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Z M L U V A   O   D I E L O  
Číslo:  300-059/20 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. Zákona č.513/1991 Zb. v platnom znení 
 

I. 
Zmluvné strany 

1.1. Objednávateľ 
 

        Názov a sídlo:                Zvolenská teplárenská, a.s. 
     Lučenecká cesta 25 
     961 50 Zvolen  
  
         Zastúpený: Ing. Anton Brčka - predseda predstavenstva 
 Mgr. Ján Štriho, EMBA - podpredseda predstavenstva 
 

Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických : Ing. Dušan Lacko, manažér majetku 
            Ing. Martin Murín, manažér investícií 
          a údržby 

  
         Bankové spojenie:       Všeobecná úverová banka 
         IBAN:    SK47 0200 0000 0035 9641 7758 
         IČO:                           36052248 
         DIČ:      2020070030 
         IČ pre DPH:                  SK 2020070030        
 
         Registrovaná v obch. registri Okr. súdu v Banskej Bystrici, oddiel : Sa, vložka číslo: 686/S 
 
         (ďalej len objednávateľ) 
 
 
1.2. Zhotoviteľ 
 

       Názov a sídlo:               PPA INŽINIERING, s.r.o.  
     Vajnorská 137 
     831 04 Bratislava 

 
        Zastúpený:                 Ing. Marián Kolenčík - konateľ 

Ing. Igor Jamnický - konateľ 
 
        Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach zmluvných :  Ing. Marián Kolenčík 

Ing. Igor Jamnický  
                                              
        Osoby oprávnené na rokovanie vo veciach technických :  Ing. Peter Spodniak  
                                           
                                                                                                    
        Bankové spojenie:    Tatra Banka a.s. Bratislava        
        IBAN:    SK15 1100 0000 0026 2202 3142      
        IČO:                          31376045    
        DIČ :                        2020341884 
        IČ pre DPH:   SK 2020341884 
       
         Registrovaná v obch. registri Okr. súdu Bratislava I, oddiel : Sro, vložka číslo: 7314/B 
 
        (ďalej len zhotoviteľ) 
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II. 
Predmet plnenia 

2.1  Predmetom plnenia tejto zmluvy je mesačná údržba a diaľková správa aplikačného 
programového vybavenia (ďalej len APV) riadiacich systémov SIMATIC S7 a WinCC, 
lokalizovaných v areáli Zvolenskej teplárenskej a.s., časť kotol K01, K02, spoločné zariadenia 
a ČSVV (čerpacia stanica vratnej vody). Dôvodom je zabezpečenie prevádzkyschopnosti a 
údržby APV, za účelom minimalizovania prestojov a strát v rámci zákazky „Ekologizácia 
tepelného zdroja s využitím spoluspaľovania biomasy v spoločnosti Zvolenská teplárenská, a.s. 
Zvolen – PS 50 Systém kontroly a riadenia“ 

 

2.2  Predmetom ZoD je zabezpečenie služieb v nasledovnom rozsahu: 
 
 2.2.1. TELEFONICKÉ KONZULTÁCIE (HOTLINE) 
 Obsahom tejto služby je telefonická poradenská a konzultačná činnosť pri riešení 
 prevádzkových problémov súvisiacich s riadiacim systémom. V prípade, že nastane 
 problém, ktorý objednávateľ nebude schopný vyriešiť vlastnými silami, budú 
 oprávneným osobám objednávateľa telefonicky k dispozícii pracovníci zhotoviteľa. 
 
 2.2.2. DIAĽKOVÁ SPRÁVA APV (ONLINE) 
 Obsahom tejto služby je diaľková diagnostika problémov APV PLC prostredníctvom 
 vzdialeného prístupu na existujúce PC - inžinierske pracovisko, určené k účelu diaľkovej 
 správy APV. V prípade, že problém APV nebude možné vyriešiť prostredníctvom služby 
 HOTLINE, pracovníci zhotoviteľa použijú diaľkový prístup k hardware objednávateľa s 
 aktuálnou verziou APV, vykonajú diagnostiku a nevyhnutné zásahy pre odstránenie 
 problému. 

