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SAP: 6400002585 

Č. p. ÚpIA-EL3/3-152-11/2021-OOVS 

Výtlačok číslo: 

Počet listov:   16 

Prílohy:   3/3 
 

Zmluva o dielo č. 2021/102 
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov 
 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

1.1 Objednávateľ: Slovenská republika 

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky 

Kutuzovova 8 

 832 47 Bratislava 

Zastúpený: Ing. Pavol LÍŠKA - riaditeľ Úradu pre investície a akvizície MO SR, 

na základe plnomocenstva ministra obrany č. KaMO-1-145/2020, zo 

dňa 15. júna 2020 

Osoba oprávnená konať za objednávateľa vo veciach:  

- objednávania, technických a fakturačných úkonov a štátneho overovania kvality:

 riaditeľ Úradu centrálnej logistiky MO SR, alebo ním poverená 

 osoba, tel.: xxxx/xxx xxx, e-mail: xxxx@xxx; 

- reklamácií: plk. Ing. xxxx xxxxx - náčelník Odboru špeciálnych leteckých 

 a technických služieb VVzS - Hlavný inžinier LaPVO, VVzS OS SR; 

 tel.: xxxx/xxx xxx, e-mail: xxxx@xxx; 

- odovzdania a prevzatia diela a podpisovania zápisov: viď. bod 12.9 

IČO: 30 845 572 

IČ DPH:  SK2020947698 

Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

IBAN:  SK50 8180 0000 0070 0017 1215 

SWIFT:  SPSRSKBA 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Zhotoviteľ: Letecké opravovne Trenčín, a. s. 

  Legionárska 160 

  911 04  Trenčín 

Konajúci prostredníctvom:  Mgr. Ľubomír GALKO 

 predseda predstavenstva a generálny riaditeľ 

  tel.: xxx/xxx xxx 

Vybavuje: Mgr. Katarína Gavendová – e-mail: xxx@xxx; 

Osoba oprávnená konať vo veciach reklamácii: Ladislav Michalík, e-mail: xxx@xxx 

IČO: 36 351 156 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

IBAN: SK38 1100 0000 002929851452 

SWIFT: TATRSKBX 

Zhotoviteľ je zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel Sa,  

vložka 10410/R  

(ďalej len „zhotoviteľ“)  

mailto:xxxx@mil.sk
mailto:michalik@lotn.sk
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Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 

náklady a nebezpečenstvo za podmienok uvedených v tejto zmluve vykonať pre 

objednávateľa: 

2.1.1 III. generálnu opravu vrtuľníka Mi-17M a jeho agregátov, evidenčné číslo 0846, 

výrobné číslo 108M46 (ďalej len „Vrtuľník 0846“) podľa platných technických 

podmienok „TP-1162M-1306-08“ (ďalej len „III. GO“). Vrtuľník 0846 bol 

vyrobený dňa 31.07.1989, II. generálna oprava bola vykonaná dňa 26.04.2010 pri 

nálete 2 194,28 hodiny, pri 6 128 pristáti. Celkový nálet draku Vrtuľníka 0846 v 

súčasnej dobe predstavuje 3 194,21 hodín a 1 021 pristátí. Dobový technický 

rezurz (ďalej len „TR“)Vrtuľníka 0846 bol ukončený 26.04.2017 a dobový 

technický život (ďalej len „TŽ“) bude ukončený dňa 31.07.2024. Zmluvné strany 

vyhlasujú, že sú oboznámené s aktuálnym znením technických podmienok „TP-

1162M-1306-08“. 

A) V rámci III. GO zhotoviteľ vykoná predĺženie TŽ (ďalej len „PTŽ“) 

Vrtuľníka 0846 a jeho agregátov v súlade s bulletinom 1911112014 (T3071-

БЭ-AБ) tak, aby bol zhodný (prípadne vyšší) s udeleným medziopravným TR 

po generálnej oprave. Zápis o PTŽ Vrtuľníka 0846 vykoná zhotoviteľ a musí 

byť neoddeliteľnou súčasťou dokumentácie vrtuľníka. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať PTŽ Vrtuľníka 0846 a PTŽ jeho agregátov, 

ktoré začnú plynúť dňom riadneho vykonania diela, pričom TŽ jeho 

agregátov musí byť minimálne zhodný s TŽ Vrtuľníka 0846. 

B) Po vykonaní III. GO zhotoviteľ udelí Vrtuľníku 0846 TR do generálnej 

opravy (ďalej len „TR do GO“), TR draku a jednotlivých agregátov 

minimálne 1000 hodín/7 rokov. TR jednotlivých agregátov bude stanovený 

minimálne na 1000 hodín/7 rokov prípadne kratší, ak takto stanovil výrobca 

agregátu. TR vrtuľníka a jeho agregátov začne plynúť od ukončenia GO 

vrtuľníka (ako celku) a overení funkčnosti jednotlivých systémov technickým 

záletom. Dátum začatia plynutia bude uvedený v drakovom formulári ako aj 

vo všetkých atestátoch k jednotlivým agregátom.  

 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť objednávateľovi zoznam všetkých 

agregátov namontovaných vo vrtuľníku, ktoré po generálnej oprave nebudú 

spĺňať podmienku udelenia TR na 1000 hodín/7 rokov (tzv. odchýlky). Tento 

zoznam bude súčasťou preberacej dokumentácie po vykonanej generálnej 

oprave. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady zabezpečiť predĺženie TR 

takto identifikovaných agregátov tak, aby bol minimálne zhodný s TR draku 

vrtuľníka. 

2.1.2 Práce nad rámec III. GO: 

 generálna oprava (ďalej len „GO“) a oprava týchto zariadení v súlade 

s dokumentom certifikovaného výrobcu alebo certifikovaného opravcu 

nasledovne: 

1) GO 2 ks leteckých motorov TV3-117MT, 

2) GO hlavného reduktora VR-14, 

3) GO spúšťacieho motora AI-9V, 

4) GO chvostového reduktora, 

5) GO hlavy nosného rotora, 
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6) GO automatu cykliky, 

7) GO hlavy vyrovnávacieho rotora, 

8) GO ventilátora 8A-6311-00, 

9) GO stabilizátora 8AT-3100-00, 

10) GO dielov servoriadenia 8A-5104-200, 

11) GO ohrievača KO-50, 

12) GO lôžka hlavného reduktora, 

13) Oprava vonkajšieho podvesu 8AT-9600-700PS a zámku DG-64M, 

14) Oprava 1 ks prídavnej vnútornej palivovej nádrže, 

15) GO žeriavu LPG-150, 

16) PTŽ FDR – 39HGM, 

17) Oprava rebríku pre vstup do chvostového nosníka 8-9905-00, 

18) Oprava rebríka palubného 8A-9917-00, 

19) Oprava sanitného vybavenia (lehátka, umývadlo, stolička, stolček, 

uchytávacie popruhy a stĺpiky), 

20) Aktualizácia softvéru v zariadení Free Flight Systems 2101 I/O na 

základe dokumentu Service Information Letter SILFFS22-2000-2101-

GPS-EPOCH, 

21) Úprava zariadenia ELT C406-1HM (výmena G-spínača) na základe 

dokumentu Airworthinessdirective AD No.: 2019-0235, 

22) Obnova náteru a znakov vrtuľníka vo vzore a kamufláži podľa stavu pri 

odovzdaní Vrtuľníka 0846 do GO. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje náhradné diely, ktoré budú v rámci GO vrtuľníka 

vymenené za nové (uvedené v Prílohe č. 2), zlikvidovať v súlade s osobitnými 

predpismi. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje obstarať nové náhradné diely/agregáty pochádzajúce od 

pôvodného výrobcu, respektíve vlastníka pôvodnej výrobnej dokumentácie 

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade pochybností sa pod pojmom nový agregát 

rozumie agregát spĺňajúci podmienku dostatočnej zálohy TR a TŽ, t. j. minimálne 

1000 hodín/7 rokov, v prípade generálkovateľných agregátov musia mať tieto 

agregáty udelený TR a TŽ, ktorý bude zhodný alebo vyšší ako je TR a TŽ draku 

vrtuľníka. Každý náhradný diel musí byť sprevádzaný dokumentáciou 

vzťahujúcou sa jednoznačne ku konkrétnemu materiálu a obsahujúcou vyhlásenie 

o zhode s technickými podmienkami ako aj výrobný a dodávateľský zdroj. 

