
- 1 z 8 - 

Z m l u v a 

o poskytovaní riadenia zachovania letovej spôsobilosti 
 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení (ďalej 

len ,,Obchodný zákonník“) a  podľa zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov v platnom znení a v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 2042/2003 

z 20. novembra 2003 o zachovaní letovej spôsobilosti lietadiel a leteckých výrobkov, častí a zariadení 

a o schvaľovaní organizácií a personálu zapojených do týchto činností v znení neskorších zmien (ďalej 

len ,,nariadenie“)  

 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: Dopravný úrad  

  

Sídlo:     Letisko M. R. Štefánika, 823 05 Bratislava 

v zastúpení:   Ing. Ján Breja, predseda úradu 

IČO:    423 55 826 

DIČ:    2023985568 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

Číslo účtu:   7000499595/8180 

IBAN    SK75 8180 0000 0070 0049 9595 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Dodávateľ:   AEROKLUB DUBNICA, s.r.o. 

Sídlo:    Letisko 8, 018 54 Slavnica 

Štatutárny zástupca:  Ing. Radoslav Papšo, konateľ spoločnosti 

IČO:    36 328 243 

IČ DPH:   SK2020116868 

Zápis v obchodnom registri: okresného súdu Trenčín, oddiel Sro, vložka číslo 13748/R 

Bankové spojenie:  SLSP, a.s. pob. Dubnica nad Váhom 

Č. účtu:   0362049725/0900 

IBAN    SK25 0900 0000 0003 6204 9725 

 

(ďalej len „dodávateľ “ alebo ,,organizácia“) 

 

(objednávateľ a dodávateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“) 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytnúť objednávateľovi služby - 

zabezpečenie a vykonávanie riadenia zachovania letovej spôsobilosti lietadla typu L - 410 

UVP-E-LW, poznávacej značky OM-SYI, výrobné číslo 872019 (ďalej len „kalibračné 

lietadlo“) v súlade s jednotlivými ustanoveniami nariadenia a záväzok objednávateľa 

zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté služby. 

1.2 Dodávateľ vyhlasuje, že je organizáciou príslušne schválenou podľa Prílohy I časti M podčasti 

G (ďalej len „časť MG“) nariadenia pre zabezpečenie a vykonanie všetkých potrebných úloh 
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riadenia zachovania letovej spôsobilosti a vykonávanie overovania letovej spôsobilosti 

kalibračného lietadla v rozsahu povolenia pre typ lietadiel L-410 series alebo L-410 UVP-E-

LW. 

1.3 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude zabezpečovať a vykonávať všetky úlohy riadenia zachovania 

letovej spôsobilosti spolu s vykonaním overenia letovej spôsobilosti a vydaním odporúčania 

pre vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti, v súlade so schváleným programom 

údržby kalibračného lietadla a pokynov výrobcu kalibračného lietadla a jeho komponentov. 

1.4 Dodávateľ sa zaväzuje, že pred každým zamýšľaným letom objednávateľa zabezpečí letovú 

spôsobilosť kalibračného lietadla a platnosť všetkých osvedčení kalibračného lietadla. 

1.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že spracuje program údržby pre kalibračné lietadlo a predloží ho 

bezodkladne najneskôr v lehote 14 dní odo dňa podpisuj tejto zmluvy na schválenie leteckému 

úradu a zabezpečí jeho ďalšiu aktualizáciu. 

1.6 Dodávateľ sa zaväzuje, že bude vykonávať predletové kontroly v súlade s ustanovením 

M.A.301 nariadenia. 

1.7 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať na vlastné náklady zmenovú službu pre technickú 

dokumentáciu kalibračného lietadla, motora, vrtule a ostatných komponentov nainštalovaných 

na lietadle a zároveň sa zaväzuje zabezpečovať vykonávanie všetkých úloh údržby lietadla 

a jeho komponentov podľa aktuálnej technickej dokumentácie. 

1.8 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečovať aplikovanie všetkých rozhodnutí, bulletinov a príkazov 

pre zachovanie letovej spôsobilosti, ktoré priamo súvisia s kalibračným lietadlom. 