Táto služba je podmienená existenciou príslušného technického zabezpečenia na strane 
objednávateľa. Pre tento typ služby je potrebné zo strany objednávateľa zabezpečiť počítač 
s prístupom na úroveň riadenia (sieť Industrial Ethernet) s aktuálnym APV a vývojovým 
prostredím Step 7 s príslušnou licenciou, čomu plne vyhovuje existujúce PC - Inžinierske 
pracovisko. V čase potreby vykonať diaľkovú správu, musí byť spomínaný počítač plne k 
dispozícii. Za účelom prístupu k tomuto počítaču bude v spolupráci s objednávateľom 
definovaná virtuálna privátna sieť (VPN), kde budú zahrnuté oprávnené prístupové uzly - 
PPA BA, PPA ZA, PPA BB a ZT Zvolen.  Pracovníci zhotoviteľa budú v prípade nutnosti 
pristupovať na určený počítač ako na vzdialenú pracovnú plochu. Týmto spôsobom je možné 
vykonávať diagnostiku APV a hardvérovej konfigurácie  úrovne riadenia v plnom rozsahu. 
Služba diaľková správa nebude vykonávaná na riadiacom systéme ČSVV. 

 
 2.2.3. PRIAMY SERVISNÝ ZÁSAH (ON SITE) 
 Obsahom tejto služby je zabezpečenie osobnej účasti pracovníka zhotoviteľa pre vyriešenie 
 problému APV priamo v areáli Zvolenskej teplárenskej a.s. Táto služba bude využívaná v 
 prípade, ak vzniknutý problém riadiaceho systému nie je možné vyriešiť prostredníctvom 
 služieb HOTLINE a ONLINE. Po prijatí výzvy na zásah, sa programátor dostaví do areálu 
 Zvolenskej Teplárenskej, a.s., resp. jej priľahlých objektov a začne vykonávať diagnostiku 
 problému priamo na mieste. Služba ON SITE  je podmienená výkonom služby ONLINE. 
 Fakturovať sa budú reálne odpracované hodiny a dopravná náklady podľa skutočnosti,  ktorú 
 potvrdí oprávnená osoba objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. 
 
 2.2.4. ZMENY APV 

Obsahom tejto služby je realizácia  zmien existujúceho APV väčšieho rozsahu, úpravy ktoré 
vyžadujú viac ako 4 hodiny pracovného času alebo podporná účasť pri nábehoch kotlov. Na 
základe požiadavky objednávateľa bude vykonané technické posúdenie požadovaného 
zásahu, jeho časová a materiálová náročnosť. Na základe týchto skutočností bude 
predložená predbežná kalkulácia požadovanej činnosti. Po odsúhlasení predloženej ceny sa 
zhotoviteľ zaväzuje poskytnúť na tieto účely svojich pracovníkov. Uvedené platia pre zmeny 
SW väčšieho rozsahu (nad 4 hodiny), ktoré však je potrebné ohlásiť minimálne 5 pracovných 
dní vopred. Zmeny budú vykonané v pracovných dňoch, v normálnom pracovnom čase. 
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Fakturovať sa budú reálne odpracované hodiny, ktorú potvrdí oprávnená osoba 
objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. 

 Zmeny APV menšieho rozsahu, t.j. menej ako 4 hodiny, je možné vykonať aj v rámci 
 servisných činností, avšak rozsah servisných prác a zmien APV spolu nesmie prekročiť 
 celkových 8 hodín určených na servis. Práce nad uvedený limit budú považované a 
 fakturované ako zmeny APV. 
 
 2.2.5. VÝKON SERVISNEJ ČINNOSTI  
 Predmetom plnenia je vykonanie pravidelného servisu zariadení riadiaceho systému, ktorý 

sa vykoná 2 krát počas hlavnej vykurovacej sezóny, resp. 1 krát počas ostatnej prevádzkovej 
sezóny, za kalendárny  mesiac a pozostáva z nasledovných činností: 

1) Vizuálna kontrola HW riadiaceho systému (zariadenia v rozvádzačoch DT1.1 až 
DT1.4, DT2.1 až DT2.4,DT3, DK a rozvádzač ČSVV) 

2) Diagnostika, analýza interných  hlásení riadiaceho systému 
3) Kontrola pamäťovej oblasti riadiacich procesorov, kontrola cyklu vykonávania APV 
4) Kontrola APV PLC staníc 
5) Diagnostika systému jednotlivých počítačov vizualizačnej úrovne 
6) Diagnostika APV počítačov vizualizačnej úrovne 
7) Kontrola databáz vizualizačnej úrovne 
8) Diagnostika manažovateľných prvkov komunikačných sieti 
9) Prípadné zmeny APV menšieho rozsahu – do max. 4 hodín práce 

 
 Priebeh pravidelného servisu bude zaznamenaný a vyhodnotený pracovníkom zhotoviteľa v 
 montážnom denníku zhotoviteľa, potvrdený oprávnenou osobou objednávateľa.  