2.1.3 vypracovať Správu o technickom stave Vrtuľníka 0846. Táto správa bude 

obsahovať vstupný technologický nález (zistené poruchy a nedostatky), základné 

prevádzkové údaje, odporúčania opráv a postupov pre ďalšiu prevádzku. 

Neoddeliteľnou súčasťou správy o technickom stave bude zároveň aktualizovaný 

zoznam atestovaných agregátov, ktoré boli dodané s vrtuľníkom 0846 

zhotoviteľovi na vykonanie GO. Správu predloží zhotoviteľ objednávateľovi 

najneskôr do ukončenia etapy prác E-02-GO podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

(ďalej spolu činnosti uvedené v bodoch 2.1.1 až 2.1.3 ako „dielo“). 

2.2 Dielo bude vykonané po častiach (etapách) uvedených v Prílohe č. 1, ktorá je 

neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje dielo vykonať riadne, s 

odbornou starostlivosťou a podľa podmienok tejto zmluvy na vlastné náklady a 

nebezpečenstvo a objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať po etapách 

uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy a zaplatiť za dielo cenu v súlade s článkom V. 

tejto zmluvy. 
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

 

3.1 Cena diela je stanovená v zmysle zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení 

neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o 

cenách, v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z. z. o cenách 

špeciálnej techniky, na základe skutočných ekonomicky oprávnených nákladov a 

primeraného zisku. 

Maximálna celková cena za dielo je stanovená dohodou zmluvných strán vrátane DPH 

vo výške 

4 399 999,20 € s DPH 

(slovom: štyrimilióny tristodeväťdesiatdeväťtisíc deväťstodeväťdesiatdeväť eur 

a 20 eurocentov s DPH) 

V dohodnutej celkovej cene diela sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s 

jeho splnením podľa podmienok dohodnutých touto zmluvou. 

3.2 Maximálna celková cena dohodnutá v bode 3.1 je stanovená vrátane dane z pridanej 

hodnoty. Výška dane z pridanej hodnoty bola stanovená v zmysle platných predpisov a 

nariadení k dátumu podpisu tejto zmluvy. V prípade zmeny sadzby DPH bude cena 

upravená v súlade s platnou DPH v čase fakturácie. Maximálna celková cena za dielo je 

konečná a neprekročiteľná, zahŕňa cenu za materiál a všetky ostatné náklady 

zhotoviteľa.  

3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z.o 

rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

zhotoviteľovi, na základe žiadosti zhotoviteľa, poskytne preddavok na cenu 

nasledovne: 

3.3.1 Zhotoviteľ vystaví v dvoch výtlačkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 

dní na preddavok na cenu za vykonanie časti diela č. 1, ktorá je uvedená v 

Prílohe č. 1 ako etapa E-0l-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi 

preddavok na cenu za túto časť diela maximálne vo výške 275 438,40 €  

(slovom: dvestosedemdesiatpäťtisícštyristotridsaťosem eur a 40 eurocentov 

s DPH ).  

3.3.2 Zhotoviteľ po vyúčtovaní prvého preddavku (podľa bodu 3.3.1) vystaví v dvoch 

výtlačkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na druhý preddavok na 

cenu za vykonanie časti diela 2, ktorý je uvedený v Prílohe č. 1 ako etapa  

E-02-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za túto  

časť diela maximálne vo výške 366 624,- €  

(slovom: tristošesťdesiatšesťtisícšesťstodvadsaťštyri eur s DPH).  

3.3.3 Zhotoviteľ po vyúčtovaní druhého preddavku (podľa bodu 3.3.2) vystaví v 

dvoch výtlačkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na tretí preddavok 

na cenu za vykonanie časti diela 3, 4 a 5, uvedenú v Prílohe č. 1 ako etapa  

E-03-GO, E-04-GO a E-05-GO-01 Spätná montáž vrtuľníka - 

rozpracovanie. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za túto  

časť diela maximálne vo výške 3 013 464,- €  

(slovom: trimiliónytrinasťtisícštyristošesťdesiatštyri eur s DPH).  

3.3.4 Zhotoviteľ po vyúčtovaní tretieho preddavku (podľa bodu 3.3.3) vystaví v dvoch 

výtlačkoch zálohovú faktúru so splatnosťou do 30 dní na štvrtý preddavok na 

cenu za vykonanie častí diela 5, 6 a 7, uvedenú v Prílohe č. 1 ako etapa  

E-05-GO-02 - Spätná montáž vrtuľníka – ukončenie, etapa E-06-GO a 

etapa E-07-GO. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi preddavok na cenu za 



ZoD 2021/102 - III. GO a PTŽ vrtuľníka Mi-17M, 

ev. č. 0846, jeho agregátov, systémov a pozemného vybavenia      5/16 

túto časť diela maximálne vo výške 744 472,80 €  

(slovom: sedemstoštyridsaťštyritisícštyristosedemdesiatdva eur a 80 eurocentov 

s DPH).  

3.4 Zhotoviteľ je povinný v rokoch 2021 a 2022 zúčtovať poskytnuté preddavky na cenu do 

3 mesiacov odo dňa pripísania preddavku na cenu na jeho účet alebo do termínu plnenia 

zmluvy uvedeného v bode 3.1 zmluvy, podľa toho čo nastane skôr. 

Splatnosť zálohových faktúr sa začína plynúť dňom jej doručenia objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je povinný zúčtovať poskytnutý preddavok na cenu najneskôr do konca 

rozpočtového roka, v ktorom bol poskytnutý. 

3.5 Ak zhotoviteľ do 3 mesiacov od pripísania sumy ktoréhokoľvek preddavku na svoj účet 

tento nezdokladuje vykonanie príslušnej časti diela, je zhotoviteľ povinný vrátiť 

objednávateľovi poskytnutý preddavok vo výške zodpovedajúcej objemu nesplneného 

záväzku najneskôr do uplynutia 3 mesiacov odo dňa jeho poskytnutia alebo do termínu 

plnenia jednotlivých etáp zmluvy, na ktoré bol preddavok poskytnutý, podľa toho čo 

nastane skôr. 

3.6 Nárok na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku 

spôsobom a v mieste plnenia v súlade s touto zmluvou, t. j. po riadnom splnení 

jednotlivých etáp. Zhotoviteľ bude priebežne vystavovať faktúry v dvoch výtlačkoch na 

zrealizované časti - etapy diela špecifikované v Prílohe č. 1 za každú etapu osobitne. 

