
číslo Zmluvy objednávatera: 
číslo Zmluvy zhotovitel'a: 

2020-0032-117 4520/02 

DOHODA 
o ukončení Zmluvy o dielo 

,,Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Stupava" 
(ďalej len "Dohoda") 

1.1 Objednávater: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
č. účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l. . 
Oddiel Sa, Vložka č. 2906/B 
35 829 141 
2020261342 
SK2020261342 
TATRA BANKA, a.s., Bratislava 
2620191900/1100 
SK30 1100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 
Ing. Peter Dovhun - predseda predstavenstva 
Marián Širanec, MBA - podpredseda predstavenstva 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Marián Sabol- výkonný riaditel' sekcie investícif 

prenosu a súvisiacich činností 
technických: Ing. Ladislav Palkovič- vedúci odboru investícii vedeni 

Ing. štefan Kšiňan, vedúci odboru elektrických stanic -Západ 

(dalej len ,.objednávate!"') 

1.2 Zhotoviter: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH : 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
l BAN: 
SWIFT: 
Menom spoločnosti koná: 

HERMAN Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o. 
Horelica 310 
02201 Čadca 
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina 
oddiel: Sro, vložka č.12735/L 
36 397113 
2020135799 
SK2020 135799 
Slovenská sporitel'ňa, a.s. 
0311198114/0900 
SK3809000000000311198114 
GIBASKBX 
Jozef Hennan 
konater 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Jozef Herman 

technických: Jozef Herman 

(ďalej len "zhotovíte!'") 

(ďalej spoločne ako "Zmluvné strany• alebo jednotlivo ako .,Zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Dňa 19.03.2020 bola medzi Zmluvnými stranami uzatvorená Zmluva o dielo č. 2020-0032-
1174520, predmetom ktorej je zhotovenie diela .Rekonštrukcia mechanických 
zábranných prostriedkov na prvk och Kl - ESt Stupava". Následne bol z dôvodu 
posunu terminu začiatku realizácie stavebných prác uzatvorený Dodatok č.1 k Zmluve 
o dielo zo dňa 16.12.2020, ktorého predmetom bola zmena termínu ukončenia diela 
(Zmluva o dielo v znení Dodatku č. 1 označovaná ďalej len ako "Zmluva"). 2.2 Na základe rozhodnutia objednávatel'a o odklade začiatku prác na stavbe .Rekonštrukcia 
mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl -ESt Stupava" a neskôr o zámene 
za stavbu Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt 
Veľký Ďur,. sa Zmluvné strany dohodli na ukončeni Zmluvy Dohodou. 

111. PREDMET DOHODY 
3.1 Zmluvné strany sa dohodli na ukončení Zmluvy v zmysle bodu 16.1 Zmluvy Dohodou 

Zmluvných strán ku dňu nadobudnutia účinnosti tejto Dohody. 3.2 Zmluvné strany sa zaväzujú vysporiadať vzájomné záväzky vyplývajúce zo Zmluvy do 7 
dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto Dohody a to spôsobom sumárneho zápisu 
o rozpracovanosti diela. 

3.3 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať vykonanú časť plnenia Zmluvy do 15 dní odo dňa 
podpísania sumárneho zápisu o rozpracovanosti diela. 3.4 Faktúra sa považuje za doručenú v listinnej (tlačenej) forme na adresu sídla 
objednávatera a v elektronickej forme výlučne na adresu efaktury@sepsas.sk. 
Elektronická faktúra doručená na inú e-mailovú adresu sa nepovažuje za elektronickú 
faktúru doručenú objednávatel'ovi v zmysle tejto Zmluvy. 3.5 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 
pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len .zákon o DPH") platným v deň 
vzniku daňovej povinnosti , označenie čísla Zmluvy podl'a evidencie objednávateľa a číslo 
bankového účtu v tvare IBAN a kód štatistickej klasifikácie produktov podľa činnosti 
(CPA). Súčasťou faktúry je zápis o rozpracovanosti diela podpísaný obidvoma Zmluvnými 
stranami. 