  
2.3 Spolupôsobenie objednávateľa: 

 Poskytnutie prístupu do podnikovej siete LAN pre účely plnenia predmetu podľa čl. II 

 Poskytnutie energií potrebných na výkon predmetu ZoD 

 Poskytnutie priestoru – miestnosť systémového inžiniera pre realizáciu a odskúšanie 
predmetu plnenia 

 Poskytnutie priestoru pre operatívne skladovanie materiálu 

 Poskytnutie oprávneného pracovníka pre činnosti súvisiace s integráciou do podnikovej 
siete LAN 

 Umožnenie zhotoviteľovi vjazd motorových vozidiel, ktoré budú zabezpečovať dovoz 
a odvoz potrebného materiálu do areálu staveniska na úspešnú realizáciu tohto diela. 
Zoznam vozidiel a osôb zhotoviteľa zabezpečujúcich plnenie predmetu ZoD tvorí 
Prílohu č.1 tejto ZoD. 

 

 

III. 
Spôsob plnenia 

3.1 V rámci bodov 2.2.1 – 2.2.2 (HOTLINE a ONLINE) je zahrnuté držanie pohotovosti mimo 
areálu Teplárne Zvolen a jej priľahlých objektov. Pohotovosť znamená dostupnosť 
službukonajúceho programátora na mobilnom telefóne 24 hodín, 7 dní v týždni. Po prijatí výzvy 
na zásah, programátor sa ONLINE pripojí k PLC v stanovenom čase a začne diagnostiku 
problému diaľkovo. 

 
3.2 Bod 2.2.3 (ON SITE): V prípade zlyhania pokusu o odstránenie závady cez ONLINE prístup sa 

programátor dostaví do areálu Teplárne Zvolen, v stanovenom čase a začne diagnostiku 
problému priamo na mieste. Postup pri odstraňovaní vzniknutej poruchy  bude koordinovaný 
v súčinnosti s odberateľom. Celková cena bude určená vo výške doložených oprávnených 
nákladov na základe hodinovej zúčtovacej sadzby (ďalej len HZS) a dopravných nákladov. 
Skutočne odpracované hodiny nevyhnutné na realizáciu požadovaných zmien potvrdí 
oprávnená osoba objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. Zoznam oprávnených osôb 
objednávateľa s ich kontaktnými údajmi tvorí Prílohu č.2 tejto ZoD. Zásah na stavbe a 
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dopravné náklady sa budú fakturovať osobitne. Zhotoviteľ zabezpečuje vyhotovenie zápisov 
o oprave spolu so záznamom o vykonaní údržby a technickej prehliadky alebo opravy do 
príslušného denníka technológie kotla. 

 
3.3 Cena za bod 2.2.4 (Zmeny APV) predmetu ZoD bude určená na základe predbežnej kalkulácie 

a skutočne odpracovaných hodín. Odpracované výkony potvrdí oprávnená osoba 
objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. Výkony sa budú fakturovať mesačne. 

 
3.4 Cenu za predmet diela 2.2.5 (Výkon servisnej činnosti) bude zhotoviteľ fakturovať mesačne za 

rozsah zrealizovaný v príslušnom mesiaci. Práce budú vykonané 1 programátorom v rozsahu 2 
x 8 hodín v bežnom pracovnom čase, počas hlavnej vykurovacej sezóny a v rozsahu 1 x 8 
hodín v bežnom pracovnom čase, počas ostatnej prevádzkovej sezóny. Vykonanie prác bude 
potvrdené podpisom oprávnenej osoby objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. 

 
3.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri vyhotovovaní diela dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, 

technické normy, dojednania v tejto ZoD a bude sa riadiť podkladmi odovzdanými ku dňu 
podpisu tejto ZoD. Prípadné rozdiely v podkladoch odovzdaných po podpise tejto ZoD oproti 
tým odovzdaným do termínu podpisu tejto ZoD, ako aj zmeny predmetu diela z nich 
vyplývajúce, budú riešené vzájomnou dohodou zmluvných strán. 

 
3.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať vo vlastnom mene a na svoje nebezpečenstvo. 
 
