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SERVISNÁ ZMLUVA 
č. 2014/5120/2739 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (zák. č. 513/1991 Zb.) v znení neskorších 
predpisov 

1.1 Objednávateľ: 
Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 

Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 
P.O.BOX 45, Ka rloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Ladislav Lazár, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00156 752 
2020480198 
SK2020480198 
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej 
banky 
6602639001/1111 
SK1011110000006602639001 
UNCRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, Oddiel: Pš, Vložka č. : 32/B 
(ďa lej len „objednávate!"') 

1.2 Poskytovateľ: 

Sídlo: 
š tatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
SIC: 

A.T. Servis, a.s. 
Kukorelliho 2815/8, 921 01 Piešťa ny 
Bohuslav Pribiš, predseda predstavenstva a generálny riad iteľ 
36 253 855 
2020172374 
SK2020172374 

Zapísaný v Obchodnom regist ri Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sa, Vložka č.: 10267 /T 
{ďalej len „poskytovatel"' a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto servisnú zmluvu pod názvom: 

"SVD G-N, - servis, opravy a údržba aktívnej protipožiarnej ochrany SHZ, LOCAL FE 
36 na 12 mesiacov od účinnosti zmluvy" 
(ďa lej len „zmluva"). 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je na jednej strane záväzok poskytovateľa zabezpečiť servis, údržbu 
a opravy aktívnej požiarnej ochrany SHZ, LOCAL FE 36 v rozsahu podľa bodu 2.2 tohto článku 
tejto zmluvy (ďalej len „servisná činnosť") a na druhej strane záväzok objednávateľa zaplatiť 
poskytovateľovi za servisnú činnosť dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať servisnú činnosť pozostávajúcu z vykonávania 
nasledovných činností: 
2.2.1 Vypracovan ie harmonogramu kontrol na základe fyzickej obhliadky zariadení 
2.2.2 Vykonávanie predpísaných pravidelných kontrol zariadení na aktívnej požiarnej 

ochrane SHZ, LOCAL FE 36 a následné odstraňovanie malých vád zistených pri 
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2.3 

2.4 

2 .5 

revíziách a kontrolách v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v 
znení neskorších právnych predpisov, ktoré zahŕňajú: 
2.2.2.1 Vykonanie pravidelnej ročnej kontroly celkového systému aktívnej požiarnej 

ochrany -stabilné aktívne automatické hasenie plynom FE 36 a vyhotovenie 
záverečnej správy z ročnej kontroly 

2 .2.2.2 Vykonanie pravidelnej polročnej kontroly celkového systému aktívnej 
požiarnej ochrany - stabilné aktívne automatické hasenie plynom FE 36 

2.2.3 ·e servisn 'ch zásahov v prípade poruchy na zariadení na 

2 .2.4 Vedenie evidencie zariadení, kontrola servisnej knihy zariadení požiarnej ochrany 
(ďalej len „servisná kniha") 

2.2.5 Aktualizácia projektovej dokumentácie skutočného vyhotovenia (raz za 12 
mesiacov) na základe vykonanej servisnej činnosti. 

Na základe zistených porúch alebo závad pri odborných kontrolách, ktoré budú zapísané do 
servisnej knihy zariadení aktívnej požiarnej ochrany alebo pri nahlásení poruchy alebo závady 
na zariadení aktívnej požiarnej ochrany , poskytovateľ vystaví cenovú ponuku. V prípade, ak 
objednávateľ po posúdení cenovej ponuky, túto písomne schváli, vystaví na uvedené práce 
čiastkovú písomnú objednávku. 
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať činnosti uvedené v bode 2.2 tohto článku tejto zmluvy 
podľa rozsahu uvedeného pre technické služby v zmysle zákona č. 473/2005 Z.z. 
o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti v znení neskorších právnych predpisov. 
Objednáv~skytovateľov i pri podpise tejto zmluvy projektovú dok~ 
SVD G-N, --projekt skutkového stavu protipožiarnej bezpečnosti a -
projekt skutkového stavu protipožiarnej bezpečnosti a poskytovateľ podpisom tejto zmluvy 
potvrdzuje že ju prevzal. 