Súčasťou poslednej faktúry bude uvedená celková rekapitulácia predchádzajúcich 

fakturovaných finančných čiastok.  

Faktúra bude obsahovať okrem povinných náležitostí uvedených v § 74 zákone č. 

222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení aj tieto údaje: 

 označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené, 

 evidenčné číslo techniky, na ktorých bolo dielo vykonané. 

Neoddeliteľnou súčasťou faktúr bude formou prílohy: 

 Zápis o vykonaní etapy, podpísaný oprávnenou osobou objednávateľa a 

oprávnenou osobou zhotoviteľa,  

 Zoznam vykonaných prác a materiálu k príslušnej etape s odkazom na príslušné  

súpisky, 

 v prípade rozhodnutia Úradu obrannej štandardizácie, kodifikácie a štátneho 

overovania kvality Trenčín o vykonávaní štátneho overovania kvality bude 

neoddeliteľnou súčasťou poslednej faktúry aj Osvedčenie o kvalite a úplnosti 

produktu v súlade s touto zmluvou. 

3.7 Vystavené faktúry budú zhotoviteľom doručené na adresu: Úrad centrálnej logistiky 

Ministerstva obrany SR, Kutuzovova 8,832 47  Bratislava. 

3.8 Splatnosť faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Pre účel 

tejto zmluvy sa za deň úhrady faktúry bude považovať dátum odpísania fakturovanej 

sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa. 

3.9 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia 

faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené náležitosti, alebo je inak nesprávna, 

s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť alebo vyhotoviť novú. 

Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína 

plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej, alebo novej faktúry objednávateľovi bez 

chýb. 
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Článok IV. 

Miesto a čas plnenia 

 

4.1 Zhotoviteľ je povinný vykonať dielo v mieste vykonania diela podľa podmienok tejto 

zmluvy do 30.05.2022. Podľa dohody zmluvných strán sa dielo považuje za vykonané 

riadne, pokiaľ zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi dielo bez vád do 10 pracovných dní 

odo dňa ukončenia GO vrtuľníka (ako celku) a overení funkčnosti jednotlivých 

systémov technickým záletom, t. j. odo dňa začatia plynutia TR vrtuľníka. 

Dielo sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať po častiach, t. j. etapách. Predmet jednotlivých 

etáp ako aj termíny odovzdania sú uvedené v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou 

súčasťou tejto zmluvy. Zhotoviteľ začne s vykonávaním diela po odovzdaní Vrtuľníku 

0846 na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846. Jednotlivé etapy 

budú ukončené na základe Zápisov o vykonaní etapy. Po ukončení všetkých etáp bude 

následne dielo odovzdané ako celok v zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy na základe Zápisu 

o odovzdaní a prevzatí diela. Tieto zápisy budú podpísané oprávnenými osobami 

zmluvných strán uvedených v bod 12.9 tejto zmluvy. 

4.2 Miestom vykonania etapy č. 1 podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy je VÚ xxxxxxx a sídlo 

zhotoviteľa. Miestom vykonania etapy č. 2-7 podľa Prílohy č. 1 tejto zmluvy je sídlo 

zhotoviteľa. Zhotoviteľ vykoná pred demontážou vrtuľníka funkčné skúšky vo VÚ 

xxxxxx. Demontáž Vrtuľníka 0846 k transportu z VÚ xxxxxx do sídla zhotoviteľa 

vykoná objednávateľ. Dopravu Vrtuľníka 0846 do sídla zhotoviteľa zabezpečí 

objednávateľ na vlastné náklady a nebezpečenstvo do 30 dní od podpisu zmluvy. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na výzvu objednávateľa v predstihu vypožičia 

objednávateľovi kotviace prostriedky potrebné na bezpečnú prepravu demontovaného 

vrtuľníka špeciálnym nákladným vozidlom objednávateľa. 

4.3 Vrtuľník 0846 bude zhotoviteľovi odovzdaný na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

Vrtuľníku 0846 podpísaného oprávnenými osobami zmluvných strán uvedených v bode 

12.9 tejto zmluvy. 

„Zápis o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846“ musí obsahovať najmä: 

 číslo zmluvy, na základe ktorej bude dielo vykonávané, 

 označenie vojenského útvaru, v ktorom je Vrtuľník 0846 prevádzkovaný, 

 miesto a dátum odovzdania vrtuľníka, 

 typ odovzdanej techniky(jej časti), evidenčné (výrobné) číslo, 

 zoznam odovzdaného pozemného prevádzkového vybavenia,  

 zoznam odovzdanej sprievodnej technickej dokumentácie, 

 hodnosť, titul, meno a priezvisko (čitateľne) a podpis oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán. 

4.4 Po vykonaní jednotlivých etáp diela podľa Prílohy č. 1, zhotoviteľ vypracuje Zápis o 

vykonaní príslušnej etapy, ktorý podpíšu oprávnené osoby oboch zmluvných strán 

uvedené v bode 12.9 tejto zmluvy. 

„Zápis o vykonaní etapy“ musí obsahovať najmä: 

 číslo zmluvy, na základe ktorej bude dielo vykonávané, 

 označenie etapy, 

 zistené nedostatky a vyjadrenie oboch zmluvných strán k zisteným nedostatkom, 

 vyjadrenie o prevzatí / neprevzatí etapy, 

 miesto a dátum, 

 hodnosť, titul, meno a priezvisko (čitateľne) a podpis oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán. 

4.5 Dielo je považované za riadne vykonané prevzatím diela objednávateľom v súlade 
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s touto zmluvou, po vykonaní skúšok (za účelom zistenia aktuálneho stavu systémov a 

riadneho vykonania diela) a skúšobného letu Vrtuľníku 0846 zhotoviteľom, pričom 

objednávateľ je oprávnený zúčastniť sa skúšok. Vrtuľník 0846 bude riadne odovzdaný 

objednávateľovi na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podpísaného 

oprávnenými osobami oboch zmluvných strán uvedenými v bode 12.9 tejto zmluvy 

v mieste vykonania diela. 

„Zápis o odovzdaní a prevzatí diela“ musí obsahovať najmä: 

 číslo zmluvy, na základe ktorej bolo dielo vykonávané, 

 označenie vojenského útvaru, v ktorom je Vrtuľník 0846 prevádzkovaný, 

 typ preberanej techniky (jej časti), evidenčné (výrobné) číslo, 

 zoznam preberaného pozemného prevádzkového vybavenia,  

 zoznam preberanej sprievodnej technickej dokumentácie, 

 zistené nedostatky pri prevzatí diela a termín ich odstránenia, 

 zoznam agregátov, ktoré majú kratší TR ako 1000 hodín/7 rokov 

 zoznam agregátov, na ktorých bolo na základe správy o technickom stave Vrtuľníka 

0846 vykonané iba preskúšanie, 

 miesto a dátum prevzatia vrtuľníka, 

 hodnosť, titul, meno a priezvisko (čitateľne) a podpis oprávnených zástupcov oboch 

zmluvných strán. 

4.6 Podmienkou riadneho vykonania diela je úspešné vykonanie funkčných skúšok 

Vrtuľníka 0846, zapracovanie všetkých záväzných bulletinov výrobcu a vykonanie 

úspešného záletu vrtuľníka zhotoviteľom. 