3.7 Zhotoviteľ je povinný udržiavať svoje pracovisko v poriadku. 
 
3.8 Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci svojich zamestnancov. 

Objednávateľ vykoná poučenie pracovníkov zhotoviteľa a jeho dodávateľov o bezpečnostných 
a protipožiarnych predpisoch platných v areáli objednávateľa a zhotoviteľ je povinný dodržiavať 
všetky bezpečnostné a protipožiarne predpisy, o ktorých bol pred nástupom na zhotovenie 
diela poučený a uhradiť prípadné škody ním zavinené v dôsledku porušenia vyššie uvedených 
predpisov. 

 
 

IV. 
Čas plnenia 

4.1 Služby, ktoré sú obsahom tejto ZoD, sú časovo rozdelené podľa aktuálneho prevádzkového 
stavu teplárne na 2 časové obdobia: 

 Hlavná vykurovacia sezóna – mesiace: január, február, marec, november, december. 

 Ostatná prevádzková sezóna – mesiace: apríl, máj, jún, júl, august, september, október 
 

Rozpis trvania a reakčných časov jednotlivých činností je uvedený v tabuľke: 

Služba Hl. vykurovacia sezóna Ostatná prev. sezóna 
Telefonické konzultácie - HOTLINE 24 hodín denne Pracovné dni 7:00 – 17:00 h 
Diaľková správa APV - ONLINE do 1 hodiny do 6 hodín 
Priamy servisný zásah – ON SITE do 4 hodín do 12 hodín 
Výkon servisnej činnosti 2 x mesačne 1 x mesačne 

 
4.2 Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli na realizácii služieb v časovom období od 01.01.2021 

do 30.04.2021.  
 
4.3 Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny časových období podľa vlastných potrieb a je 

povinný túto zmenu oznámiť zhotoviteľovi minimálne 2 týždne vopred. Fakturovaná potom 
bude alikvotná časť dodaných služieb. 

  
4.4 Kontaktné údaje pracovníkov zhotoviteľa pre účely plnenia predmetu ZoD oznámi zhotoviteľ 

objednávateľovi najneskôr posledný pracovný deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu 
výkonu pohotovosti. V rozpise služieb bude uvedený aj spôsob držania pohotovosti: hlavná 
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vykurovacia sezóna alebo ostatná prevádzková sezóna. Prípadnú zmenu týchto údajov je 
potrebné písomne nahlásiť v minimálne 24 hodinovom predstihu. Požiadavku na výkon diela 
v zmysle tejto ZoD pre nasledujúci mesiac oznámi objednávateľ zhotoviteľovi najneskôr 
posledný pracovný deň mesiaca predchádzajúceho mesiacu výkonu pohotovosti. V 
požiadavke bude uvedený začiatok a koniec plnenia predmetu zmluvy.  

 
4.5 Čas plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.1 (HOTLINE): viď. tabuľka. 
 
4.6 Čas plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.2 (ONLINE): 24 hodín denne v priebehu 

celého kalendárneho mesiaca podľa dohodnutého rozpisu služieb. 
Hlavná vykurovacia sezóna: Služba ONLINE bude aktivovaná do 1 hodiny od vzniku 
potreby jej využitia.  
Ostatná prevádzková sezóna: Služba ONLINE bude aktivovaná do 6 hodín od vzniku 
potreby jej využitia. 
 

4.7 Čas plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.3 (ON SITE): 
 Hlavná vykurovacia sezóna: Priamy servisný zásah ON SITE bude vykonaný do 4 hodín 
 od vzniku jeho potreby.  
 Ostatná prevádzková sezóna: Priamy servisný zásah ON SITE bude vykonaný do 12 hodín
 od vzniku jeho potreby. 
 
4.8 Čas plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.4 (Zmeny APV) bude dohodnutý podľa 

potreby, v súlade s požiadavkami objednávateľa a možnosťami zhotoviteľa. Zmeny APV je 
potrebné ohlásiť minimálne 5 pracovných dní vopred. Zmeny budú vykonané v pracovných 
dňoch, v normálnom pracovnom čase. 