1.9 Dodávateľ sa zaväzuje pred vykonaním požadovanej údržby, ako aj počas vykonávania 

plánovanej údržby odovzdať objednávateľovi všetky informácie o rozsahu požadovanej údržby 

a akékoľvek iné informácie súvisiace s údržbou kalibračného lietadla. 

1.10 Skúšobný let kalibračného lietadla musí byť vykonaný osobou písomne poverenou 

objednávateľom za prítomnosti spôsobilého personálu dodávateľa. 

1.11 Dodávateľ sa zaväzuje kontrolovať uvoľnenie kalibračného lietadla do prevádzky podľa  

postupov dodávateľa a nariadení. 

1.12 Dodávateľ sa zaväzuje objednávateľovi zabezpečiť aby každá požadovaná údržba a oprava 

kalibračného lietadla a jeho komponentov bola vykonávaná v súlade s nariadeniami. 

1.13 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť spracovanie a následné predloženie akceptovateľného 

spôsobu odstránenia nedostatkov a porúch objednávateľom a uplatniteľných predpisov, 

všetkých hlásených nedostatkov a porúch, ktoré boli zistené v priebehu prevádzky kalibračného 

lietadla a vykonávanej údržby na kalibračnom lietadla. 

1.14 Dodávateľ sa zaväzuje na vlastné náklady preškoliť personál objednávateľa, ktorý bude 

vykonávať predletovú kontrolu. 

1.15 Dodávateľ sa zaväzuje do 7. dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto  zmluvy prevziať od 

objednávateľa kompletnú dokumentáciu a záznamy týkajúce sa kalibračného lietadla, ktoré sú 

potrebné pre zabezpečenie riadenia zachovania letovej spôsobilosti kalibračného lietadla podľa 

tejto zmluvy. 

1.16 Dodávateľ sa zaväzuje do 7. dní odo dňa ukončenia účinnosti tejto zmluvy odovzdať 

objednávateľovi kompletnú dokumentáciu a záznamy týkajúce sa kalibračného lietadla, 

súvisiace so zabezpečením riadenia zachovania letovej spôsobilosti podľa tejto zmluvy. 

1.17 Zmluvné strany sú povinné navzájom si nezamlčovať žiadne informácie, ktoré by mohli mať 

vplyv na bezpečnosť letu a spôsob vykonania údržby. 
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Článok II. 
 Cena a platobné podmienky 

 

2.1 Cena za poskytnutú službu podľa predmetu tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 

o cenách“). Celková cena predmetu zmluvy nesmie mesačne presiahnuť sumu vo výške 650 

EUR (slovom šesťstopäťdesiat EUR) bez DPH, 20% DPH čo je 130 EUR (slovom 

jednostotridsať EUR), t. j. spolu 780 EUR (slovom sedemstoosemdesiat EUR) s DPH. (ďalej 

len ,,celková cena“). 

2.2 V dohodnutej celkovej cene sú zahrnuté všetky náklady dodávateľa súvisiace s plnením 

predmetu zmluvy. 

2.3 Cena za služby, ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy a môžu sa vyskytnúť v priebehu platnosti 

tejto zmluvy, budú zmluvnými stranami dohodnuté písomne, na základe cenovej kalkulácie 

predloženej dodávateľom a schválenej objednávateľom.  

2.4 Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym splnením jeho záväzku zmluvne 
dohodnutým spôsobom v mieste plnenia zmluvy. 

2.5 Do celkovej ceny predmetu zmluvy podľa bodu 2.1 počas platnosti zmluvy bude prípustné 
premietnuť : 

2.5.1 zmenu sadzby DPH a iných administratívnych opatrení štátu,  

2.5.2 zvýšenie alebo  zníženie ceny z titulu zmeny rozsahu predmetu plnenia, len na základe dohody 

oboch zmluvných strán, 

2.5.3 zvýšenie alebo  zníženie ceny z titulu zvýšenia alebo zníženia nákladov pri poskytovaní služieb 

(zmena ceny pohonných hmôt., zmena ceny elektriny). K zmene cien pristúpia zmluvné strany 

na základe kalkulácie vypracovanej dodávateľom a písomne odsúhlasenej objednávateľom 

v prípade, že ceny vstupov ovplyvnia dohodnutú cenu od plus-mínus 6% a viac. Úpravu ceny 

musí dodávateľ písomne preukázať, 

2.5.4 v prípade, že zmluvné strany sa nedohodnú v lehote do 30 dní odo dňa  prevzatia návrhu na 

zvýšenie, resp. zníženie ceny niektorou zo zmluvných strán,, bude to dôvod na odstúpenie od 

zmluvy. 