Článok III. 
čas a miesto plnenia 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vypracovať harmonogram v zmysle bodu 2.2.1 článku II. tejto zmluvy 
do 1 týždňa od účinnosti tejto zmluvy. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pravidelné servisné kontroly v termínoch v zmysle 
odsúhlaseného harmonogramu spracovaného v zmysle bodu 2.2.1 článku II. tejto zmluvy. 

3.3 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať servisný zásah v zmysle bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy 
najneskôr do 24 hodín od nahlásenia poruchy alebo závady podľa bodu 6.4 článku Vl. tejto 
zmluvy. 

3.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 
zmluvy alebo do vyčerpania maximálne ceny podľa bodu 4.2 článku IV. tejto zmluvy, podľa 
toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

3.5 · m lnenia redmetu zmlu ·e: SVD G-N, •••••••••••••••• 

Článok IV. 
Cena za predmet zmluvy 

4.1 Cena bez DPH za výkon činností v rozsahu článku II. zmluvy je stanovená v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky MF SR k zákonu o cenách č. 
87 /1996 Z. z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 653 k zvýšeniu 
transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku elektronickej 
aukcie, a to vo výške: 
4.1.1 cena za 1 vykonanú ročn~ kontrolu celkového systému aktívnej požiarnej ochrany podľa 
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bodu 2.2.2.1 článku II tejto zmluvy je 9.862,50 Eur bez DPH (slovom: 
Deväťtisícosemstošesťdesiatdva Eur päťdesiat centov). 

4.1.2 cena za 1 vykonanú polročnú kontrolu celkového systému aktívnej požiarnej ochrany 
podľa bodu 2.2.2.2 je 9.392,50 Eur bez DPH (slovom: Deväťtisíctristodeväťdesiatdva 
Eur päťdesiat centov). 

4.1.3 cena za 1 hodinu servisného zásahu podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy je 13,50 
Eur bez DPH (slovom Trinásť Eur päťdesiat centov). 

4.2 Maximálna cena za zabezpečenie servisnej činnosti v zmysle tejto zmluvy je 40.000,- Eur 
(slovom: Štyridsaťtisíc Eur) bez DPH počas trvania tejto zmluvy. 

4.3 Pri prácach v zmysle bodu 2.3 článku II. tejto zmluvy poskytovateľ spracuje cenovú ponuku na 
práce a po jej schválení objednávateľom bude vystavená písomná objednávka. Objednávateľ 
nie je povinný práce podľa predošlej vety objednať od poskytovateľa, pokiaľ dostane 
výhodnejšiu cenovú ponuku od iného poskytovateľa. 

4.4 Zmluvné strany sa dohodli, že sadzby za servisný zásah v zmysle bodu 2.3 článku II. tejto 
zmluvy je objednávateľ povinný platiť aj v prípadoch plynutia záručnej doby, a to len vtedy, ak 
bol servisný zásah vynútený v prípade úmyselného poškodenia, havárií, neodborného zásahu 
alebo v prípade zásahu vyššej moci. 

4.5 V cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady, súvisiace s predmetom plnenia a primeraný zisk poskytovateľa, okrem iného aj 
náklady vyplývajúce zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti o bezpečnosť, ochranu 
zdravia a protipožiarnych opatrení, náklady na dopravu, náklady na likvidáciu odpadu, náklady 
vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácií prác za sťažených podmienok a miestnych 
prekážok ako aj ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy tu neuvedené. 

4.6 K cene uvedenej v bode 4.1 tohto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnenia. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny je faktúra vystavená poskytovateľom a preukázateľne 
doručená objednávateľovi. Platba za vykonanú servisnú činnosť bude uhradená výlučne 
bezhotovostne a na bankový účet poskytovateľa uvedený vo faktúre. 

5.2 Poskytovateľ bude vykonané práce fakturovať po ucelených častiach podľa bodu 2.2 článok II. 
tejto zmluvy formou vystavenia a doručenia faktúr, ktoré je povinný doručiť objednávateľovi 
najneskôr do 10 dní odo dňa ukončenia prác. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry bude „Súpis 
vykonaných prác" potvrdený a podpísaný jednou z osôb technického dozoru objednávateľa, 
uvedených v bode 6.3 článok Vl. tejto zmluvy. 