 
4.9 Čas plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.5 - Výkon servisnej činnosti bude vykonaný 2 

krát mesačne v hlavnej vykurovacej sezóne pri plnej prevádzke zariadenia, v pracovných 
dňoch v čase od 8:00 hod až 16:00 hod. Termín plnenia servisu bude upresnený telefonicky 
dohodou s oprávnenou osobou objednávateľa.  
 Čas plnenia predmetu zmluvy podľa bodu 2.2.5 - Výkon servisnej činnosti bude vykonaný     
1 krát mesačne v ostatnej prevádzkovej sezóne v pracovných dňoch v čase od 8:00 hod až  
16:00 hod. Termín plnenia mesačnej kontroly bude upresnený telefonicky dohodou 
s oprávnenou osobou objednávateľa.  

 
4.10 V prípade posunu termínu realizácie diela zo strany objednávateľa sa zhotoviteľ nedostáva 

do omeškania s plnením záväzku a nové termíny budú upresnené formou písomného 
dodatku k tejto zmluve. 

 

V. 
Miesto plnenia 

5.1 Miestom plnenia diela je areál Zvolenská teplárenská a.s. vo Zvolene, v prípade držania 
pohotovosti je miesto plnenia mimo areálu Zvolenská teplárenská a.s. vo Zvolene. 

 
 

VI. 
Cena za dielo 

6.1 Cena za poskytnuté služby v rozsahu čl. 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.5 tejto zmluvy (HOTLINE, 
ONLINE a SERVIS) v období hlavnej vykurovacej sezóny je stanovená dohodou zmluvných 
strán v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/96 Z.z. 
a súvisiacimi predpismi, v celkovej výške 3.520,- EUR bez DPH (slovom: 
Tritisícpäťstodvadsať EUR bez DPH) za kalendárny mesiac počas hlavnej vykurovacej 
sezóny. 

 
6.2 Cena za poskytnuté služby v rozsahu čl. 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.5 tejto zmluvy (HOTLINE, 
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ONLINE a SERVIS) v období ostatnej prevádzkovej sezóny je stanovená dohodou 
zmluvných strán v súlade so zákonom č. 18/1996 o cenách a jeho vykonávacej vyhlášky č. 
87/96 Z.z. a súvisiacimi predpismi, v celkovej výške 1.785,- EUR bez DPH (slovom: 
Tisícsedemstoosemdesiatpäť EUR bez DPH) za kalendárny mesiac počas ostatnej 
prevádzkovej sezóny. 

 
6.3 Cena za body 2.2.1, 2.2.2 a 2.2.5 (HOTLINE, ONLINE a SERVIS) predmetu tejto ZoD je 

stanovená ako pevná, paušálna. Čiastka bude fakturovaná mesačne na základe 
montážneho denníka zhotoviteľa, ktorý potvrdí podpisom oprávnená osoba objednávateľa. V 
prípade, že v zmysle požiadaviek objednávateľa sa plnenie predmetu tejto ZoD nebude 
realizovať celý mesiac, cena za poskytnuté služby bude v príslušnom mesiaci úmerne 
znížená, aby zodpovedala príslušnému počtu dní, v ktorých bola služba poskytovaná.  

 
6.4 Cena za bod 2.2.3 (ON SITE): Po diagnostikovaní závady zhotoviteľ predloží predbežný 

sumár odpracovaných hodín a náhradných dielov potrebných na opravu. Tento sumár 
potvrdí oprávnená osoba objednávateľa. Sumár slúži ako vecná objednávka služieb 
a dodávok. Celková cena bude určená vo výške doložených oprávnených nákladov na 
základe hodinovej zúčtovacej sadzby (ďalej HZS) a dopravných nákladov. Skutočne 
odpracované hodiny nevyhnutné na realizáciu požadovaných zmien potvrdí oprávnená 
osoba objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. Zásah v Teplárni Zvolen a dopravné 
náklady sa budú fakturovať osobitne raz za mesiac. 

 
  HZS          35,-    EUR bez DPH / 1 hodinu 
  Sadzba za dopravu         0,35 EUR bez DPH / 1 km 
 
6.5 Cena za bod 2.2.4 (Zmeny APV) predmetu ZoD bude určená na základe predbežnej  

kalkulácie a skutočne odpracovaných hodín. Odpracované výkony potvrdí oprávnená osoba 
objednávateľa v montážnom denníku zhotoviteľa. Výkony sa budú fakturovať mesačne. 