2.6 Platobné podmienky : 

2.6.1 úhrada celkovej ceny za plnenie predmetu zmluvy sa realizuje bezhotovostnou platbou na 

základe faktúry vystavenej dodávateľom najneskôr do 30 pracovných dní odo dňa doručenia 

faktúry objednávateľovi. Faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu 

v zmysle § 71 a súvisiacich platných ustanovení zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 

hodnoty v znení neskorších predpisov. Dodávateľ je povinný v každej faktúre uviesť údaje tak, 

aby boli určité a zrozumiteľné. 

2.6.2 Súčasťou faktúry bude súpis zmluvne dohodnutých a vykonaných prác, resp. služieb. Poverený 

zamestnanec objednávateľa potvrdí svojim podpisom riadne odovzdané plnenie dodávateľa 

v zmluvne dohodnutom rozsahu a kvalite. V prípade porušenia povinností dodávateľa budú 

sankcie, na ktoré bola vystavená penalizačná faktúra, započítané podľa bodu 2.6.5 tohto 

článku. Platba sa realizuje prevodným príkazom na účet dodávateľa. 

2.6.3 Dodávateľ môže fakturovať len práce, ktoré vykonal, a ktoré sú predmetom tejto zmluvy, resp. 

predmetom dodatkov písomne uzavretých k tejto zmluve. 

2.6.4 V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, objednávateľ je 

oprávnený ju vrátiť a dodávateľ je povinný faktúru podľa charakteru nedostatku opraviť, 

doplniť, alebo vystaviť novú faktúru. V takomto prípade sa preruší lehota splatnosti a nová 
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lehota splatnosti pre objednávateľa začne plynúť dňom prevzatia novej, resp. upravenej faktúry. 

2.6.5 Zmluvné strany sa dohodli na vzájomnom započítaní pohľadávok v súlade s § 364 Obchodného 

zákonníka. Započítanie vzájomných pohľadávok sa uskutoční nasledovne: V prípade sankcií za 

porušenie povinností zmluvných strán vyplývajúcich z jednotlivých ustanovení zmluvy budú 

tieto predmetom samostatnej penalizačnej faktúry, ktorá bude započítaná pri úhrade mesačnej 

faktúry po prevzatí predmetu zmluvy. 

 

Článok III. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

Práva a povinnosti dodávateľa služieb: 

 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje informovať písomne (faxom vopred) objednávateľa vždy, keď musí byť 

kalibračné lietadlo odovzdané do údržbovej organizácie k vykonaniu úloh údržby. 

3.2 Dodávateľ sa zaväzuje koordinovať proces schvaľovania modifikácie a opravy v súlade s 

časťou 21 nariadenia komisie (EÚ) č. 748/2012 z 3. augusta 2012 stanovujúce vykonávacie 

pravidlá osvedčovania letovej spôsobilosti a environmentálneho osvedčovania lietadiel a 

prislúchajúcich výrobkov, častí a zariadení, ako aj osvedčovania projekčných a výrobných 

organizácií skôr, ako bude modifikácia alebo oprava fyzicky vykonaná. 

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje dodržiavať správny postup pri hlásení udalostí v súlade s ustanovením 

M.A.202 nariadenia a súvisiacich predpisov. 

3.4. Dodávateľ sa zaväzuje viesť a archivovať všetky technické záznamy súvisiace s riadením 

zachovania letovej spôsobilosti kalibračného lietadla. 

3.5 Dodávateľ sa zaväzuje overiť letovú spôsobilosť kalibračného lietadla  za účelom vydania 

odporúčacej správy pre vydanie osvedčenia o overení letovej spôsobilosti. 

3.6 Dodávateľ sa zaväzuje najneskôr do 24 hodín informovať objednávateľa o zmenách v 

organizácii, ktoré by mohli mať vplyv na zachovanie letovej spôsobilosti kalibračného lietadla. 

3.7 Dodávateľ sa zaväzuje vypracovať postup v lehote do 5. dní od podpísania tejto zmluvy 

a písomne informovať objednávateľa o postupe, akým spôsobom bude objednávateľ 

oznamovať počet vykonaných letov ako aj čas letov. 