4.7 Odovzdanie vrtuľníka po vykonanej GO zabezpečí zhotoviteľ v rozsahu: 

a) Vrtuľník sa odovzdá prevádzkyschopný, plne vybavený snímateľným a pozemným 

vybavením podľa určeného celkového zoznamu náradia, dokumentácie a po 

absolvovaní špeciálnych letov podľa úplného programu podnikových letových 

skúšok.  

b) Zhotoviteľ pripraví vrtuľník na špeciálne lety (kontrolné lety). Za kvalitu prípravy 

odovzdávaného vrtuľníka zodpovedá zhotovovateľ.  

c) Zhotoviteľ zodpovedá za včasnú, úplnú a kvalitnú prípravu vrtuľníka na prelet zo 

sídla zhotoviteľa do miesta stálej dislokácie (xxxxxxxxx). Povolenie na vzlet vydá 

posádkam oprávnená osoba zhotoviteľa. 

4.8 Pri preberaní sa skontroluje jeho stav v rozsahu predbežnej prípravy (hlavného druhu 

prípravy) určenom internými predpismi alebo služobnými pomôckami. Okrem toho sa 

kontroluje:  

a) prevádzkyschopnosť snímateľného vybavenia,  

b) správnosť a úplnosť pozemného vybavenia vrtuľníka,  

c) vykonanie zápisov o zoradení zameriavačov, nastrelení zbraní, deviácii kompasov, 

kompenzácii, kontrolnej nivelácii a vážení,  

d) vykonanie zmien podľa bulletinov,  

e) vybavenie vrtuľníka platnými kompenzačnými tabuľkami na navigačné zariadenia 

a kompasy,  

f) zápis o prevádzkových obmedzeniach vrtuľníku.  

Súčasne s vrtuľníkom sa musí prevziať vyplnená, podpísaná a opečiatkovaná úplná 

prevádzková dokumentácia podľa pôvodného zoznamu. 

4.9 Objednávateľ sa zaväzuje riadne vykonané dielo prevziať a overiť činnosť všetkých 

systémov vrtuľníka v rámci špeciálneho letu, t. j. preberacieho záletu. 

 

 



ZoD 2021/102 - III. GO a PTŽ vrtuľníka Mi-17M, 

ev. č. 0846, jeho agregátov, systémov a pozemného vybavenia      8/16 

Článok V. 
Spôsob plnenia 

 

5.1 Zhotoviteľ je povinný odovzdať dielo spolu s Osvedčením o kvalite a úplnosti produktu 

podľa § 16 ods. 2 zákona č.11/2004 Z. z. o obrannej štandardizácii, kodifikácii a štátnom 

overovaní kvality výrobkov a služieb na účely obrany v znení neskorších predpisov. 

5.2 Správa o technickom stave Vrtuľníka 0846 uvedená v bode 2.1.3 bude odovzdaná v 

listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach a podpísaná oprávnenými osobami oboch 

zmluvných strán. Objednávateľ sa k správe o technickom stave vrtuľníka a návrhu 

zhotoviteľa na vykonanie prác naviac vyjadrí do 7 pracovných dní. Za riadne vykonanie 

diela nesie plnú zodpovednosť zhotoviteľ, pričom je pri vykonávaní diela viazaný 

pokynmi objednávateľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo budú vykonávať len 

kvalifikovaní a odborne spôsobilí pracovníci. Zhotoviteľ je povinný postupovať pri 

vykonávaní diela s odbornou starostlivosťou a písomne upozorniť objednávateľa bez 

zbytočného odkladu na nevhodnú povahu jeho pokynov, ak zhotoviteľ mohol túto 

nevhodnosť zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Zhotoviteľ zodpovedá za obsah 

predloženej Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846. V prípade, ak zhotoviteľ po 

vyhotovení Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846 zistí potrebu vykonania prác 

naviac, pričom tieto práce mali vyplývať zo Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846 

a v tejto správe zahrnuté neboli, objednávateľ nie je povinný tieto práce naviac uhradiť. 

5.3 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu upozorniť objednávateľa na nevhodnú 

povahu jeho pokynov týkajúcich sa vykonania diela. Ak nevhodné pokyny 

objednávateľa prekážajú v riadnom vykonaní diela, zhotoviteľ je povinný jeho 

vykonávanie v nevyhnutnom rozsahu prerušiť do doby zmeny pokynov objednávateľa 

alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na vykonávaní diela s použitím 

takýchto pokynov. O dobu, po ktorú bolo potrebné vykonávanie diela prerušiť, sa 

predlžuje lehota určená na jeho dokončenie. Pokiaľ si zhotoviteľ nesplnil povinnosť 

v prípade nevhodných pokynov objednávateľa informovať objednávateľa o tejto 

skutočnosti bez zbytočného odkladu a zároveň prerušiť vykonávanie diela, zodpovedá 

za vady diela spôsobené postupom podľa nevhodných pokynov. 

5.4 Objednávateľ na svoje náklady zabezpečí pred odovzdaním Vrtuľníka 0846 do sídla 

zhotoviteľa, aby všetky atestované agregáty a ostatné elektronické, rádio prístroje 

dodané s vrtuľníkom 0846, zapísané v dokumentácii vrtuľníka v zložkách (papky)  

č. E1, E2, A1, A2, A3 a R, mali dátum začiatku prevádzky 06/1989 a novší, čím bude 

zabezpečené splnenie podmienky v súlade s bulletínom 1911112014 (T3071-БЭ-AБ) 

čo zabezpečí, že po ukončení III.GO a udelení TR 1000 hodín/7 rokov, doba prevádzky 

týchto agregátov nepresiahne 40 rokov. Agregáty, ktoré nespĺňajú požadovanú 

podmienku sú uvedené v Prílohe č. 3. Návrh na zabezpečenie ich použitia do doby 

platnosti TR draku bude obsahom technickej správy. Podmienka o maximálnej dĺžke 

prevádzky uvedená v bulletíne 1911112014 (T3071-БЭ-AБ) sa nevzťahuje na agregáty, 

ktoré boli súčasťou projektu predchádzajúcej modernizácie (Mi-17 M). 

5.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že za účelom vykonania diela poskytne zhotoviteľovi 

materiál:  

a) prilby pre osádku, 

b) padáky, 

c) palubné akumulátory. 

Zhotoviteľ  sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na poskytnutie materiálu 10 pracovných 

dní pred dňom použitia materiálu. 

5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať, že: 
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 vrtuľník po vykonanej GO bude mať stanovený TŽ, TR a záruku, 

 zabezpečí predĺženie TŽ a TR (agregátov, zariadení, mechanizmov vrtuľníku, 

leteckých motorov atď.). Zariadenia, agregáty a mechanizmy vrtuľníku, na ktoré nie 

sú TŽ a TR stanovené, sa prevádzkujú podľa technického stavu v medziach TŽ a TR 

vrtuľníka (celku), na ktorom sú umiestnené, 

 zabezpečí predĺženie TŽ a TR LT (agregátu, zariadenia, mechanizmu vrtuľníku, LM 

atď.). Rozhodnutie o predlžení TŽ môže vydať oprávnená organizácia buď vo forme 

bulletinu, rozhodnutia, alebo odporúčacej správy (návrhu na predĺženie TŽ). 

Právomoc vykonať zápisy do sprievodnej dokumentácie o predĺžení TŽ LT, 

motorov, agregátov, prístrojov, zariadení výrobným podnikom, opravárenským 

podnikom, výrobno-opravárenským podnikom, skúšobným ústavom alebo inou 

autoritou musí byť delegovaná držiteľom typového osvedčenia (konštrukčnou 

kanceláriou, výrobcom) alebo schválenou organizáciou podľa Slovenského 

obranného štandardu v bulletine, rozhodnutí alebo v odporúčacej správe (návrhu na 

predĺženie TŽ). 

 v rámci GO použije novovyrobené diely minimálne v rozsahu uvedenom v Prílohe 

č. 2 tejto zmluvy. 