  
  HZS      35,- EUR bez DPH / 1 hodinu 
 
6.6 V prípade prác naviac, zmeny podkladov a pod., ovplyvňujúcich cenu za dielo, dohodnutú v 

bode VI, tejto zmluvy, musia byť predmetné práce, ich rozsah a cena prerokované, 
odsúhlasené a doriešené medzi zhotoviteľom a objednávateľom formou písomného dodatku, 
ktorý sa po podpise obidvoch zmluvných strán stane neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

 
6.7 DPH bude účtovaná v zmysle platného zákona v čase vystavovania účtovných dokladov. 
           
 

VII. 
Platobné podmienky 

7.1 Cenu za služby objednávateľ uhradí po ich realizovaní, na základe faktúr vystavených 
zhotoviteľom, na základe objednávateľom odsúhlaseného súpisu vykonaných prác 
v montážnom denníku zhotoviteľa.   
 

7.2 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní od dňa doručenia objednávateľovi. 
 

7.3 Faktúry musia mať náležitosti dokladov v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky, ako 
aj označenie (názov) diela s priradením kódu CPA sekcie J fakturovaným prácam a službám. 
V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ je oprávnený 
vrátiť ju zhotoviteľovi na opravu či doplnenie. V takom prípade sa nezapočítava plynutie 
lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
7.4 V prípade, že faktúra nebude vystavená v zmysle platnej legislatívy a nebude dodávateľom 

správne definovaný daňový režim, objednávateľ prenesie na zhotoviteľa všetky sankcie a 
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pokuty z toho vyplývajúce. 
 

7.5 Zhotoviteľ nesmie postúpiť úplne alebo z časti svoje peňažné pohľadávky, alebo iné práva, 
alebo povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu 
objednávateľa. Postúpenie peňažnej pohľadávky, alebo iného práva, alebo povinnosti z tejto 
zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa je neplatné. 
 

VIII. 
Záruka na dielo 

8.1 Záruka na vykonané práce je 24 mesiacov od odovzdania diela, záruky na dodávky 
zabudované do diela sú podľa záručných podmienok, ktoré poskytujú jednotliví výrobcovia 
a ktoré sú uvedené v záručných listoch. Toto sa nevzťahuje na vady diela spôsobené 
nedodržaním Zhotoviteľom stanovených pokynov a inštrukcií na skladovanie, obsluhu, 
prevádzku a údržbu diela spôsobené personálom Objednávateľa. Záruka sa zároveň 
nevzťahuje na bežne opotrebovateľné súčiastky diela. 

 
 

IX. 
Prechod vlastníckeho práva a nebezpečenstva škody 

9.1 Objednávateľ nadobúda vlastnícke práva k dielu, tvoriacemu predmet plnenia dňom 
protokolárneho prevzatia diela objednávateľom. 
 

9.2 Vlastnícke práva a nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci sa riadia podľa príslušných 
ustanovení Obchodného zákonníka č.: 513/91 Zz. v platnom znení. 

 
 

X. 
Zmluvné pokuty 

10.1 Ak zhotoviteľ nevykoná služby uvedené v článku II. tejto ZoD v stanovených časoch 
z vlastného zavinenia, poskytne objednávateľovi zľavu vo výške 100 EUR za prípad, kedy 
uvedené služby nerealizoval. 
 

10.2 Celková výška zmluvnej pokuty je maximálne 20% zo zmluvnej ceny služieb v danom 
mesiaci uvedenej v článku VI. tejto ZoD.  
 

10.3 Ak Objednávateľ nezaplatí zhotoviteľovi faktúru v lehote splatnosti, zhotoviteľ je mu 
oprávnený fakturovať úrok z omeškania vo výške 0,01% z neuhradenej čiastky za každý deň 
omeškania. Objednávateľ nie je v omeškaní v prípade vrátenia faktúry z dôvodov uvedených 
v bode 7.3 Článku VII. tejto Zmluvy. 

 
 

XI. 
Odstúpenie od zmluvy 

11.1 Objednávateľ môže odstúpiť od tejto zmluvy, ak zhotoviteľ aj napriek písomnej výzve dielo 
nevykonáva dohodnutým spôsobom, v dohodnutom termíne, alebo ak postup alebo 
priebežný výsledok výstavby diela vedie preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu, 
ktoré neumožní plnenie účelu zmluvy. 
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XII. 
Vyššia moc 

12.1 Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré nemôžu zmluvné 
strany ovplyvniť ani im zabrániť, a ktoré úplne alebo čiastočne znemožňujú plnenie záväzkov 
tejto zmluvy, napr. vojna, mobilizácia, povstanie, živelné pohromy, atď. 
 

