číslo
číslo

Zmluvy objednávatera:
Zmluvy zhotovitel'a:

2020-0032-1174520/02

o

DOHODA
Zmluvy o dielo

ukončení

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

l.
1.1

Objednávater:

Zapísaný:

IČO:

DIČ:
IČ DPH :
Bankové spojenie:

č. účtu:
l BAN:
SWIFT:
Menom spoločnosti koná:

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
SK2020261 342
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 Pa lkovič- 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:

Osoby oprávnené
zmluvných:

rokovať

technických:
(ďalej

HERMAN Jozef, PLYN-ELEKTRO, spol. s r.o.
Horelica 310
02201 Čadca
v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina
oddiel: Sro , vložka č.127 35/L
36 397113
2020135799
SK2020 135799
Slovenská sporitel'ňa, a .s .
0311198114/0900
SK3809000000000311198114
GIBASKBX
Jozef Hennan
konater
vo veciach:
Jozef Herman
Jozef Herman

len "zhotovíte!'")

(ďalej spoločne

ako "Zmluvné strany• alebo jednotlivo ako .,Zmluvná strana")

Dohoda o ukončení ZoD . Rekonštrukcia mechanických zábranných prostriedkov na prvkoch Kl - ESt Stupava·
1/3

r
ll. PR EA MB UL A

2.1

Dňa 19.03.2020 bola
medzi Zmluvnými stranam
i uzatvorená Zmluva o die
1174520, predmetom kto
lo č. 2020-0032rej je zhotovenie diela
.R ek on štr uk cia me ch an
zá bra nn ýc h pro str ied ko
ick ýc h
v na prv koc h Kl - ES
t St up av a" . Následne bo
posunu terminu začiatku
l z dôvodu
realizácie stavebných prá
c uzatvorený Dodatok č.1
o dielo zo dňa 16.12.20
k Zmluve
20, ktorého predmetom
bola zmena termínu uko
(Zmluva o dielo v znení Do
nčenia diela
datku č. 1 označovaná ďal
ej len ako "Zmluva")
2.2 Na základe rozhodnuti
.
a objednávatel'a o odklade
začiatku prác na sta
mechanických zábranných
vbe .Rekonštrukcia
prostriedkov na prvkoch Kl
-E St Stupava" a neskôr
za stavbu Rekonštrukcia
o zámene
mechanických zábranných
prostriedkov na prvkoch
Veľký Ďur,. sa Zmluvné str
Kl - ESt
any dohodli na ukončeni
Zmluvy Dohodou.

111. PR ED ME T DO HO DY

3.1 Zmluvné strany sa do
hodli na ukončení Zmluv
y v zmysle bodu 16 .1 Zm
Zmluvných strán ku dňu na
luvy Dohodou
dobudnutia účinnosti tejto
Dohody.
3.2 Zmluvné strany sa za
väzujú vysporiadať vzájom
né záväzky vyplývajúce zo
dní odo dňa nadobudnuti
Zmluvy do 7
a účinnosti tejto Dohody
a to spôsobom sumárne
o rozpracovanosti diela.
ho zápisu
3.3 Zhotoviteľ je oprávne
ný fakturovať vykonanú
časť plnenia Zmluv
podpísania sumárneho zá
y do 15 dní odo dňa
pisu o rozpracovanosti die
la.
3.4 Faktúra sa považu
je za doručenú v listinn
ej (tlačenej) forme na
objednávatera a v elektr
adresu sídla
onickej forme výlučne
na adresu efaktury@se
Elektronická faktúra doru
psas.sk .
čená na inú e-mailov
ú adresu sa nepovažuje
faktúru doručenú objedná
za elektronickú
vatel'ovi v zmysle tejto Zm
luvy.
3.5 Faktúra musí obsaho
vať všetky náležito
sti podľa zákona č. 222/2
pridanej hodnoty v znení
004 Z. z. o dani z
neskorších predpisov (ďa
lej len .zákon o DP
vzniku daňovej povinnosti
H") platným v deň
, označenie čísla Zmluvy
podl'a evidencie objednáva
bankového účtu v tvare
teľa a číslo
IBAN a kód štatistickej
klasifikácie produktov pod
(CPA) . Súčasťou faktúry je
ľa činnosti
zápis o rozpracovanosti die
la podpísaný obidvoma Zm
stranami.
luvnými
3.6 V prípade , že fak túr
a nebude obsahovať ná
ležitosti uvedené v bode
objednávateľ je opráv
3.5 tejto Dohody,
nený vrátiť ju zhotoviteľov
i na doplnenie. V tak
plynutie lehoty splatnosti
om
prí
pade sa preruši
a nová lehota splatnosti
začne plynúť doru
faktúry objednávateľovi.
čením opravenej
3. 7 Lehota splatnosti fak
túry je 60 dn í od jej doruče
nia objednávate!'ovi
3.8 Objednávateľ podpiso
.
m tejto Dohody udeľuje zho
toviteľovi súhlas v
§ 71 ods. 1 písm. b) zákona
zmysle ustanovenia
o DPH, aby vystavoval a
spracúval faktúry v elektr
forme, za podmienky
onickej
predchádzajúceho inform
ovania objednávateľa o
elektronického spôsobu fak
používaní
turácie v zmysle bodu 3.9
tejto Dohody.
3.9 Do 1Odní od nadobu
dnutia účinnosti tejto Doho
dy
,
je
zh
otovitel' povinný písomne
objednávateľovi , či bu
de pri fakturácii podľa toh
oznámiť
to zmluvného vzťahu použív
formu alebo listinnú (tlače
ať elektronickú
nú) formu faktúr . Pís
omné oznámenie zhotovite
fakturácie sa považuje
ľa o spôsobe
za záväzné dňom jeh o
doručenia objednáva
doručovania faktúr v
teľovi. V prípade
elektronickej forme bude
v oznámení uvedená aj e-m
z ktorej budú faktúry odos
ailová adresa,
ielané.
3.1 O Ak si zhotoviteľ nesp
lní riadne a včas svoju pov
innosť podľa bodu
záväzný spôsob fakturác
3.9 tejto Dohody, za
ie sa považuje listinná (tl
ačená) forma.
3. 11 Zhotovíte!' je opráv
nený písomne požiadať
objednávateľa o zm
aj v priebehu trvania zmluv
enu spôsobu fakturácie
ného vzťahu . Spôsob fak
turácie sa považuje za zm
dňa písomného po
enený odo
tvrdenia zmeny spôsob
u fakturácie zo strany
zhotoviteľovi.
objednávateľ
a