5.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje po ukončení prác na diele vykonať zálet Vrtuľníka 0846 podľa 

bodu 4.6 tejto zmluvy. O jeho vykonaní spíše zhotoviteľ zápis podľa príslušných 

technických predpisov, ktorý odovzdá objednávateľovi najneskôr v deň odovzdania a 

prevzatia Vrtuľníka 0846 na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela podľa bodu 

4.5 zmluvy. 

5.8 Objednávateľ je oprávnený vykonávať priebežne kontrolu vykonania diela a zhotoviteľ 

je povinný na účely kontroly poskytovať objednávateľovi požadované informácie 

týkajúce sa plnenia podľa tejto zmluvy. V prípade zistenia vadne vykonávaných prác 

môže objednávateľ požadovať od zhotoviteľa, aby zistené vady odstránil a dielo 

vykonával riadnym spôsobom. Objednávateľ spisuje o výsledku kontroly protokol. Na 

kontrolu plnenia zmluvy sa vzťahujú príslušné ustanovenia § 550 Obchodného 

zákonníka. 

5.9 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na všetky úkony vyplývajúce mu z tejto 

zmluvy, a to po celú dobu platnosti a účinnosti tejto zmluvy. 

5.10 Ak v priebehu platnosti a účinnosti tejto zmluvy, ako aj počas plynutia záručnej doby 

v zmysle čl. V. tejto zmluvy zhotoviteľovi uplynie platnosť takéhoto oprávnenia alebo 

mu oprávnenie bude odobraté, zhotoviteľ je povinný si toto oprávnenie bezodkladne, 

najneskôr však do 30 dní, obnoviť a túto skutočnosť bezodkladne, najneskôr však do 3 

dní, písomne oznámiť objednávateľovi. Ak si v stanovenom termíne zhotoviteľ 

oprávnenie neobnoví, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. Zhotoviteľ 

sa v čase, keď oprávnenie nebude platné, zdrží vykonávania diela. Termín vykonania 

diela podľa bodu 4.1 tejto zmluvy sa však o dobu, po ktorú zhotoviteľ nemal oprávnenie, 

nepredlžuje a objednávateľ je oprávnený postupovať v súlade s bodom 9.7 tejto zmluvy. 

5.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k strate, poškodeniu, alebo zneužitiu 

Vrtuľníka 0846 a ostatnej techniky, ktorá mu bola zverená objednávateľom. Zhotoviteľ 

je oprávneným s technikou manipulovať iba v súvislosti s predmetom plnenia zmluvy. 

V prípade, ak dôjde ku škode na technike, pozemných prevádzkových zariadeniach 

a/alebo dokumentácii odovzdaných zhotoviteľovi, zhotoviteľ zodpovedá za škodu v 

zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „Obchodný zákonník“). 
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Článok VI. 
Zodpovednosť za vady a záruka  

 

6.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje zabezpečiť vykonanie diela v súlade s touto zmluvou, riadne a s 

odbornou starostlivosťou. Nároky objednávateľa z vád diela neupravené touto zmluvou 

sa budú riadiť ustanoveniami § 560 a násl. Obchodného zákonníka.  

6.2 Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania , a za vady, ktoré 

vznikli po jeho odovzdaní, ak boli spôsobené porušením jeho povinností. 

6.3 Zhotoviteľ poskytne záruku na dielo 12 mesiacov alebo 200 letových hodín, podľa 

toho ktorá skutočnosť nastane skôr. Záruka sa nevzťahuje na agregáty, ktoré na 

základe Správy o technickom stave vrtuľníka 0846 vyžadovali len preskúšanie, 

v ktorom dosiahli stav „vyhovel“ a neboli na nich vykonané opravy. V prípade opravy 

výmenou častí a dielov Vrtuľníka 0846 za nové, záručná doba na tieto časti a diely trvá 

po dobu 24 mesiacov, pokiaľ výrobca neudáva inú záručnú dobu, ktorá však nesmie byť 

kratšia ako 12 mesiacov. Záručná doba začína plynúť prevzatím riadne vykonaného 

diela ako celku v zmysle bodu 4.5 tejto zmluvy na základe Zápisu o odovzdaní a prevzatí 

diela. Záruka agregátov je daná ich výrobcom. Zhotoviteľ zapíše lehoty záručnej doby 

do sprievodnej technickej dokumentácie Vrtuľníka 0846. 

6.4 Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne e-mailom bez 

zbytočného odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. Na účely 

zasielania oznámenia o reklamácii elektronickou poštou bola dohodnutá adresa 

zhotoviteľa: xxxxxxx@xxx. 

6.5 V prípade uplatnenia oprávnenej reklamácie zo strany objednávateľa, záručná doba 

prestáva plynúť dňom uplatnenia reklamácie a začína znova plynúť, odovzdaním 

opraveného Vrtuľníka 0846 objednávateľovi. Záručná doba sa predlžuje o čas, ktorý 

nemohol objednávateľ zariadenie využívať z dôvodu vybavovania reklamácie 

zhotoviteľom. Po odstránení vady uvedie zhotoviteľ novú lehotu záručnej doby 

v sprievodnej dokumentácii Vrtuľníka 0846. Zhotoviteľ sa zaväzuje v čo najkratšom 

možnom termíne po doručení reklamácie na základe vzájomnej dohody 

s objednávateľom v mieste uloženia diela diagnostikovať v súčinnosti s objednávateľom 

vady diela. Z diagnostiky sa vyhotoví protokol s presným popisom reklamovanej vady 

(poruchy) diela podpísaný zástupcami objednávateľa a zhotoviteľa. 

6.6 Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 

pracovných dní od dodania diela. Ostatné reklamácie je objednávateľ povinný uplatniť 

do konca záručnej doby. Oznámenie o vadách musí obsahovať: 

 identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy, 

 názov a označenie reklamovanej časti diela, 

 popis vady. 

6.7 Zhotoviteľ je povinný vady diela odstrániť na vlastné náklady. Zmluvné strany sa 

dohodli na tom, že objednávateľ oznámi zhotoviteľovi v zaslanom oznámení o vadách 

alebo bez zbytočného odkladu po tomto oznámení, ktorú voľbu nároku z vád diela 

požaduje. Pokiaľ objednávateľ voľbu nároku z vád neoznámi, zhotoviteľ podľa povahy 

vady zvolí vhodný nárok z vád. 

6.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť reklamáciu a odstrániť vady diela najneskôr do 30 

kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia. V prípade zhotoviteľom preukázaných 

objektívnych dôvodov alebo nutnosti dovozu dielov zo zahraničia, ktorých dovoz si 

vyžadujú licenčné konanie, je možné predĺžiť dobu na odstránenie vád diela na základe 

písomnej dohody oboch zmluvných strán. 