12.2 Zmluvná strana, u ktorej dôjde k okolnosti vyššej moci, je povinná písomne doporučeným 
listom upovedomiť druhú zmluvnú stranu o vzniku tejto udalosti, ako aj o jej ukončení, a to 
v termíne najneskôr do 10 kalendárnych dní od jej vzniku a ukončenia. Nedodržanie tohto 
termínu má za následok zánik práva odvolať sa na okolnosti vyššej moci a vznik 
zodpovednosti za škodu, ktorá vznikne druhej strane tým, že nebola včas o nemožnosti 
plnenia informovaná. 
 

12.3 Povinnosti zmluvných strán sa po dobu trvania okolností vyššej moci dočasne prerušia a 
automaticky obnovia po jej ukončení. 
 

12.4 Ak sa plnenie tejto zmluvy stane prechodne nemožným, strana, ktorá sa odvolá na 
nemožnosť plnenia, je povinná do 30 dní po tom, čo sa dozvie o nemožnosti plnenia, 
požiadať druhú zmluvnú stranu o úpravu zmluvy k predmetu, cene a času plnenia diela. Ak 
nedôjde k dohode, má zmluvná strana, ktorá sa dohodnutým spôsobom nemožnosti 
dovolala, právo písomne odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia 
oznámenia. 
 

12.5 Ak sa plnenie, alebo jeho časť stane trvalo nemožným, zmluva zanikne v rozsahu 
nemožnosti plnenia. Strana, u ktorej došlo k trvalej nemožnosti plnenia, je povinná oznámiť 
túto skutočnosť druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu, inak zodpovedá za škodu, 
ktorá druhej zmluvnej strane vznikla tým, že nebola včas o nemožnosti upovedomená.  

 
 

XIII. 
Ostatné ustanovenia 

13.1 Počas trvania vyššej moci neplatia povinnosti zmluvných partnerov. O udalosti vyššej moci 
musí zmluvná strana, ktorá sa na túto skutočnosť odvoláva, okamžite písomne informovať 
druhú stranu, inak zodpovedá za škody. To isté platí pri zaniknutí vyššej moci. V prípade 
zásahu vyššej moci sa obe zmluvné strany zaväzujú urobiť také opatrenia, aby sa dosiahol 
účel zmluvy a aby sa vyrovnali ich vzájomné nároky. 
 

13.2 Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené 
zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám, s výnimkou investora alebo vyššieho 
zhotoviteľa, bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú na iné účely ako 
na plnenia podmienok tejto zmluvy. Zmluvné strany berú na vedomie, že na túto zmluvu sa 
aplikujú príslušné ustanovenia zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) o povinnom 
zverejňovaní zmlúv. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej príloh a 
dodatkov v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode 
informácií). 
 

13.3 Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky sporné veci z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou 
budú riešiť predovšetkým obojstrannou dohodou. Ak to nebude možné ani po vyčerpaní 
všetkých možností, je každá zmluvná strana oprávnená predložiť spornú vec k súdnemu 
prejednaniu a rozhodnutiu miestne príslušnému súdu. Spor sa bude viesť a riešiť 
v slovenskom jazyku podľa platných zákonov Slovenskej republiky. 
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XIV. 
Záverečné ustanovenia 

14.1 Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy budú zmluvné strany riešiť formou písomných 
očíslovaných dodatkov, ktoré sa po obojstrannom súhlasnom podpise obidvoch zmluvných 
strán stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
 

14.2 Táto zmluva platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s §47a Zákona č. 40/1964 Občianskeho 
zákonníka v znení neskorších predpisov. Je vyhotovená v štyroch výtlačkoch, dva sú určené 
pre objednávateľa a dva pre zhotoviteľa. 

 
 
Zmluvné strany vyhlasujú, že s touto zmluvou boli dôkladne oboznámené, že nebola uzatvorená v 
tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok. 
 
 
Vo Zvolene, dňa:                V Bratislave, dňa:   
 
Za objednávateľa:                                                                          Za zhotoviteľa : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
..........................................             ............................................ 
Ing. Anton Brčka         Ing. Marián Kolenčík        
predseda predstavenstva       konateľ 
 
 
 
 
 
 
..............................................       ................................................ 
Mgr. Ján Štriho, EMBA        Ing. Igor Jamnický        
podpredseda predstavenstva      konateľ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


