4.3 Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúr 14 dní. Splatnosť faktúry sa počíta odo dňa 
doručenia faktúry na adresu objednávateľa.  

 



Čl. 5 Práva a povinnosti objednávateľa 

5.1 Objednávateľ je povinný poskytnúť dodávateľovi súčinnosť pri vykonávaní prác, najmä 
určiť zodpovedného pracovníka, ktorý bude s dodávateľom komunikovať a umožniť mu 
prístup do objektov, v ktorých sa bude vykonávať kontrola a čistenie komínov a dymovodov.  

5.3 Objednávateľ je povinný oboznámiť dodávateľa so známymi informáciami o stave 
pracoviska o existujúcich nebezpečenstvách a skutočnostiach, ktoré môžu byť dôležité pri 
vykonávaní prác dodávateľom. 

 5.4 Objednávateľ je oprávnený dozerať na vykonávanie prác. Ak bude pri výkone dozoru 
zistené, že dodávateľ vykonáva dielo v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený 
dožadovať sa odstránenia vzniknutých závad.  

 

Čl. 6 Záruka a zodpovednosť za vady 

6.1 Dodávateľ nezodpovedá za chyby diela, ak tieto boli spôsobené po odovzdávaní diela 
vonkajšími faktormi, najmä pôsobením objednávateľa, jeho zamestnancov či inými faktormi a 
nespôsobil ich dodávateľ porušením svojich povinností. V prípade reklamácie  sa postupuje 
podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných 
právnych predpisov SR.  

 

Čl. 7 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania 

7.1 Dodávateľovi vzniká právo účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,5% z 
fakturovanej ceny „Predmetu zmluvy“ za každý aj začatý deň omeškania úhrady faktúry.  

7.2 V prípade nedodania „Predmetu zmluvy“ v dohodnutej dodacej lehote vzniká 
objednávateľovi právo účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,5% za každý aj 
začatý deň omeškania. 

 

Čl. 8 Vypovedanie a zánik zmluvy 

8.1 Zmluvu je možné vypovedať ktoroukoľvek zmluvnou stranou bez uvedenia dôvodu 
výpovede, vždy len písomnou formou. Výpovedná lehota je 2 mesiace a začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede druhej strane alebo 
dohodou.  

 

 

 



Čl. 9 Prechodné a záverečné ustanovenia 

9.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2023.  

9.2 Cena za vykonané práce stanovená v čl. 4 ods. 4.1 tejto zmluvy sa môže zmeniť len na 
základe podstatných skutočností (napr. inflácia, zvyšovanie cien energií apod.), vždy k 01. 
januáru kalendárneho roku a výlučne so súhlasom oboch zmluvných strán. Pre zmenu ceny za 
vykonané práce je potrebné uzatvoriť písomný dodatok k tejto zmluve podpísaný obidvomi 
zmluvnými stranami. 

9.3 Zmluvu možno dopĺňať alebo meniť len formou písomných dodatkov podpísaných 
obidvoma zmluvnými stranami.  

9.4 Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú prednostne 
riešiť rokovaním o možnej dohode.  

9.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom 01.01.2020 a účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
zverejnenia. Je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu. Každá 
zmluvná strana obdrží 1 rovnopis tejto zmluvy.  

9.6 Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi v SR.  

9.7 Zmluvné strany si obsah zmluvy prečítali, jej obsahu porozumeli, súhlasia s ním a na znak 
svojej slobodnej vôle ju podpísali. 

 

 

V Bánovciach nad Bebravou 20. 12. 2019  
 
 
 
 
 
 
 
..........................................................   .............................................................. 
         RNDr. Elena Kacvinská           Jakub Sečanský 
              za objednávateľa             za dodávateľa 
 

 

Príloha č. 1 – doklad o oprávnení dodávateľa vykonávať kontroly komínov a dymovodov 