6.9 Náklady spojené s odstránením vady pri uznanej reklamácii, vrátane výdavkov 

mailto:xxxxxxx@lotn.sk
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spojených s prepravou Vrtuľníka 0846 do sídla zhotoviteľa alebo do priestorov tretej 

strany a späť hradí v prípade uznanej reklamácie zhotoviteľ. V prípade, ak nebude 

reklamácia zo strany zhotoviteľa uznaná ako opodstatnená, objednávateľ a zhotoviteľ 

určia odbornú komisiu pre posúdenie opodstatnenosti reklamácie, zostavenej zo 

zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa. Komisiu budú tvoriť piati členovia, z ktorých 

dvoch navrhne zhotoviteľ a troch objednávateľ. Ak nebude reklamácia na základe 

rozhodnutia odbornej komisie uznaná ako opodstatnená, objednávateľ uhradí 

zhotoviteľovi všetky preukázateľne nevyhnutné náklady súvisiace s touto 

neopodstatnenou reklamáciou, a to na základe faktúry zhotoviteľa, splatnej do 30 dní od 

jej doručenia objednávateľovi. 

6.10 V prípade, ak vada bude odstránená formou trvalej výmeny časti zariadenia, alebo 

nezhodného dielu, pri zachovaní zásady výkonovej a majetkovej ekvivalencie, stávajú 

sa vymenené a nezhodné zariadenia alebo diely majetkom zhotoviteľa. Táto forma 

riešenia reklamácie musí byť uvedená v Reklamačnom protokole. 

6.11 Zhotoviteľ doručí objednávateľovi písomný záznam o vyriešení reklamácie spolu s 

kópiou reklamačného protokolu najneskôr do 10 kalendárnych dní po vyriešení 

reklamácie. 

 

 

Článok VII. 

Vyššia moc 

 

7.1 Zmluvné strany sú zbavené zodpovednosti za čiastočné alebo úplné nesplnenie 

zmluvných povinností, ak je nesplnenie týchto zmluvných povinností spôsobené 

pôsobením vyššej moci. Zmluvné strany sa dohodli, že za pôsobenie vyššej moci 

považujú aj pandémiu (napr. COVID-19) a opatrenia štátnych orgánov súvisiace so 

zabránením šírenia ochorenia, pokiaľ tieto opatrenia majú vplyv na plnenie povinností 

jednotlivých zmluvných strán. Pokiaľ účinky vyššej moci nebudú trvať dlhšie ako 60 

dní, zmluvné strany budú povinné postupovať v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

pričom dodacie a iné lehoty sa predĺžia o dobu trvania vyššej moci. Pokiaľ účinky vyššej 

moci budú trvať dlhšie ako 60 dní, zmluvné strany za zaväzujú zúčastniť sa rokovania, 

na ktorom dohodnú ďalší postup, prípadne si upravia vzájomné práva a povinnosti. 

Zvolať rokovanie bude oprávnená ktorákoľvek zo zmluvných strán. V prípade, ak na 

rokovaní k dohode zmluvných strán nedôjde môže zmluvná strana, ktorá je oprávnená 

prijať plnenie od druhej zmluvnej strany, odstúpiť od zmluvy v tej časti, ktorá ešte 

nebola splnená, ak jej toto plnenie nemôže byť poskytnuté z dôvodu pôsobenia vyššej 

moci. 

7.2 V prípade, ak nastanú udalosti uvedené v bode 7.1 tohto článku, zmluvná strana 

postihnutá pôsobením vyššej moci je povinná písomne informovať druhú zmluvnú 

stranu, a to bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 5 kalendárnych dní od vzniku 

takýchto udalostí. 
 
 

Článok VIII. 

Štátne overovanie kvality 

 

8.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje pri realizácii tejto zmluvy plniť požiadavky slovenského 

obranného štandardu SOŠ AQAP 2110:2017, požiadavky NATO na overovanie kvality 

pri návrhu, vývoji a výrobe.  
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8.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ požiada o vykonanie štátneho overovania 

kvality Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality, 

Trenčín (ďalej len „úrad“) v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. o obrannej 

štandardizácii, kodifikácii a štátnom overovaní kvality výrobkov a služieb na účely 

obrany v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 11/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov“). 

8.3 Zmluvné strany sa dohodli, že pri plnení tejto zmluvy sa v prípade rozhodnutia úradu 

o vykonaní štátneho overovania kvality a za podmienok stanovených v tejto zmluve 

uplatní štátne overovanie kvality v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov a zhotoviteľ umožní štátne overovanie kvality vykonať.  

8.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v súlade so zákonom č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, úrad stanoví rozsah, postup a podmienky na vykonanie štátneho overovania 

kvality. 

8.5 Ak úrad rozhodne o vykonaní štátneho overovania kvality a úrad neukončí štátne 

overovanie kvality v súlade s § 15 ods. 12 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, zhotoviteľ nemôže odovzdať predmet plnenia bez osvedčenia o kvalite 

a úplnosti produktu vydaného podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 Z. z. v znení 

neskorších predpisov. 

8.6 V prípade, ak zhotoviteľ zmarí vykonanie štátneho overovania kvality nesplnením 

svojich záväzkov uvedených v tejto zmluve, má objednávateľ právo odstúpiť od zmluvy 

a má právo na náhradu všetkých škôd vzniknutých v súvislosti s týmto odstúpením. 

8.7 Zhotoviteľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality prístup ku 

kompletnej dokumentácii, ktorá súvisí s dodaním predmetu plnenia v súlade 

s príslušnými právnymi predpismi na ochranu utajovaných skutočností. Platnú 

dokumentáciu v riadenom režime na vyžiadanie úradu, dodá na adresu úradu, Odbor 

štátneho overovania kvality.  

8.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje predložiť zástupcovi úradu zoznam subdodávok a ich 

dodávateľov. Poverený zástupca úradu určí subdodávky, na ktoré sa bude požadovať 

vykonanie štátneho overovania kvality a spresní požiadavky na zabezpečenie jeho 

realizácie. Zhotoviteľ sa zaväzuje uplatniť požiadavky na štátne overovanie kvality do 

zmlúv/objednávok s dodávateľmi subdodávok. 

8.9 Zhotoviteľ umožní a zabezpečí poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality 

prístup do všetkých priestorov zhotoviteľa a subdodávateľov, v ktorých sa bude 

realizovať akákoľvek časť zmluvne dohodnutých prác súvisiacich s predmetom plnenia. 

8.10 Zhotoviteľ umožní poverenému zástupcovi pre štátne overovanie kvality účasť na 

riešení reklamácií, ak budú voči nemu uplatnené. O uplatnení reklamácie bude 

zhotoviteľ produktu okamžite informovať povereného zástupcu úradu. 

8.11 Osvedčenie o kvalite a úplnosti produktu vydané podľa § 16 ods. 2 zákona č. 11/2004 

Z. z. v znení neskorších predpisov, nezbavuje zhotoviteľa zodpovednosti za nezhodný 

produkt ani za škody spôsobené nezhodným produktom. 

 

 
Článok IX. 

Sankcie  
 

9.1 V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná dielo, resp. jeho časť, riadne podľa podmienok tejto 

zmluvy a/alebo nedodrží termín vykonania diela dohodnutý v článku III. tejto zmluvy 

a/alebo termíny vykonania časti diela stanovené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, ktoré sú 

uvedené ako etapy E-0l-GO až E-07-GO uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo 

výške 0,05 % z ceny diela, resp. riadne nevykonanej časti diela, a to za každý aj začatý 
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deň omeškania.  

9.2 V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry za vykonané dielo, je 

zhotoviteľ oprávnený si od objednávateľa nárokovať zaplatenie úroku z omeškania 

podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka. 

