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Z M L U V A 
O VYKONÁVANÍ ODBORNÝCH  PRÁC  č. 01/2012 

uzatvorená v zmysle § 536 a zák. č. 513/1991 Z. z. Obchodný zákonník 
 

Zmluvné strany 
 

Obchodné meno: Peter Mazák ELEKTROTYP 
Miesto podnikania:  1. mája 1160/40, 020 01 Púchov 
Živ. register:  Obvodný úrad Považská Bystrica, č. registra: 308-1751 
Bankové spojenie: VÚB – pobočka Púchov, č. ú.: 2582389755/0200 
IČO:    10884017 
DIČ:    1020520127 
(ďalej len „dodávateľ“)  
 
a 
 
Názov:  Mesto Púchov 
Adresa:  Štefánikova 821/21, 020 18 Púchov 
V zastúpení:  Mgr. Marián Michalec, primátor mesta 
IČO:   00317748 
DIČ:   2020615630 
(ďalej len „objednávateľ“)  
 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

 
Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa počas platnosti tejto zmluvy pre jednotlivé 
prevádzky (Občianske výbory, Hasičské zbrojnice a ostatné objekty) nachádzajúce sa 
v správe objednávateľa vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky na elektrických 
zariadeniach s odstránením zistených závad nasledovne: 
 

• odborné prehliadky a odborné skúšky pracovných strojov, kde lehoty pre vykonávanie 
OP a OS určuje norma STN EN 60204-1 : 2001 

• odborné prehliadky a odborná skúšky elektrického ručného náradia, kde lehoty pre 
vykonávanie OP a OS určuje norma STN 33 1600/1996 

• odborné prehliadky a odborná skúšky elektrických spotrebičov, kde lehoty pre 
vykonávanie OP a OS určuje norma STN 33 1610:2002 

• odborné prehliadky a odborná skúšky elektrickej inštalácie, kde lehoty pre 
vykonávanie OP a OS určuje norma STN 33 1500:1991 

• odborné prehliadky a odborná skúšky bleskozvodov, kde lehoty pre vykonávanie OP 
a OS určuje norma STN 33 1500 a STN 34 1390. 

 
Článok II. 

Cena plnenia 
 

Cena plnenia jednotlivých odborných prehliadok a odborných skúšok sa bude riadiť podľa 
skutočne vykonaných prác a to cenníkom PRESOX č. 35 – 8  z roku 2005 Dunajská Lužná, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. Všetky ceny uvedené v cenníku sú bez DPH.   
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Článok III. 
Záväzky 

 
Dodávateľ sa zaväzuje: 

a) zhotoviť a vykonávať dielo v zmysle zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

b) zhotoviť a vykonávať dielo v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve 
a v súlade so všeobecnými právnymi predpismi, 

c) dokumenty v zmysle čl. I vypracovať vo formáte podľa smerníc STN 33 1500 a podľa 
aktov štatutárneho predstaviteľa objednávateľa, 

d) postupovať pri vykonávaní predmetu zmluvy v súlade s informáciami poskytnutými 
objednávateľom a súlade s jeho záujmami, 

e) odovzdať objednávateľovi všetky dokumenty, ktorá mu boli poskytnuté, alebo ktoré 
za neho prevzal, ak ich pri ďalšom poskytovaní nebude potrebovať. 

 
Objednávateľ sa zaväzuje: 

a) poskytnúť dodávateľovi všetky požadované podklady a informácie potrebné na výkon 
predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom na charakter 
poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť, 

b) umožní dodávateľovi vstup do všetkých revidovaných priestorov, 
c) spolupôsobiť pri realizácii predmetu zmluvy a poskytnúť dodávateľovi všetku 

potrebnú súčinnosť, 
d) oboznámiť dodávateľa o dôležitých skutočnostiach týkajúcich sa doplnením, alebo 

rozšírením elektrických zariadení, 
e) zaplatiť dodávateľovi obmenu za vykonané služby v súlade s čl. II. 

 
     Článok IV. 

Fakturačné a platobné podmienky 
 

Zmluvné strany sa dohodli na spôsobe úhrady za cenu diela dohodnutú podľa čl. II tejto 
zmluvy na základe faktúry dodávateľa. Dodávateľ vystaví a odošle objednávateľovi po 
vykonaní diela faktúru, ktorá musí spĺňať náležitosti daňového dokladu. 
V prípade, ak faktúra nie je vystavená v zmysle tejto zmluvy, alebo neobsahuje predpísané 
náležitosti, má objednávateľ právo vrátiť ju do uplynutia termínu splatnosti dodávateľovi na 
úpravu. 
 

 Článok V. 
Zachovanie mlčanlivosti 

 
Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej skončení 
budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej, finančnej, obchodnej, 
výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli počas rokovania o uzatvorení 
tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácií. 
 

Článok VI. 
Doba platnosti zmluvy 

 
Táto zmluva je uzatvorená na dobu určitú do dňa 31. 03. 2013. Zmluva nadobúda platnosť 
dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
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Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
Zmluvu možno ukončiť iba v písomnej forme a to: dohodou zmluvných strán, odstúpením od 
zmluvy alebo výpoveďou.   
Zmluvná strana môže odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade porušenia zmluvnej povinnosti 
uvedenej v Článku III. tejto zmluvy.  
Zmluvná strana môže vypovedať túto zmluvu bez udania dôvodu s dvojmesačnou 
výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť nasledujúcim dňom po dni, kedy bola druhej 
zmluvnej strane doručená výpoveď.  
Akékoľvek zmeny, alebo doplnenia k tejto zmluve sú pre zmluvné strany záväzné len vtedy, 
ak sú vyhotovené písomne vo forme dodatku a sú obojstranne podpísané. Táto zmluva bola 
vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
vyhotovení. 
Právne vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

 
 
V Púchove, 26.03.2012 
 
 
objednávateľ:      dodávateľ: 
 
 
 
................................................   .................................................... 
Mesto Púchov      Peter Mazák ELEKTROTYP  
Mgr. Marián Michalec 
primátor mesta                


