
ZMLUVA O VÝKONE ZNALCA 

 

uzavretá podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov, v spojení s ustanoveniami zákona č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, 

tlmočníkoch a prekladateľoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „Zmluva“) 

 

medzi: 

 

Objednávateľom: Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 

so sídlom:   Bajkalská 27, 820 07 Bratislava 

IČO:   36 06 98 41 

konajúci prostredníctvom: Ing. Jozef Holjenčík, PhD., predseda 

 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Znalcom: Ing. Štefan Varga 

bytom:  07234 Zalužice 176 

dátum narodenia: xxxxxxxxxxxxxxxx 

rod. č.:   xxxxxxxxxxxxxxxx 

bankové spojenie: xxxxxxxxxxxxxxxx 

(ďalej len „Znalec“) 

 

(ďalej spolu len „Zmluvné strany“) 

 

za nasledovných podmienok: 

 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.1 Touto Zmluvou sa Znalec zaväzuje poskytovať Objednávateľovi nasledovné činnosti: 

zodpovedanie odborných otázok týkajúcich sa posúdenia technického stavu, overenia súladu 

technickej a sprievodnej dokumentácie so skutkovým stavom a stanovenie všeobecnej hodnoty 

majetku využívaného regulovaným subjektom na výkon regulovaných činností ku dňu 

vykonania znaleckého úkonu.  

 

II. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 

2.1 Znalec sa zaväzuje vykonávať činnosť podľa tejto Zmluvy osobne, riadne a včas, podľa svojich 

schopností, znalostí a pokynov Objednávateľa, udelených mu pri uzavretí tejto Zmluvy, ako aj 

počas jej trvania. Od pokynov Objednávateľa sa Znalec  nemôže odchýliť bez jeho 

predchádzajúceho písomného súhlasu, s výnimkou  prípadu, ak je to nevyhnutné v záujme 

Objednávateľa a Znalec nemôže včas dostať jeho súhlas. 



2.2 Znalec je povinný podávať Objednávateľovi na jeho žiadosť všetky správy o výkone svojej 

činnosti podľa tejto Zmluvy a jej výsledku a  previesť na Objednávateľa všetok úžitok získaný 

výkonom tejto činnosti.   

2.3 Objednávateľ pri výkone znaleckej činnosti súhlasí s použitím vlastného motorového vozidla 

Znalca, pričom Objednávateľ nezodpovedá za škodu spôsobenú Znalcom pri výkone znaleckej 

činnosti, vrátane škody spôsobenej pri používaní motorového vozidla. 

2.4 Všetky údaje, ktoré Znalec počas vykonávania činnosti podľa tejto Zmluvy pre Objednávateľa 

zhromaždí a zadokumentuje, sa Znalec zároveň zaväzuje spracovať do výsledkov, ktoré je 

následne povinný bez zbytočného odkladu oznámiť Objednávateľovi v ním požadovanej 

a oznámenej forme. 

2.5 Zmluvné strany sa zaväzujú poskytovať si navzájom súčinnosť potrebnú pre riadny a včasný 

výkon akejkoľvek činnosti Znalca podľa tejto Zmluvy a dodržiavanie zmluvných podmienok. 

 

III. 

Znalečné 

 

3.1 Znalečné bude určené v súlade so zákonom č. 382/2004 Z. z. a s vyhláškou Ministerstva 

spravodlivosti Slovenskej republiky č. 491/2004 Z. z. o odmenách, náhradách výdavkov 

a náhradách  za stratu času pre znalcov, tlmočníkov a prekladateľov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „vyhláška č. 491/2004 Z. z.“).  

3.2 Znalečné sa skladá z 

 hodinovej odmeny určenej podľa § 3 vyhlášky č. 491/2004 Z. z. 

 odmeny určenej podľa § 12 vyhlášky č. 491/2004 Z. z. 

 paušálnych výdavkov určených podľa § 14 ods. 3 a 4 vyhlášky č. 491/2004 Z. z. 

 

IV. 

Doba trvania a zánik Zmluvy 

 

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

4.2 Zmluva zanikne niektorým z nasledovných spôsobov: 

 odvolaním Objednávateľa, 

 výpoveďou Znalca,  

pričom pre oba spôsoby zániku tejto Zmluvy platia primerane príslušné ustanovenia 

Občianskeho zákonníka.  

 

 

V. 

Platobné podmienky 

 

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že znalečné bude Znalcovi vyplatené na základe predloženého 

vyúčtovania v štruktúre podľa čl. III. bodu 3.2, t. j. vyúčtovania zosumarizovaného podľa 

lokalít, v ktorých je majetok umiestnený. 

5.2 Znalečné je Objednávateľ povinný zaplatiť do 21 dní odo dňa doručenia vyúčtovania 

znalečného vystaveného Znalcom po odovzdaní diela. 

5.3 Platba sa uskutoční prevodom na účet Znalca.  

 

 



 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1 Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami.  

6.2 Práva a povinnosti Zmluvných strán výslovne touto Zmluvou neupravené sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

6.3 Zmluvné strany prehlasujú a svojimi podpismi na tejto Zmluve potvrdzujú, že si túto Zmluvu 

riadne a starostlivo prečítali, jej obsahu, významu a právnym následkom jej jednotlivých 

ustanovení v plnom rozsahu porozumeli, že je jasným a zrozumiteľným vyjadrením ich 

slobodne a vážne prejavenej vôle, na znak čoho túto zmluvu vlastnoručne podpisujú.  

6.4 Táto Zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých každý má platnosť originálu, pričom 

každá zo Zmluvných strán obdrží  jeden jej rovnopis. 

 

 

V Bratislave dňa 01.03.2016 

 

 

 

 

 

 

Za a v mene Objednávateľa     Znalec 

 

 

 

 _________________________________ ______________________________ 

 Ing. Jozef Holjenčík, PhD. Ing. Štefan Varga 

 predseda 

 Úradu pre reguláciu sieťových odvetví 