9.3 V prípade, ak zhotoviteľ nezúčtuje, alebo nevráti, poskytnutý preddavok na cenu v 

lehote stanovenej podľa bodu 3.4 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo 

výške 0,1% zo sumy nevráteného (nezúčtovaného) preddavku, a to za každý aj začatý 

deň omeškania. 

9.4 V prípade, ak zhotoviteľ neodstráni reklamovanú vadu v lehote 30 dní, prípadne v inom 

vopred písomne dohodnutom termíne v súlade s bodom 6.8 odo dňa uplatnenia 

reklamácie, je objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu vo 

výške 0,03 % z ceny diela, a to za každý aj začatý deň omeškania. 

9.5 V prípade, ak zhotoviteľ pre objednávateľa nevypracuje a následne neodovzdá „Správu 

o technickom stave Vrtuľníka 0846“ v súlade s bodom 2.1.3 zmluvy, uhradí 

objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 66,- EUR, a to za každý aj začatý deň 

omeškania. 

9.6 Zmluvné pokuty dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na tom, či a 

v akej výške vznikne druhej strane škoda. Dohodnuté zmluvné pokuty a úrok z 

omeškania povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. 

Základom pre výpočet zmluvných pokút a sankcií sú ceny s DPH.  

9.7 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť z tejto zmluvy, je povinná nahradiť škodu 

tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Tejto povinnosti sa zbaví len tým, ak preukáže, 

že porušenie povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. 

Zodpovednosť za škodu a povinnosť nahradiť škodu sa riadi ustanoveniami § 373 a násl. 

Obchodného zákonníka. 

 

 
Článok X. 

Predčasné ukončenie zmluvy 
 

10.1 Pred uplynutím dohodnutej doby, na ktorú je táto zmluva uzatvorená, je možné túto 

zmluvu ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od zmluvy alebo 

výpoveďou. Výpovedná lehota je trojmesačná a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená 

druhej zmluvnej strane. 

10.2 Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v súlade s príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Od zmluvy je možné odstúpiť aj v čiastočnom rozsahu, a to v 

rozsahu jednotlivých častí.  

10.3 Odstúpenie od tejto zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne, inak je neplatné. 

V odstúpení musí v ňom byť uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana od tejto zmluvy 

odstupuje. Odstúpenie od tejto zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie 

o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane.  

10.4 Za podstatné porušenie zmluvných povinností tejto zmluvy budú zmluvné strany 

považovať: 

a) na strane zhotoviteľa: 

 nedodržanie termínu dokončenia diela stanoveného v bode 4.1 a/alebo 

termínov uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, 

 porušenie povinnosti vyplývajúcej z bodu 5.1, 5.7 a 5.9 tejto zmluvy, 

 nevykonávanie diela v súlade s podmienkami uvedenými v tejto zmluve, 
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 nedosiahnutie takticko-technických parametrov uvedených v TPF vrtuľníka v 

riadnom termíne, 

 neodstránenie vád v dohodnutej lehote na vybavenie reklamácie podľa bodu 

6.8 tejto zmluvy, 

b) na strane objednávateľa: 

 omeškanie objednávateľa s úhradou faktúry trvajúce viac ako 30 kalendárnych 

dní, 

10.5 Zmluvné strany sa ďalej dohodli, že objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj 

v prípade, ak: 

10.5.1 dochádza k zmene majetkových pomerov zhotoviteľa, 

10.5.2 zhotoviteľ prestane vykonávať činnosť, ktorá bezprostredne súvisí s touto 

zmluvou alebo ak zanikne jeho oprávnenie k podnikateľskej činnosti,  

10.5.3 v hospodárskej a finančnej situácii zhotoviteľa dochádza k výrazne 

nepriaznivému vývoju (najmä na základe zistení daňových, správnych, 

súdnych, colných i ďalších orgánov), 

10.5.4 bolo vydané upovedomenie o začatí exekúcie na majetok zhotoviteľa, 

10.5.5 pokiaľ sa po podpise tejto zmluvy preukáže, že vyhlásenia zhotoviteľa boli 

nepravdivé, neúplné alebo zavádzajúce. 

10.6 Dňom nadobudnutia účinnosti odstúpenia od zmluvy prechádza vlastnícke právo k 

dielu, resp. k rozpracovanému dielu, resp. jeho častí v celom rozsahu na objednávateľa. 

 

 

Článok XI. 

Doručovanie 

11.1 Doručením sa rozumie prijatie zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. Za 

deň doručenia písomnosti prostredníctvom pošty zasielanej ako doporučená zásielka sa 

považuje takisto deň, 

a) v ktorý sa dostala do dispozičnej sféry adresáta (t. j. kedy zamestnanec pošty  

na odbernom lístku vyznačil dátum uloženia zásielky, alebo adresát odmietol 

zásielku prevziať) alebo 

b) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, „adresát sa 

odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka, ktorá znamená 

nedoručiteľnosť zásielky. 

11.2 Písomnosti doručované e-mailom sa považujú za doručené v deň ich úspešného 

odoslania na príslušnú e-mailovú adresu, aj keď si ich druhá zmluvná strana neprečítala. 

Zmluvné strany sú povinné za účelom elektronického doručovania písomností ako aj 

ďalšej elektronickej komunikácie nastaviť v kontaktných e-mailových adresách 

automatické generovanie potvrdenia o doručení správy. Uvedené potvrdenie nemá 

vplyv na dohodnutý okamih doručenia. 

11.3 Zmluvné strany sú povinné navzájom si písomne oznámiť zmenu adresy na doručovanie 

a zmenu elektronickej adresy (e-mail) najneskôr v deň ich zmeny. Ak zmluvná strana v 

stanovenej lehote druhú stranu o zmene neinformuje, považuje sa doručenie písomností 

za riadne vykonané na poslednú známu adresu. 

 

 

Článok XII. 

Záverečné ustanovenia 

 

12.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
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dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a ods. 1 zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. 

12.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny kontaktných údajov ako sú ich sídla, čísla 

bankových účtov, názov/obchodné meno zmluvných strán alebo ich organizačných 

zložiek a zmena oprávnených osôb, nie sú zmenami podliehajúcimi súhlasu zmluvných 

strán. Zmluvné strany zmenu týchto kontaktných údajov bezodkladne oznámia druhej 

zmluvnej strane jednostranným písomným oznámením, podpísaným oprávneným 

zástupcom, na kontaktnú adresu uvedenú v článku I. tejto zmluvy. 

12.3 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom 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.  

12.4 Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu bude možné meniť alebo dopĺňať iba písomnými 

dodatkami, po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán. 

12.5 Zmluvné strany sa zaväzujú písomne si oznamovať všetky skutočnosti, ovplyvňujúce 

plnenie predmetu zmluvy ako aj poskytnúť si potrebnú súčinnosť potrebnú pre 

vykonanie diela. 

12.6 Ak nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa práva a povinnosti zmluvných strán 

z nej vyplývajúce a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi 

všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky.  

12.7 Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých štyri obdrží objednávateľa 

jeden zhotoviteľ. 

12.8 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich prejavená vôľa je slobodná a vážna, ich spôsobilosť 

na právne úkony nie je obmedzená, že si zmluvu prečítali a s jej obsahom sa oboznámili, 

že nebola uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, jej obsah im je 

dostatočne zrozumiteľný a určitý, súhlasia s ním, čo svojimi vlastnoručnými podpismi 

potvrdzujú. 