5.3 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle Obchodného zákonníka, údaje v zmysle 
tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy, ako aj číslo účtu uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5.4 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 30 dní odo dňa jej 
preukázateľného doručenia objednávateľovi. 

5.5 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote 
uvedenej v bode 5.4 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný deň. 

5.6 Ak faktúra nebude obsahovať náležitosti dohodnuté v tejto zmluve, náležitosti podľa zákona 
č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení alebo údaje v zmysle 
Obchodného zákonníka, má objednávateľ právo vrátiť faktúru poskytovateľovi na 
prepracovanie do 7 pracovných dní odo dňa doručenia. Splatnosť takto vystavenej a vrátenej 
faktúry sa zruší a nová splatnosť začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne 
vystavenej faktúry. 

5.7 Poskytovateľ vyhlasuje, že ku dňu podpisu zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých by 
objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle ust. § 69 ods. 14 v nadväznosti na ust. 
§ 69b zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za 
daňovú povinnosť poskytovatela vzniknutú z DPH, ktorú poskytovateľ objednávateľovi 

Servisná zmluva č. 2014/5120/2739 3z 11 



fakturoval k cene podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá 
riadne daňové priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odvedie miestne 
príslušnému finančnému úradu do určenej lehoty splatnosti. Poskytovateľ vyhlasuje, že nemá 
akýkoľvek úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo 
úmysel skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu, a nemá úmysel dostať sa do 
postavenia, kedy túto daň nebude môcť zaplatiť. 

5.8 Objednávateľ je oprávnený zadržať sumu vo výške DPH z každej faktúry vystavenej 
poskytovateľom v prípade, že poskytovateľ nepotvrdí objednávateľovi písomne pri dodaní, že 
objednávateľovi nevzniká povinnosť ručenia za daň v zmysle ust. § 69 ods. 14 č. 222/2004 
Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, alebo v prípade, že je zverejnený 
v zozname vedenom Finančným riaditeľstvom SR v zmysle vyššie uvedeného ustanovenia. 
Objednávateľ je oprávnený zadržať DPH z vystavených faktúr až do dňa, kým poskytovateľ 
nepreukáže opak. 

Článok Vl. 
Spôsob výkonu servisného zásahu 

6.1 

6.2 V servisnej knihe budú zaznamenané okrem iného najmä tieto skutočnosti : 

6.2.1 Dátum začiatku a ukončenia, ako aj rozsah každej pravidelnej kontroly (vrátane 
uvedenia mien konkrétnych pracovníkov poskytovateľa) vykonanej poskytovateľom 

v súlade s bodom 2.2.2 článku II. tejto zmluvy 

6.2.3 Spôsob, dátum a čas, ako aj rozsah poruchy, závady a odchýlky na zariadení aktívnej 
požiarnej ochrany SHZ LOCAL FE 36 podľa bodov 2 .2.3 článku II. tejto zmluvy 

6.2.4 Návrhy a odporúčania spôsobu odstránenia porúch a závad zistených poskytovateľom 
pri výkone kontroly pod ľa bodu 2.2.2 článku II. tejto zmluvy 

6.2.5 Požiadavky poskytovateľa voči objednávateľov i , ako aj požiadavky a pripomienky 
objednávateľa voči poskytovateľovi a iné skutočnosti a zistenia, ktoré sa budú 
považovať za potrebné pre dodržiavanie stanovených termínov v zmysle tejto zmluvy 
a fakturácie. 

6.3 Uskutočňovať zápisy v servisnej knihe, odovzdávať a preberať práce a služby súvisiace 
s plnením predmetu zmluvy a podpisovať zápis o vykonaní pravidelnej servisnej činnosti 
v zmysle zmluvy sú oprávnení: 

6.4 

za poskytovate ľa : 

za obje 

Nahlásiť poruchu alebo vadu poskytovateľovi alebo zadať požiadavku na vykonanie 
servisného zásahu podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy je oprávnený technický 
dozor objednávateľa uvedený v bode 6.3 tohto článku zmluvy telefonicky alebo 
písomne. 