3.8  Dodávateľ je zodpovedný za to, že práceneschopnosť, dovolenky a iné výpadky svojich 

zamestnancov, pokiaľ dôvodom nie je štrajk alebo vyššia moc, neovplyvnia riadne plnenie 

zmluvy. V prípade výpadku zamestnanca dodávateľa tento zabezpečí náhradu v najkratšom 

možnom čase od zistenia uvedenej skutočnosti, najneskôr do 24 hodín, o čom bude 

objednávateľa písomne informovať. 

3.9 Dodávateľ poskytne všetky stroje, zariadenia a materiál potrebný pre riadne plnenie zmluvy. 

Zároveň sa zaväzuje používať len také výrobky, ktoré sú nezávadné. 

3.10 Zamestnanci dodávateľa sú povinní dodržiavať všeobecne záväzné protipožiarne a 

bezpečnostné právne predpisy. 

3.11 Zamestnanci dodávateľa sa riadia pokynmi zamestnanca určeného objednávateľom na základe 

písomného poverenia vydaného v deň podpisu tejto zmluvy. 

3.12 Dodávateľ vybaví svojich zamestnancov pracovným odevom, ochrannými prostriedkami a 

potrebnými mechanizmami a náradím. 

3.13 Dodávateľ zodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku neplnenia predmetu tejto zmluvy 

a nedodržania vopred stanovených termínov. 
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3.14 Dodávateľ sa zaväzuje zaradiť kalibračné lietadlo do rozsahu riadených lietadiel, pre ktoré 

zabezpečuje riadenie zachovania letovej spôsobilosti. 

3.15 Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť letovú spôsobilosť kalibračného lietadla počas prechodného 

obdobia, ktoré je potrebné k schváleniu programu údržby a jeho prípadných zmien. 

3.16 Dodávateľ je povinný zabezpečiť aktuálnu kópiu schváleného programu údržby pre potreby 

organizácie pre údržbu, ktorá bude vykonávať úlohy údržby objednané objednávateľom. 

 

Práva a povinnosti objednávateľa služieb: 

 

3.17 Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou, oznamovať písomnou formou akékoľvek 

zmeny dodávateľovi. 

3.18 Objednávateľ sa zaväzuje vykonané služby, ktoré sú predmetom tejto zmluvy skontrolovať, 

prevziať a uhradiť cenu podľa článku II. tejto zmluvy. 

3.19 Objednávateľ sa zaväzuje podľa pokynov dodávateľa odovzdať kalibračné lietadlo alebo jeho 

komponenty za účelom vykonania údržby oprávnenej organizácii pre  údržbu v požadovanom 

termíne. 

3.20 Objednávateľ sa zaväzuje písomnou formou informovať dodávateľa o akejkoľvek údržbe 

vykonanej bez vedomia dodávateľa do 14 dní odo dňa ukončenia údržby. 

3.21 Objednávateľ sa zaväzuje na základe písomne stanoveného postupu dodávateľa, hlásiť 

dodávateľovi všetky poruchy alebo nedostatky, ktoré vzniknú počas prevádzky kalibračného 

lietadla. 

3.22 Objednávateľ sa zaväzuje písomne oznámiť akúkoľvek zmenu v dokladoch kalibračného 

lietadla dodávateľovi v lehote 7 dní odo dňa kedy ku zmene došlo. 

 

Článok IV. 

Osoby oprávnené riadiť zachovávanie letovej spôsobilosti 

 

4.1 Pri riadení zachovania letovej spôsobilosti lietadla sú poverené zastupovať objednávateľa 

a komunikovať s dodávateľom  podľa tejto zmluvy : 

 

    Ing. Jozef Česnek 

    tel. +421 918 382 022, mail: jozef.cesnek@nsat.sk 

    Ing. Vladimír Mikulík 

    tel. +421 918 382 049, mail: vladimir.mikulík@nsat.sk 

 

4.2 Dodávateľ nebude akceptovať hlásenia a informácie v oblasti riadenia zachovania letovej 

spôsobilosti kalibračného lietadla inými osobami, ako sú uvedené vyššie, pokiaľ nedostane 

autorizáciu pre ďalšiu osobu. 

