Zmluva o technickej pomoci
uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník)
v znení neskorších zmien na doplnkov
Článok I.
Zmluvné strany
1.1. Objednávateľ:
Sídlo:
Zastúpený:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Telefón:
E-mail:

Thermostav s.r.o.
Staničná č. 8/12, 076 15 Veľaty
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ
51192209
2120621635
SK 2120621635
Prima banka, a.s.
SK76 5600 0000 0050 1535 2001
056/668 68 31, 0918 702 996
ocu@veľaty.sk

1.2. Poskytovateľ:
Sídlo:
Korešpondenčná adresa:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
IBAN:
Tel. č. :
E-mail:
Zapísaný v ŽR:

Ing. Peter Ferenc
K amfiteátru 1, 080 01 Prešov,
Obrancov mieru 25, 080 01 Prešov
33 950 725
1020985086
SK1020985086
Tatra banka, a.s.
SK80 1100 0000 0029 2685 7082
0904 395 896
dozor.peter@gmail.com
Okresný úrad Prešov, číslo živnostenského registra: 707-10955

Článok II.
Predmet zmluvy
2.1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonávať pre objednávateľa technickú pomoc
v tomto rozsahu:
2.1.1 > Koordinovanie stavebných prác vykonávaných objednávateľom,
> Vyhodnotenie priebehu stavebných prác na pravidelnej báze, sledovanie čerpania
rozpočtu,
> Evidovanie vykonaných stavebných prác v stavenom denníku,
> Rozhodovanie o začatí a ukončení stavebných prác a iných činností na stavbe,
> Organizácia práce poddodávateľov a pohybu osôb na stavenisku a stavbe,
> Preberanie stavebných výrobkov, zisťovanie ich vhodnosti a určenie ich umiestnenia
a uskladnenia na stavenisku,
> Koordinovanie poradia stavebných prác tak, aby bol dodržaný časový harmonogram

realizácie prác v súlade so zmluvne dohodnutými termínmi,
> Účasť na predpísaných skúškach a ich odsúhlasovanie v súlade s príslušnými STN a EN,
> Vykazovanie cudzích osôb zo staveniska a zo stavby,
> Vydávanie príkazov na okamžité zastavenie stavebných prác a iných činností na
stavenisku a na stavbe,
> Zvolávanie kontrolných dní, vypracovanie zápisníc z KD a ich odoslanie pozvaným
Účastníkom,
> Dohľad nad dodržiavaním predpisov BOZP a PO na stavenisku.
2.1.2 Spracovanie rozpočtov stavebných prác vykonávaných objednávateľom, cenových
kalkulácií, podkladov pre fakturáciu realizovaných stavebných prác objednávateľom a iné,
podľa požiadavky objednávateľa.
2.2. Technická pomoc uvedená v bode 2.1.1 tejto zmluvy bude vykonávaná pre projekt
„Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Veľaty“ a „Rekonštrukcia kultúrneho domu
Veľaty“ v spolupráci s Ing. Milan Sopko.
2.3. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje prevziať poskytovanú technickú pomoc a zaplatiť
poskytovateľovi dohodnutú zmluvnú cenu.

Článok III.
Doba a miesto plnenia
3.1.1 Doba plnenia predmetu zmluvy uvedeného z bode 2.1.1 je daná realizáciou projektu
citovaného v bode 2.2 zmluvy a miestom jeho plnenia je obec Veľaty.
3.1.2 Doba plnenia predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.2 je neurčitá a miestom jeho plnenia
je sídlo poskytovateľa.

Článok IV.
Zmluvná cena
4.1. Zmluvné strany sa dohodli,, že cena za plnenie predmetu zmluvy je stanovená ich vzájomnou
dohodou takto:
4.1.1 Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.1 zmluvy bude pozostávať z ceny
výkonu vo výške 500,00 EUR/mesiac bez DPH, podloženého pracovným výkazom činnosti za
príslušný mesiac.
Za výkon vykonávaný v mieste výkonu obec Veľaty, prislúcha poskytovateľovi aj náhrada za
spotrebované pohonné látky vo výške 300,00 EUR/mesiac bez DPH.
4.1.2 Cena za plnenie predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.2 zmluvy, bola zmluvnými stranami
dohodnutá vo výške 200,00 EUR/mesiac bez DPH.
4.2. Zmluvná cena bola zmluvnými stranami dohodnutá v zmysle § 2 zákona 18/1996 Z. z.
v platnom znení.
4.3. Okrem dohodnutej zmluvnej ceny uhradí objednávateľ poskytovateľovi náklady, ktoré účelne
vynaložil pri plnení svojho záväzku. Účelne vynaložené náklady poskytovateľa budú
odsúhlasené objednávateľom.