6.4.2 Telefonické nahlásenie poruchy alebo závady musí obsahovať meno zamestnanca 
objednávateľa oprávneného poruchu alebo závadu nahlásiť, čas zistenia poruchy 
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alebo závady, stručný opis spôsobu prejavovania sa poruchy alebo závady. Telefonická 
požiadavka na vykonanie servisného zásahu podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy 
musí obsahovať meno zamestnanca objednávateľa oprávneného zadať požiadavku na 
vykonanie servisného zásahu podla tejto zmluvy, stručný opis požadovaného 
servisného zásahu. 

6.4.3. V prípade telefonického nahlásenia je objednávateľ povinný následne doručiť 
poskytovateľovi aj písomné nahlásenie poruchy alebo závady alebo písomnú 
požiadavku na vykonanie servisného zásahu podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy. 
Pre telefonické nahlásenie poruchy alebo závady alebo telefonické oznámenie 
požiadavky na vykonanie servisného zásahu odľa te'to zmlu sú určené tieto 
telefónne čís la poskytovateľa 

6.4.4. Písomným nahlásením poruchy alebo závady sa rozumie list alebo e-mailová správa. 
List j e potrebné doručiť na adresu poskytovateľa uved~ zmluvy, 
emailovú správu je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: -

6.4.5. Zmeny telefónnych a faxových čísel, emailových adries alebo poštovych adries je 
zmluvná strana povinná písomne oznámiť druhej zmluvnej strane najneskôr do troch 
pracovných dní pred účinnosťou takejto zmeny. 

6.4.6. Písomné nahlásenie poruchy .alebo závady musí obsahovať meno zamestnanca 
objednávateľa oprávneného poruchu nahlásiť, dátum a čas zistenia poruchy alebo 
závady, dátum hlásenia poruchy alebo závady, stručný opis spôsobu prejavovania sa 
poruchy alebo závady, dátum a čas a telefónne číslo, na ktoré bola porucha hlásená 
telefonicky, ak písomnému nahláseniu predchádzalo telefonické nahlásenie podľa 
tejto zmluvy. Písomná požiadavka na vykonanie servisného zásahu podľa bodu 2.2.3 
článku II. tejto zmluvy musí obsahovať meno zamestnanca objednávateľa 

oprávneného zadať požiadavku na vykonanie servisného zásahu podľa tejto zmluvy, 
stručný opis požadovaného servisného zásahu dátum a čas a telefónne číslo na ktoré 
bola požiadavka na vykonanie servisného zásahu hlásená telefonicky, ak písomnému 
nahláseniu predchádzalo telefonické nahlásenie podľa tejto zmluvy. 

6.4.7. Nahlásenie poruchy alebo závady objednávateľom alebo zadanie požiadavky na 
servisný zásah podľa bodu 2.2.3 článku II. tejto zmluvy je možné 24hod/7dní v týždni. 

6.5 Postup pri odstraňovaní nahlásených porúch alebo závad: 

6.5.1 Poskytovateľ spracuje písomnú cenovú ponuku (ďalej aj „CP") na odstránenie 
nahlásených porúch alebo závad alebo na odstránenie porúch alebo závad zistených 
servisnou prehliadkou podľa tejto zmluvy a túto CP predloží objednávateľovi do piatich 
pracovných dní odo dňa nahlásenia poruchy alebo závady s cenami podľa článku IV. 
tejto zmluvy v členení na: 
- materiálovú náročnosť, 
- časovú náročnosť (orientačný počet hodín práce poskytovateľa), 
- predpokladaný termín realizácie opravy. 

6.5.2 V prípade akceptovania cenovej ponuky objednávateľ doručí poskytovateľovi písomnú 
objednávku podpísanú štatutárnym zástupcom objednávateľa. Poskytovateľ je 
povinný objednávku obratom potvrdiť. Písomná objednávka a cenová ponuka budú 
tvoriť prílohu k faktúre. 