 

4.3 Osoby oprávnené zastupovať a komunikovať za dodávateľa : 

 

Miroslav Porubčan (vedúci pracovník riadenia zachovania letovej  spôsobilosti) 

tel. +421 902 199 210, mail: akdubnica@bb.telecom.sk 

Ing. Robert Slosiar (poverený pracovník pre kontrolu prevádzky lietadla) 

tel. +421 903 412 608 
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4.4 Objednávateľ nebude akceptovať hlásenia a informácie v oblasti riadenia zachovania letovej 

spôsobilosti kalibračného lietadla inými osobami, ako sú uvedené vyššie, pokiaľ nedostane 

autorizáciu pre ďalšiu osobu. 

 

Článok V. 

Zmluvné pokuty 

 

5.1 Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za nedodaný predmet zmluvy, príp. nedodané 

služby uvedené v pokynovom liste alebo objednávke v dohodnutých termínoch vo výške 0,1 % 

z ceny nedodaných služieb za každý deň omeškania, najmenej však vo výške 500,00 €.  

5.2 Dodávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za výkon nekvalitných prác, resp. služieb vo 

výške 0,15 % z ceny dodania nekvalitných služieb, najmenej však vo výške 3 000,00 €. 

5.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu za neuhradenie faktúry v lehote splatnosti vo 

výške 0, 01 % z ceny faktúry. 

5.4 Dodávateľ nesie zodpovednosť za omeškanie objednanej služby objednávateľa. Objednávateľ 

si v prípade vzniknutej škody bude v požadovanom rozsahu nárokovať náhradu škody od 

dodávateľa. 

 

Článok VI. 

Záruky 

 

6.1 Dodávateľ zodpovedá za kvalitné vykonanie prác, resp. služieb poskytnutých na základe tejto 

zmluvy. 

6.2 Objednávateľ je povinný oznámiť reklamáciu zodpovednému zástupcovi dodávateľa bez 

zbytočného odkladu v súlade s článkom VI. tejto zmluvy. 

6.3 V prípade nekvalitného výkonu prác, resp. služieb bude objednávateľ postupovať podľa 

článkov IV. a VI. tejto zmluvy.  

 

Článok VII. 

Zodpovednosť za škodu 

 

7.1 Ak niektorá zo zmluvných strán poruší svoju povinnosť vyplývajúcu z tejto zmluvy, je povinná 

nahradiť spôsobenú škodu okrem prípadu, ak by preukázala, že porušenie povinnosti bolo 

spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

7.2 Na náhradu škody sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

7.3 Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku nachádzajúcom sa na mieste výkonu prác 

spôsobené preukázateľne jeho zamestnancami. 

7.4 Dodávateľ sa zaväzuje odstrániť všetky spôsobené škody v lehote do 14 dní odo dňa ich 

oznámenia Objednávateľom. 

 

Článok VIII. 

Osobitné ustanovenia 

 

8.1 Kontrola vykonávaných prác, resp. služieb sa bude uskutočňovať za prítomnosti zástupcov 

obidvoch zmluvných strán počas preberania vykonaných prác resp. služieb. Ak budú pri 
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kontrole zistené nedostatky v kvalite vykonaných prác, alebo v nedodržaní dohodnutých 

termínov odstránenia nedostatkov, poverený zamestnanec objednávateľa má právo žiadať od 

dodávateľa odstránenie nedostatkov a vykonanie prác dohodnutým spôsobom. Žiadosť 

o odstránenie vzniknutých nedostatkov musí byť doložená písomným záznamom, v ktorom 

budú vyšpecifikované zistené nedostatky a odsúhlasené termíny na ich odstránenie.7.2

 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutá povinnosť dodávateľa odstrániť nedostatky 

uvedeným spôsobom. 

8.2 Za škody, ktoré vzniknú porušením ustanovení tejto zmluvy, oneskoreným, alebo nekvalitným 

vykonaním prác bude zodpovedať príslušná zmluvná strana podľa ustanovení Obchodného 

zákonníka. 

8.3 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená ukončiť platnosť tejto zmluvy výpoveďou 

s uvedením dôvodu. Výpoveď musí byť písomná a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. 

Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej 

doručení druhej zmluvnej strane. 