12.9 Pre účely tohto právneho vzťahu je oprávnený konať za objednávateľa a zhotoviteľa vo 

veciach: 

 podpisovania Zápisu o odovzdaní a prevzatí Vrtuľníku 0846: 

 za stranu zhotoviteľa: 

poverený zamestnanec Úseku riadenia kvality LOT, a. s., 

 za stranu objednávateľa: 

veliteľ vrtuľníkového krídla Prešov (xxxxxx) alebo osoba ním poverená: 

plk. Ing. xxxx xxxxxx, tel. xxxx/xxx xxx,email: xxxxxxxx@xxx 

 podpisovania Zápisov o vykonaní etapy: 

 za stranu zhotoviteľa: 

xxxxxxxxxxxxxxx 

 za stranu objednávateľa: 

HI vk pplk. Ing. xxxxx xxxxx, tel. xxxx/xxx xxx, email: xxxxxx@xxx; alebo 

osoba ním poverená, 

VVzS mjr. Ing. xxxx xxxxx, tel. xxxx/xxx xxx, email:    sxxxxxx@xxx; alebo 

osoba ním poverená 

 podpisovania Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela: 

 za stranu zhotoviteľa: 

Ing. xxx xxxxx, tel. 032/xx xx xxx, email: xxxxxx@lxxx; 

xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, tel. 032/xx xx xxx, email: xxxxxxxxxx@xxx alebo 

nimi poverená osoba. 

 za stranu objednávateľa: 

veliteľ vrtuľníkového krídla Prešov (xxxxxxx) alebo osoba ním poverená: 

mailto:xxxxxxxx@mil.sk
mailto:xxxxxx@mil.sk
mailto:sxxxxxx@mil.sk
mailto:xxxxxx@lotn.sk
mailto:vasko@lotn.sk
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plk. Ing. xxxx xxxx, tel. 0960/xxx xxx, email: xxxxxxxx@xxx; 

V prípade personálnych alebo organizačných zmien, budú zmeny v oprávnených 

osobách písomne oznámené zmluvnou stranou druhej zmluvnej strane. 

12.10 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je : 
Príloha č. 1: Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých 

 etapách o počte 1 list 
Príloha č. 2: Zoznam náhradných dielov o počte 1 list 
Príloha č. 3: Agregáty so skorším dátumom uvedenia do prevádzky ako 6/1989 

o počte 1 list 

 

 

 

V Trenčíne dňa: V Bratislave dňa: 

 

 

Za zhotoviteľa: Za objednávateľa: 

 

 

 

 

---------------------------------------_____________  ---------------------------------------- 

     Mgr. Ľubomír GALKO                 Ing. Pavol LÍŠKA 

      predseda predstavenstva                riaditeľ 

         a generálny riaditeľ       Úradu pre investície a akvizície

mailto:xxxxxxxx@mil.sk
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               Príloha č. 1 ZoD č. 2021/102 
       Počet listov: 1 

 

 

Vrtuľník Mi-17 M, ev. č. 0846 III. GO + PTŽ 

„Čerpanie finančných prostriedkov v členení po jednotlivých etapách“ 

 

Por.  

číslo 
Etapa 

Termín plnenia 

do: 
Názov 

Cena 

 bez DPH (€) 

Cena 

 s DPH 

(€) 

 
   15.03.2021 Preprava a odovzdanie  vrtuľníka u zhotoviteľa      

1.  E-01-GO 30.06.2021 
Funkčné skúšky , demontáž vrtuľníka na celky a agregáty, odstránenie vonkajšieho náteru 

trupu 
229 532,00 275 438,40 

2.  E-02-GO 30.08.2021 
Technologický nález, defektoskopia určených častí, nitárske práce, klampiarske práce – 

rozpracovanie. Odovzdanie Správy o technickom stave Vrtuľníka 0846 
305 520,00 366 624,00 

3.  E-03-GO 29.10.2021 
Oprava jednotlivých systémov a inštalácií - rozpracovanie, preskúšanie a oprava agregátov 

a prístrojov - rozpracovanie. 
644 550,00 773 460,00 

4.  E-04-GO 15.12.2021 
Oprava agregátov a prístrojov - ukončenie, oprava jednotlivých systémov a inštalácií - 

ukončenie, čalúnnické práce - rozpracovanie, dodanie ND 
1 741 520,00 2 089 824,00 

5.  E-05-GO-01 15.12.2021 Spätná montáž vrtuľníka - rozpracovanie 125 150,00 150 180,00   

6.  E-05-GO-02 15.03.2022 Spätná montáž vrtuľníka - ukončenie 100 000,00 120 000,00   

7.  E-06-GO 15.04.2022 
Preskúšanie jednotlivých systémov vrtuľníka po montáži, klampiarske a čalúnnické práce 

- ukončenie. Nivelácia vrtuľníka po oprave. 
268 630,00 322 356,00 

8.  E-07-GO 10.05.2022 
PTŽ + záverečná kontrola, motorová skúška, vonkajší náter, kompenzácia + váženie, zálety 

po GO 
251 764,00 302 116,80 

 
  30.05.2022 Odovzdanie vrtuľníka oprávnenému zástupcovi objednávateľa po vykonanej GO     

 
    Cena celkom 3 666 666,00 4 399 999,20 
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Náhradné diely, ktoré budú použité pri GO a opravách 

 

P. č. Náhradný diel Množstvo 

1.  Sada listov nosného rotora 1 sada 

2.  Sada listov vyrovnávacieho rotora 1 sada 

3.  Reťaz PR-15 875-2300-1 1 ks 

4.  súpravu hadíc /pre hydraulický, vzduchový, 

palivový, olejový systém a systém neutrálneho 

plynu/,  
1 súprava 

5.  Generátor SGS-40 PU  2 ks 

6.  Pneumatika 865x280 model 1A 2 ks 

7.  Pneumatika 595x195 model 14A 2 ks 

Dodávka súpravy plachiet pre vrtuľník v zložení: 

8.   plachta na LNR 5 ks 

9.   plachta na HNR 1 ks 

10.   plachta na HVR 1 ks 

11.   plachta na LVR 3 ks 

12.   plachta na kabínu (zimná)  1 ks 

13.   plachta na PZU 2 ks 

14.   plachta na pitot - statickú trubicu 2 ks 

15.   plachta – kabínka pre let bez vidu pre M 1 ks 

16.   sada kotviacich lán 5 ks 

17.   plachta na zdvíhacie zariadenie LPG-150 1 ks 

18.   plachta na svetlomet SX-16 1 ks 
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Vrtuľník Mi-17 M, ev. č. 0846 

Agregáty so skorším dátumom uvedenia do prevádzky ako 6/1989 

 

Názov agregátu 

 

 

 

Výkresové číslo 

agregátu 

Výrobné číslo ks obmedzenie 
Návrh 

riešenia 

Umelý horizont AGB-3K-3s 
12133707 

12133708 
2 

dobový ŤŽ do 

26.12.2028  

Viď 

technická 

správa 

Rádioizotopový 

indikátor 

námrazy(vysielač) 

BIS-4AN 340 1 

v prevádzke od 

17.10.1988 

predĺženie ŤŽ 

na 40r. do 

16.10.2028 

Všesmerová 

anténa 

rádiokompasu 

8AT-7103-510 G890202 1 

v prevádzke od 

27.5.1989 

predĺženie ŤŽ 

na 40r. Do 

26.5.2029 

Ovládacia skrinka Blok19 16757 1 

v prevádzke od 

27.5.1989 

predĺženie ŤŽ 

na 40r. Do 

26.5.2029 

      

 