6.5.3 V prípade, ak objednávateľ nebude akceptovať cenovú ponuku z dôvodu vysokej ceny 
niektorej položky, zaväzujú sa obe zmluvné strany o cene rokovať tak, aby boli splnené 
technické a prevádzkové parametre a podmienky. 

6.5.4 V prípade, že by išlo o situáciu ohrozujúcu majetok objednávateľa , vykoná 
poskytovateľ kroky k zvráteniu havárie okamžite, pričom objednávateľ vypracuje 
objednávku dodatočne. 

6.5.5 V prípade, že poruchu alebo závadu zistí poskytovateľ v rámci plnenia svojich povinností 
podla tejto zmluvy, vzťahujú sa na postup poskytovateľa pri jej odstraňovaní obdobne 
všetky vyššie uvedené ustanovenia. Cenovú ponuku vyhotoví poskytovateľ, objednávku 
vyhotoví objednávateľ. 

6.5.6 K fakturácii poskytovateľ priloží „Súpis vykonaných prác", v ktorom budú vyčíslené 
náklady na odstránenie poruchy alebo závady v členení na: 
- materiálovú náročnosť, 
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- časovú náročnosť (počet hodín prác poskytovateľa). 

6.6 Poskytovateľ v rámci realizácie prác je povinný zabezpečovať činnosti pri realizácii prác tak, 
aby umožňovali priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy alebo v 
súvisiacich miestach. Poskytovateľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy 
prispôsobí prevádzkovým potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých 
vodohospodárskych objektov. Na miesto realizácie predmetu tejto zmluvy môžu vstupovať len 
riadne poučení a vyškolení zamestnanci poskytovateľa. Za týmto účelom sa zmluvné strany 
zaväzujú: 

6.6.1 Objednávate!' zabezpečí vykonanie poučenia poskytovateľom určeného okruhu 
zamestnancov poskytovatel'a o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne odovzdania 
miesta plnenia. Poskytovateľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov 
subdodávateľov poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO v termíne najneskôr 
3 dni pred dňom ich nástupu na miesto plnenia. 

6.6.2 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný 
zoznam a podpisy určeného okruhu zamestnancov poskytovateľa. Vykonanie poučenia 
zamestnancov subdodávateľov je poskytovateľ povinný preukázať objednávateľovi bez 
zbytočného odkladu po jeho vykonaní, najneskôr však 1 deň pred nástupom príslušných 
zamestnancov subdodávateľa na miesto plnenia, a to predložením podpísaného 
Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov, schváleného objednávateľom. 
Tlačivo Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov bude odovzdané 
poskytovateľovi pred podpisom tejto zmluvy. Vstup do objektov objednávateľa majú 
povolený výlučne iba osoby takto poučené a zapísané v zápise o vykonaní poučenia, 
resp. ktorých poučenie bolo objednávateľovi preukázané predložením podpísaného 
Záznamu z poučenia zamestnancov subdodávateľov poskytovateľa. Poskytovateľ je 
povinný najneskôr do 7 pracovných dní pred preberaním miesta plnenia poverenému 
zástupcovi objednávateľa odovzdať menovitý zoznam osôb a evidenčné čísla 
motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na miesto plnenia a do objektov 
objednávateľa a tento zoznam denne aktualizovať - oznámiť objednávateľovi menovitý 
zoznam osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na miesto 
plnenia a do objektov objednávateľa v príslušný deň. Objednávateľ pre tieto osoby 
a motorové vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 

6.7 Všetky práce, ktoré majú byť vykonávané na aktívnej požiarnej ochrany SHZ, LOCAL FE 36 
musia byť vopred odsúhlasené technickým dozorom objednávateľa. Vymenené diely môže 
poskytovate!' zlikvidovať až po umožnení ich kontroly technickému dozoru objednávateľa. 

6.8 O odovzdaní a prevzatí vykonaného servisného zásahu podľa tejto zmluvy alebo pravidelnej 
revízie poskytovateľ vyhotoví „Súpis vykonaných prác", ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia 
oboch zmluvných strán uvedení v bode 6.3 tohto článku tejto zmluvy. 

