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                                                                            Čl. II 

                                                                     Preambula 
 

Táto zmluva vznikla na základe výsledku verejného obstarávania za účelom pre Obec Strečno, ako 

energetického auditu objektov objednávateľa nachádzajúcich sa v sídle objednávateľa. Objednávateľ 

na základe „ Rozhodnutia o schválení žiadosti  o poskytnutie nenávratného finančného príspevku “ 

v rámci operačného programu kvalita životného prostredia, kód žiadosti o nenávratný finančný 

príspevok :NFP310040AQB1 a kódom výzvy : OPKZP-PO4-SC441-2019-53 má záujem o dodanie služieb 

s názvom „ Energetický audit pre budovy – Základná škola Strečno č. 289  a Telocvičňa pri Základnej 

škole Strečno č. 765  “ objektov objednávateľa v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. z. o energetickej 

efektívnosti a Zákona č. 419/2019 Z. z. ktorým sa dopĺňa Zákon č. 321/2014 Z. z.    

 

 

                                                                            Čl. III 

                                                                Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť a odovzdať objednávateľovi dielo : 

Predmetom zákazky je vypracovanie účelového energetického auditu na objekty vo vlastníctve 

objednávateľa :  

-Základná škola Strečno na ul. Mládeže č. 289,  013 24 Strečno 

-Telocvičňa pri ZŠ Strečno na ul. Školská č. 765, 013 24 Strečno  

za účelom identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti s doporučeniami pre 

objednávateľa, a to za podmienok dohodnutých v tejto zmluve a v rozsahu opisu predmetu zákazky 

a jeho príloh, ktoré boli súčasťou Výzvy na predkladanie ponúk ( ďalej len „ dielo “  alebo „ predmet 

zmluvy “ ). 

 

2. Zhotoviteľ je povinný vykonať predmet zmluvy uvedený v článku II. tejto zmluvy odborne, kvalitne 

a za podmienok uvedených v tejto zmluvy. 

 

3. Predmet zmluvy musí byť spracovaný v zmysle Zákona č. 321/2014 Z. z. v znení neskorších predpisov 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov 319/2019 Z. z. a Vyhlášky č. 179/2015 Z. z. o energetickom 

audite. 

 

                                                                            Čl. IV 

                                                     Podmienky plnenia zmluvy 
 

1.Zhotoviteľ je povinný zhotoviť dielo odborne spôsobilou osobou, ktorá musí spĺňať podmienky podľa 

§ 12 ods. 1 alebo § 13 ods. 1 zákona č. 321/2014 Z.z. o energetickej efektívnosti a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

 

2.Dielo musí byť spracované odborne spôsobilou osobou podľa bodu 1. tohto článku za účelom 

identifikácie a návrhu opatrení energetickej efektívnosti pre objednávateľa. 

 

3.Pri návrhu opatrení energetickej efektívnosti v zmysle bodu 2. tohto článku je potrebné postupovať 

štandardným spôsobom, ako je to zaužívané v bežnej technickej praxi. Dodávateľ navrhuje opatrenia 

vyplývajúce z energetického auditu objektov aby boli opatrenia financované z vlastných zdrojov 

objednávateľa, alebo prostredníctvom úveru alebo dotácií. 

 

 


