8.4 Objednávateľ môže odstúpiť od zmluvy aj z dôvodu podstatného porušenia povinností 

vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za podstatné porušenie sa považuje: 

8.4.1 opakované nesplnenie termínu odovzdania prác, resp. služieb podľa tejto zmluvy, 

8.4.2 opakované dodanie nekvalitne vykonaných prác, resp. služieb, 

8.4.3 nedodržiavanie lehôt pre vykonanie požadovaných prác, resp. služieb. 

8.5 Výpovedná lehota pre výpoveď  z dôvodov uvedených v bodoch 8.4.1 – 8.4.3. tejto zmluvy je 

30 dní a  začína plynúť odo dňa doručenia výpovede dodávateľovi. 

 

Článok IX. 

Doručovanie 

 

9.1 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, zmluvné strany sa dohodli, že si budú  písomnosti 

vzájomne doručovať buď poštou doporučene do vlastných rúk, osobne, alebo kuriérskou 

službou, a to na adresy uvedené v záhlaví tejto zmluvy, prípadne na iné korešpondenčné adresy 

písomne oznámené druhej zmluvnej strane. 

9.2 Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, písomnosť doručovaná poštou sa považuje za 

 doručenú ak ju adresát prevzal, ale tiež v prípade, ak ju neprevzal, hoci bola zaslaná na adresu 

uvedenú v tejto Zmluve, resp. na inú poslednú známu adresu, ktorú druhá zmluvná strana 

písomne oznámila odosielateľovi ako novú kontaktnú adresu. V prípade neprevzatia zásielky 

adresátom sa táto považuje za doručenú dňom, keď sa vrátila odosielateľovi ako nedoručená, 

resp. nedoručiteľná. 

9.3 Písomnosti doručované osobne sa považujú za doručené jej odovzdaním do podateľne, 

s vyznačením dátumu ich prijatia. Ak adresát odmietne písomnosť prevziať, za deň doručenia 

písomnosti sa považuje deň tohto odmietnutia potvrdeného osobou, ktorá doručuje písomnosť 

a jedným svedkom. 

9.4 Písomnosti doručované kuriérskou službou sa považujú za doručené okamihom prevzatia 

zásielky druhou zmluvnou stranou – príjemcom. V prípade odmietnutia jej prevzatia 

momentom, ktorý doručovateľ kuriérskej služby uviedol vo svojom vyhlásení. 

9.5 Písomnosti doručované prostredníctvom faxu alebo e-mailu sa považujú za doručené 

okamihom obdŕžania správy o ich odoslaní odosielateľom. 

 

 



- 8 z 8 - 

Článok X. 

Všeobecné ustanovenia 

 

10.1 Ostatné právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

 

10.2 Prípadné spory sa zmluvné strany zaväzujú riešiť prednostne vzájomnými rokovaniami zmiernou 

cestou. Pokiaľ takéto riešenie nebude úspešné, zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory 

cestou príslušných súdov Slovenskej republiky. 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 

 

11.1   Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dĺžke 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti. 

 

11.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády SR 

podľa § 47a ods. 1 zákona 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 

v nadväznosti na § 5a ods. 1 a 6 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších 

predpisov. Za povinné zverejnenie zmluvy zodpovedá objednávateľ. 

11.3 Prípadné ustanovenia zmluvy, ktoré sa v budúcnosti stanú neplatnými z dôvodu rozporu 

s platným právnym poriadkom, nezakladajú neplatnosť celej zmluvy; jej ďalšie ustanovenia 

ostávajú v platnosti. Dotknuté neplatné ustanovenia sa zmluvné strany zaväzujú upraviť tak, aby 

nová úprava bola čo najbližšie úprave pôvodnej a umožnil sa tak dosiahnuť účel zmluvy. 

11.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po jej podpise každá zmluvná 

strana obdrží dva rovnopisy. 

11.5 Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli riadne oboznámené, že nebola uzavretá 

v tiesni, ani za iných jednostranne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Bratislave, dňa.....................   V Bratislave, dňa........................... 

 

 

 

 

Objednávateľ : Dodávateľ : 

 

 

................................................................... ......................................................................... 

v. r. Ing. Ján Breja                     v. r. Ing. Radoslav Papšo 

predseda, Dopravný úrad  Konateľ spoločnosti, AEROKLUB DUBNICA s.r.o. 

 

 