6.9 Zmluvné strany sa dohodli, že „Súpis vykonaných prác" bude okrem základných údajov, ako 
je súpis vykonaných prác obsahovať aj konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia začína 
plynúť na konkrétnu opravu záručná doba a termín skončenia záručnej doby. 

6.10 Poskytovateľ oboznámi svojich zamestnancov so zákazom pohybu, resp. zdržiavania sa na 
miestach, ktoré nesúvisia s plnením predmetu zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. 
Zamestnanci poskytovateľa môžu používať iba určené prístupové cesty a priestory pracovísk. 

6.11 Poskytovateľ je povinný pri plnení zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú 
zjeho kontrolnej a koordinačnej činnosti. 

6.12 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov v súlade 
s vyhláškou Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 147 /2013 Z. z., ktorou sa 
ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri stavebných prácach 
a prácach s nimi súvisiacich a podrobnosti o odbornej spôsobilosti na výkon niektorých 
pracovných činností. Je povinný dodržiavať nariadenie vlády SR č. 396/2006 Z. z. 
o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko, nariadenie vlády 
SR č. 115/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu 
zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou hluku a dodržiavať ďalšie právne 
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predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri prac1 a požiarnej ochrany ako aj 
preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. 
Poskytovateľ sa zaväzuje vybaviť svojich pracovníkov zodpovedajúcimi ochrannými 
pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 
147 /2013 Z.z., v súlade s nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych 
požiadavkách na osobné ochranné pracovné prostriedky. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady, záruka a záručná doba 

7.1 Poskytovateľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť vykonaných servisných zásahov a iných 
úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy. Poskytovateľ poskytuje záruku na 
predmet zmluvy na obdobie 24 mesiacov, táto začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia 
servisného výkonu na základe „Súpisu vykonaných prác" vyhotoveného podľa bodu 6.9 
článku Vl. tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá poskytovateľ za to, že predmet zmluvy 
je bez akýchkoľvek vád, je vykonaný kvalitne a odborne, pričom práce zodpovedajú 
podmienkam zmluvy a platným predpisom. 

7 .2 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti 
s vadami servisných zásahov. 

7 .3 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady vykonaných servisných zásahov a iných 
úkonov vykonaných poskytovateľom podla tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať 
a poskytovateľ povinnosť bezplatne odstrániť vady v lehote do 3 dní od doručenia reklamácie. 
Zmluvné strany sa dohodli, že reklamácia môže byť zaslaná písomne. Musí obsahovať 
označenie vady a popis ako sa vada prejavuje. 

7.4 Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním vady alebo poruchy vykonaním servisných 
zásahov a iných úkonov podľa tejto zmluvy do 24 hodín od jej nahlásenia. 

7.5 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet 
reklamovaného servisného zásahu alebo iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa 
tejto zmluvy plne funkčný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená 
vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou objednávateľom. 

7 .6 Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

7.7 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je poskytovateľ povinný reklamovanú vadu 
vykonaných servisných zásahov a iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy odstrániť v termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených 
s odstránením vady bude znášať strana, ktorá bude neúspešná v spore. 

7.8 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi v súvislosti 
s vadami servisných zásahov alebo iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy. 

7 .9 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ odstraňuje vady v mieste určenom v bode 3.5 
článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady. 

7.10 A_k poskytovateľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ 

oprávnený po písomnej výzve adresovanej poskytovateľovi vykonať odstránenie vád 
samostatne alebo ich vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je poskytovateľ 
povinný uhradiť objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry o ich 
vyúčtovaní. Ustanovenie tohto odseku tohto článku zmluvy nemá vplyv na zodpovednosť 
poskytovateľa za ďalšie vady, resp. na poskytovateľom poskytnutú záruku. 