3.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v bode 3.5 tejto Dohody, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruši 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej 
faktúry objednávateľovi. 

3. 7 Lehota splatnosti faktúry je 60 dní od jej doručenia objednávate!' ovi. 3.8 Objednávateľ podpisom tejto Dohody udeľuje zhotoviteľovi súhlas v zmysle ustanovenia 
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona o DPH, aby vystavoval a spracúval faktúry v elektronickej 
forme, za podmienky predchádzajúceho informovania objednávateľa o používaní 
elektronického spôsobu fakturácie v zmysle bodu 3.9 tejto Dohody. 3.9 Do 1 O dní od nadobudnutia účinnosti tejto Dohody, je zhotovitel' povinný písomne oznámiť 
objednávateľovi , či bude pri fakturácii podľa tohto zmluvného vzťahu používať elektronickú 
formu alebo listinnú (tlačenú) formu faktúr. Písomné oznámenie zhotoviteľa o spôsobe 
fakturácie sa považuje za záväzné dňom jeho doručenia objednávateľovi. V prípade 
doručovania faktúr v elektronickej forme bude v oznámení uvedená aj e-mailová adresa, 
z ktorej budú faktúry odosielané. 

3.1 O Ak si zhotoviteľ nesplní riadne a včas svoju povinnosť podľa bodu 3.9 tejto Dohody, za 
záväzný spôsob fakturácie sa považuje listinná (tlačená) forma. 3. 11 Zhotovíte!' je oprávnený písomne požiadať objednávateľa o zmenu spôsobu fakturácie aj v priebehu trvania zmluvného vzťahu. Spôsob fakturácie sa považuje za zmenený odo 
dňa písomného potvrdenia zmeny spôsobu fakturácie zo strany objednávateľa 
zhotoviteľovi. 
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3.12 V prípade omeškania objednávatef'a s úhradou zmluvnej ceny na základe doručenej faktúry má zhotoviteľ právo na uplatnenie úroku z omeškania vo výške 1M EURIBOR + 8% p. a. z dlžnej sumy za každý deň omeškania. Pre výpočet úroku sa použije hodnota 1M EURIBOR. ktorá je platná k prvému dňu omeškania s platbou. Ak 1M EURIBOR nedosiahne kladnú hodnotu (záporná hodnota), pri výpočte úroku sa použije 1M EURIBOR rovný nule. 

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

4.1 Táto Dohoda nadobúda p latnosť a účinnosť dňom jej podpísania obidvoma Zmluvnými stranami. 
4.2 Táto Dohoda je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo Zmluvných strán dostane po dve vyhotovenia . 
4.3 Zmluvné strany sa dohodli, že Dohoda a daňové doklady súvisiace s Dohodou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy, objednávky a faktúry vyplýva z§ 5a a 5b zákona č. 211/2000 Z. z . o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskoršich predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočnosti, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalš ie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú . Tým nie je dotknuté ustanovenie bodu 14.1 tejto Zmluvy. 

4.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto Dohoda nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený slobodne, vážne, určite a zrozumiterne a ktorý nie je urobený v omyle a svojim obsahom alebo účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Ďalej Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Dohody a jej plnenie je možné, sú oboznámené jej obsahom a bez výhrad s nim súhlasia , na znak čoho k tejto Dohode pripájajú svoje podpisy. 

V Bratislave, dňa . 

Za objednávatel'a: 

mg. t"'eter uovhun 
predseda predstavenstva 

........... ~ .. ....... " .... .r.7 ....... .. Marián Šíra ec, MBA 
podpreds éla predstav nstva 

V ...... .... .. .. ........ dňa: ...... .. ........ .. .. .. 

Za zh~ovitef'a: 

Jozef n~ n 
~:·~ .. .. ........ .. ......... . 

knn::atPI' '·-
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