
Zmluva o dielo 

uzatvorená v zmysle§ 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) 

v znení neskorších právnych predpisov 

Objednávateľ: 

Zastúpený: 
Telefón: 
IČO: 
DIČ: 
e-mail:
(ďalej len „objednávateľ")

Zhotoviteľ: 

Obchodné meno: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
lč DPH: 
t.č:
e-mail:
iban:
(ďalej len „zhotoviteľ)

Obec Tarnov 

Tarnov 6 

086 01 Rokytov 

Anna Kuľková, starostka obce 
0905 621 430 
00322661 
2020624738 
ou@tarnov.sk 

a 

ENAU s.r.o. 

Komárany 59 

093 01 Vranov n/T 

Ing. Pavol Fedorčák, PhD. 

so 444 026 
2120340167 
SK 2120340167 
0949 803 607 
pavol.fedorcak@yahoo.com 
SK3583300000002301041999 

1. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vypracovať pre objednávateľa energetický certifikát po obnove

budovy pre projekt „Kultúrny dom - stavebná úprava - zníženie energetickej náročnosti"

podľa vyhlášky MDVRR SR č. 364/2012 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 555/2005 Z. z.
o energetickej hospodárnosti budov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „dielo").

2. Kultúrny dom - stavebná úprava - zníženie energetickej náročnosti", s kódom v ITMS2014+:

310041N003, realizovaný v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného
finančného príspevku zameranej na zníženie energetickej náročnosti verejných budov,
vyhlásenej Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci Operačného programu
Kvalita životného prostredia, Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové
hospodárstvo vo všetkých sektoroch, Investičná priorita 4.3 Podpora energetickej









VIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmluvu je možné zmeniť alebo dopÍňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán,
formou písomných dodatkov.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.

4. Táto zmluva je vypracovaná v troch vyhotoveniach, z ktorých dve si ponechá objednávateľ a
jedno zhotoviteľ.

-

V Tarnove, dňa ........................................ V Komáranoch, dňa 'YJ. G l 2-C.1J

Za objednávateľa 

Anna Kuľková 
Starostka obce 

Za zhotoviteľa 

Ing. Pavol Fedorčák, PhD 
Konateľ spoločnosti 
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