7.11 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej lehoty, pričom i reklamácia odoslaná 
prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej lehoty poskytovateľovi, sa 
považuje za včas uplatnenú. 
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Článok VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť {vyššia moc) 

8.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 37 4 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 

8.2 Podmienkou vylúčenia zo zodpovednosti je, že dotknutá strana bez zbytočného odkladu 
upozorní druhú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Strana, ktorá sa 
odvoláva na vyššiu moc, využije, pokiaľ je to možné, všetko svoje úsilie na nápravu situácie 
a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom rozsahu 
a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej moci 
predlžujú o dobu jej pôsobenia. Strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, bez zbytočného 
odkladu oznámi druhej strane jej zánik. 

8.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 
alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky písomným dodatkom k tejto 
zmluve. 

Článok IX. 
Sankcie 

9.1 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením predmetu zmluvy v termínoch podľa bodov 3.1 
až 3.3 článok III. tejto zmluvy z dôvodu, ktorý nevznikol na strane objednávateľa a nejedná sa 
ani o dôvody uvedené v článku VIII. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený fakturovať 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,03 % z celkovej ceny predmetu zmluvy bez DPH 
za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9.3 V prípade, že poskytovateľ neodstráni vadu zistenú pri preberacom konaní v termíne ktorý 
bude stanovený na preberacom konaní, je objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 30,- Eur za každý aj začatý kalendárny deň omeškania a za každú 
jednotlivú vadu. 

9.4 V prípade, že poskytovateľ neodstráni riadne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 
dobe v termíne v súlade s bodom 7.3 článok VII. tejto zmluvy, je objednávateľ oprávnený 
fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu 30,- Eur za každý aj začatý kalendárny deň 
omeškania a za každú jednotlivú vadu. 

9.5 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a poz1vania alkoholických nápojov 
a omamných látok v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.5 článku III. tejto 
zmluvy zamestnancami poskytovatela je poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 150,- Eur za každého pracovníka porušujúceho túto povinnosť a za 
každé jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

9.6 Splatnosť faktúr v zmysle tohto článku zmluvy je do 30 dní odo dňa preukázateľného 
doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. 

Článok X. 
Povinnosti objednávateľa 

10.1 Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať odsúhlasené faktúry za služby v zmysle zmluvy v plnej 
výške a dohodnutom termíne. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom poskytovateľa v súvislosti s plnením 
záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy prístup k zariadeniu v rozsahu nevyhnutnom na plnenie 
podľa tejto zmluvy. 

10.3 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení tejto zmluvy. 
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Článok XI. 
Povinnosti poskytovateľa 

11.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať samostatne, na vlastné 
náklady a na svoju zodpovednosť. 

11.2 Poskytovateľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 
a vykonávať povinnosti podľa zmluvy riadne a včas. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne 
záväzné právne predpisy, technické normy a podmienky zmluvy. 

11.3 Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci vlastných zamestnancov. 
11.4 Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste výkonu práce. Poskytovateľ odstráni 

na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti v súlade so zákonom 
č.223/2001 Z.z. v platnom znení. 

11.5 Pred uvedením do prevádzky je poskytovateľ povinný zabezpečiť vykonanie východiskovej 
odbornej prehliadky a skúšky (revízie), na základe ktorej sa zariadenie môže uviesť do 
prevádzky. 

11.6 Údržbu a opravy elektrických zariadení môžu vykonávať len osoby znalé v zmysle definície STN 
IEC 61140 /33 2010/, ktoré sú odborne spôsobilé podľa vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Všetci 
pracovníci bez elektrotechnickej kvalifikácie, ktorí obsluhujú elektrické zariadenie, musia byť 
v zmysle vyhl. č.508/2009 Z.z. preukázateľne oboznámení a poučení s STN 34 3108 -
Bezpečnostné predpisy o zaobchádzaní s elektrickými zariadeniami a precvičení v poskytovaní 
prvej pomoci pri úraze elektrickým prúdom. Pred uvedením do prevádzky je poskytovateľ 
elektroinštalačných prác povinný zabezpečiť vykonanie východiskovej odbornej prehliadky 
a skúšky (revízie), na základe ktorej sa zariadenie môže uviesť do prevádzky. 

11. 7 Poskytovateľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa jeho pracovníci zúčastnili 

obhliadky na mieste plnenia za účelom osobného oboznámenia sa s podmienkami plnenia 
predmetu zmluvy. 