Článok V.
Platobné podmienky a fakturácia
5.1. Cena za predmet zmluvy bude objednávateľom uhradená poskytovateľovi výlučne na
základe faktúr vystavených poskytovateľom a v súlade s touto zmluvou.
5.2. Splatnosť faktúry je do 14 kalendárnych dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5.3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu nasledovne:
- označenie povinnej a oprávnenej osoby, adresa, sídlo, IČO, DIČ,
- číslo zmluvy,
- číslo faktúry,
- deň odoslania, deň zdaniteľného plnenia a deň splatnosti faktúry,
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
- označenie predmetu technickej pomoci
- meno a priezvisko osoby, ktorá faktúru vystavila,
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby.
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ
má právo ju vrátiť v lehote splatnosti na doplnenie a prepracovanie zhotoviteľovi.
V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota začne plynúť
doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
5.5. Podkladom pre fakturáciu plnenia predmetu zmluvy uvedeného v bode 2.1.1 tejto zmluvy
bude zmluvnými stranami vzájomne odsúhlasený pracovný výkaz, ktorého vzor tvorí
prílohu č. 1 tejto zmluvy.

Článok VI.
Spolupôsobenie a podklady objednávateľa
6.1. Poskytovateľ zabezpečí technickú pomoc v zmysle bodu 2.1.1 tejto zmluvy použitím týchto
podkladov poskytnutých objednávateľom:
> projektová dokumentácia „ Využívanie obnoviteľného zdroja energie v obci Veľaty“,
> projektová dokumentácia „ Rekonštrukcia kultúrneho domu Veľaty“
> rozpočty uvedených stavieb
6.2. V rámci svojho spolupôsobenia sa objednávateľ zaväzuje, že v rozsahu nevyhnutne
potrebnom na vyzvanie poskytovateľa poskytne spoluprácu pri zadovážení podkladov,
doplňujúcich údajov, spresnení, vyjadrení a stanovísk, ktorých potreba vznikne v priebehu
plnenia tejto zmluvy. Toto spolupôsobenie poskytne objednávateľ poskytovateľovi
najneskôr v lehote do 7 dní od jeho vyžiadania.
6.3. Osobitnú lehotu dojednajú zmluvné strany v prípade, ak pôjde o spolupôsobenie, ktoré
nemôže objednávateľ zaobstarať vlastnými silami.

Článok VII.
Zmluvné pokuty
7.1. V prípade, že poskytovateľ nedodrží dohodnutú dobu plnenia technickej pomoci, uhradí
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu zmluvy za
každý deň omeškania. Základom pre výpočet je cena s DPH.
7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry, uhradí tento poskytovateľovi zmluvnú

pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania z neuhradenej ceny.
Základom pre výpočet je cena s DPH.
7.3. Dohodnuté zmluvné pokuty povinná strana uhradí strane oprávnenej do 14 dní odo dňa ich
uplatnenia.
7.4. Ak došlo k omeškaniu plnenia predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia vyššej moci (živelná
pohroma, vojenský konflikt, štrajk) zmluvné strany neuplatnia zmluvnú pokutu za dobu trvania
vyššej moci.

Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
8.1. Pokiaľ nebolo v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti a právne pomery
z nej vyplývajúce, vznikajúce a súvisiace ustanoveniami Obchodného zákonníka.
8.2. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len so súhlasom oboch zmluvných strán. Všetky zmeny
a doplnky musia mať písomnú formu Dodatku k zmluve, musia byť podpísané oprávnenými
zástupcami obidvoch zmluvných strán a budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním zmluvy oprávnenými zástupcami obidvoch
zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia ne webovom sídle
objednávateľa.
8.4. Táto zmluva zaniká:
- splnením zmluvných záväzkov,
- vzájomnou dohodou zmluvných strán,
- výpoveďou s jednomesačnou výpovednou lehotou, pričom výpovedná lehota začína
plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola druhej zmluvnej strane
doručená písomná výpoveď,
- odstúpením od zmluvy v prípade podstatného porušenia dohodnutých zmluvných
podmienok jednou zo zmluvných strán.
8.5. Zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach. Jedno vyhotovenie obdrží poskytovateľ a dve
vyhotovenia objednávateľ.
V Prešove, dňa

Za poskytovateľa:
Ing. Peter Ferenc

Vo Veľaty, dňa

Za objednávateľa:
Prof. MVDr. Mikuláš Levkut, DrSc, konateľ