Dohoda o

ukončeni

ZoD .,Rekon~trukcia mecha
nických zábranných prostri
edkov

na prvkoch Kl - ESt Stupav
a"
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3.12 V príp ade ome ška nia objedná
vatef'a s úhra dou zml uvn ej cen y na
zák lade doručenej
faktúry má zhotoviteľ práv o na upla tnen
ie úrok u z ome ška nia vo výšk e 1M EUR
IBO R +
8% p. a. z dlžn ej sum y za kaž dý deň
ome ška nia. Pre výpočet úrok u sa pou
žije
hod
nota
1M EUR IBO R. ktorá je plat ná k prvé
mu dňu ome ška nia s plat bou . Ak 1M
EUR IBO R
ned osia hne klad nú hod notu (záp orná
hodnota), pri výpočte úrok u sa pou
žije 1M
EUR IBO R rovný nule .

IV. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
4.1 Táto Doh oda nad obú da

p latnosť a účinnosť dňom jej
pod písa nia obid vom a Zml uvn ými
stranami.
4.2 Táto Doh oda je vypr aco van á v štyr
och rovn opis och , z ktorých každá zo
Zml uvn ých strá n
dos tane po dve vyho tove nia .
4.3 Zml uvn é stra ny sa doh odli, že Doh
oda a daňové dok lady súvisiac e s
Doh odo u bud ú
zve rejn ené taký m spô sob om , ktor ý
pre pov inne zverejňované zml uvy,
obje dná vky a
faktúry vyp lýva z§ 5a a 5b zák ona č.
211 /200 0 Z. z . o slob odn om prístupe
k info rmá ciám
a o zme ne a dop lnen í niek torý ch zák
ono v (zák on o slob ode informácií) v zne
n í nes korš ich
pred piso v. Tým nie je dotk nutá och
rana utaj ova ných skutočnosti, och rana
oso bno sti a
oso bný ch úda jov, och rana obc hod néh
o tajo mst va, ako aj ďa lš ie obm edz enia
prís tupu k
info rmá ciám , ktoré zver ejne nie obm
edz ujú, aleb o vylučujú . Tým nie
je dotk nuté
usta nov enie bod u 14.1 tejto Zml uvy.
4.4 Zml uvn é stra ny vyhl asuj ú, že
táto Doh oda neb ola uza vret á v tiesn
i, ani za náp adn e
nev ýho dný ch pod mie nok a pred stav
uje prej av ich vôle, ktorý je urob ený slob
odn e, váž ne,
určite a zroz umi tern e a ktor
ý nie je urob ený v omy le a svojim
obs
aho
m
aleb
o účelom
neo dpo ruje alebo neo bch ádz a zák on.
Ďalej Zml uvn é stra ny vyhl asujú , že
sú
spô sob ilé na
uza tvor enie tejto Doh ody a jej plne
nie je mož né, sú obo zná men é jej
obs aho m a bez
výhr ad s nim súh lasia , na zna k čoho
k tejto Doh ode prip ájaj ú svoje pod pisy
.

V Bratislave,

dňa

.

Za obje dná vate l'a:

mg. t"'eter uov hun
pred sed a pred stav ens tva

V ...... .... ............

dňa: ...... ............ .. ..

Za zh~ovitef'a:

.. .......... ........... .

~: ·~

Joz ef n ~
knn::atPI'

n

'·-

. . . .... . . . . ."... r.7. . . .
~

Marián Šíra ec, MBA
pod pred s éla pred stav nstv a
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