Článok XII. 
Náhrada škody 

12.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že 
porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvná pokuta 
nemá vplyv na nárok na náhradu škody. Oprávnená zmluvná strana má právo domáhať sa 
náhrady škody v celom rozsahu aj v prípade, ak bola škoda spôsobená porušením povinnosti, 
na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

12.2 Ak poskytovateľ neodstráni prípadné škody v lehote určenej objednávateľom je objednávateľ 
oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi 
všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej objednávateľom, ktorej 
lehota splatnosti je do 14 dní od jej doručenia poskytovateľovi. 

Článok XIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve jednou zo zmluvných 
strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. 

13.2 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od zmluvy s okamžitou účinnosťou v prípade 
podstatného porušenia zmluvných povinností. Za podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 
a) ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo vstúpila do 

likvidácie, 
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b) ak poskytovateľ preruší poskytovanie servisných činností na dlhšie ako na 10 
kalendárnych dní bez súhlasu, objednávateľa, a to z dôvodov spočívajúcich na jeho 
strane (t.j. na strane poskytovateľa)„ 

c) ak poskytovateľ nedodrží čiastkové termíny, 
d) ak poskytovateľ nevykonáva predmet zmluvy v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy a 

príslušnými predpismi. 
13.3 Zmluvné strany sa dohodli, že v iných prípadoch ako sú uvedené v bode 13.2 tohto článku 

zmluvy pôjde o nepodstatné porušenie zmluvných povinností a vzťahujú sa na neho primerane 
ustanovenia § 346 Obchodného zákonníka. 

13.4 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej 
strany a nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany. 

13.5 Ak oprávnená strana nevyužije právo odstúpiť od zmluvy, vzniká porušujúcej strane povinnosť 
pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti, ktorá bola porušením dotknutá a uhradiť 
spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením záväzku. 

13.6 Oprávnená strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým 
porušujúca strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne zmenu 
zmluvy z dôvodu dočasného prerušenia. 

13.7 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 
porušenia zmluvy, zaplatí zmluvná strana porušiteľa druhej zmluvnej strane všetky 
preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

13.8 Dôsledky porušenia záväzkov z tejto zmluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným spôsobom, ak 
sa tak dohodnú. 

13.9 Túto zmluvu je možné vypovedať bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína 
plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúcim po doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

Článok XIV. 
Doručovanie 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa považuje 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa 
takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je 
rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v záhlaví zmluvy. 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riadia 
príslušnými právnymi predpismi SR, najmä ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. 
(Obchodný zákonník) v platnom znení. 

15.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na 
rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu, v zmysle príslušných ustanovení Občianskeho 
súdneho poriadku. 

15.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu urobiť len formou písomných a očíslovaných dodatkov 
k nej, podpísaných štatutárnymi orgánmi oboch zmluvných strán. 

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dve vyhotovenia. 

15.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, so všetkými jej 
ustanoveniami súhlasia, zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, prejavy vôle 
sú zrozumiteľné, dostatočne určité, na znak čoho túto zmluvu podpisujú. 

15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejn~nia v zmysle§ 47a ods. 1 Občianskeho zákonníka. 
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15.7 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom 
prístupe k informáciám v platnom znení, zmluvné strany súhlasia s tým, že zmluva, 
objednávky a daňové doklady súvisiace so zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý 
pre povinne zverejňované zmluvy ukladá zákon o slobodnom prístupe k informáciám vo 
svojom ustanovení § 5a a § 5b. Za tým účelom poskytovateľ udeľuje súhlas objednávateľovi 
na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia uvedených dokumentov. 

V Bratislave dňa 
C 6 1 t~ ' ) ;fH 

. . „ LU 11 

Objednávateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, 
ŠTÁTNY PODNIK 

In . 1slav Lazár 
generálny riaditeľ štátneho podniku 

V Piešťanoch dňa 

Poskytovateľ: 

A. T.Servis a.s. 

Bohuslav Pribiš 
predseda predstavenstva 

a generálny riadite ľ 




