
. ' 
číslo zmluvy objednávatefa: 

číslo zmluvy zhotovítel'a: 

2021 - 0222 - 1133223 

Č l A S T K O V Á Z M L U V A č. 4 
k Rámcovej dohode č. SEPS- 2017-0106-1121210 

na výrub porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn - oblasť 2. 
(ďalej len ,.Čiastková zmluva"). 

1.1 Objednávateľ: 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ : 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 
IBAN: 
SWIFT (BIC): 

Menom spoločnosti koná: 

zmluvných: 

technických: 

l. ZMLUVNÉ STRANY 

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s. 
Mlynské nivy 59/A 
824 84 Bratislava 26 
v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l., 
oddiel: Sa. vložka č. 2906/B 
35 829141 
2020261342 
SK 2020261342 
Tatra banka, a.s. Bratislava 
2620191900/ 11 oo 
SK 301100 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Ing. Peter Dovhun, generálny riaditel' 

Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 

Ing. Tomáš Pavlík, výkonný riaditel' sekcie prevádzkovej 
správy Západ 

Ján Sekereš, vedúci odboru elektrickych vedení Západ 

(ďalej len .objednávatef" alebo .,SEPS") 

1.2 Zhotovitef: RENAS, s.r.o. 
Révová 7, 811 02 Bratislava 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava l, 
Oddiel: Sro Vložka čís l o: 51966/8 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
číslo účtu : 
lBAN : 
SWIFT (BIC}: 

44137770 
2022607730 
81<2022607730 
Tatrabanka, a.s. Bratislava 
2628030888/1100 
SK93 11 OO 0000 0026 2803 0888 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Marián Chabreček. konater spoločnosti 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Marián Chabreček 
technických: štefan Petre 

(ďalej len .zhotovitef"} 
(ďalej spoločne len "Zmluvné strany" alebo jednotlivo .,Zmluvná strana•) 

Čiastková zmluva č.4 k Rámcoveí dohode č. SEPS - 2017-0106-112121 o na výrub porastov 
11 ochrannom pásme elektrických vedení zvn a vvn - oblasť 2. 
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ll. PREAMBULA 

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto Čiastkovej zmluvy je Rámcová dohoda na výrub 
porastov v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a wn - oblasť 2, 
č. zmluvy objednávateľa 2017-0106-1121210 zo dňa 22.05.2018 v zneni jej Dodatku 
č.1 zo dňa 27.07.2018 (ďalej len "Rámcová dohoda"). 

2.2. V Čiastkovej zmluve sa upresňujú nasledovné články Rámcovej dohody: Predmet 
zmluvy, Čas plnenia a miesto plnenia, Cena a Záverečné ustanovenia. 

111. PREDMET ČIASTKOVEJ ZMLUVY 

3.1. Výrub porastov bude realizovaný podl'a požiadaviek objednávateľa a v zmysle § 11 
a§ 43 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplneni niektorých zákonov 
v zneni neskorších predpisov v ochranných pásmach nasledovných vedení: 

V046 EMO - Vel'ký Ďur V448 Gabčíkovo - Gyór 

V047 EMO -Veľký Ďur 

V048 EMO - Veľký Ďur 

V049 EMO - Veľký Ďur 

V425 Križovany- Verký Ďur 

V426 Levice- p. b.č. 50 

V449 Levice - God 

V479N480 Gabčíkovo- V. Ďur 

V490 Verký Ďur - Levice 

V491 Veľký Ďur- Levice 

V492 Vel'ký Ďur- p.b.č.112 

3.2 Rozsah a spôsob výrubu porastov medzi jednotlivými stožiarmi vedeni, jednotková 
cena podľa Rámcovej dohody a celková cena tvorí prílohu č.1 tejto Čiastkovej zmluvy. 

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

4.1. Plnenie v zmysle článku Ili. bude zhotoviter pre objednávatel'a poskytovať v termíne: 

4.1.1. Začiatok plnenia: dňom platnosti Čiastkovej zmluvy, 

4.1 .2. Termín odovzdania pracoviska: do 7 pracovných dní od podpisu tejto Čiastkovej 
zmluvy, 

4.1 .3. Ukončenie plnenia: 30.11.2022 

4.2. Miestom plnenia je ochranné pásmo vedení definovaných v bode 3.1. Čiastkovej 
zmluvy. 

V. CENA 

5.1. Celková cena za realizáciu predmetu plnenia v rozsahu článku Ili. bude fakturovaná na 
základe skutočne vykonaných prác, podl'a jednotlivých cien dohodnutých v Rámcovej 
dohode. 

5.2. Celková cena za realizáciu predmetu plnenia nesmie presiahnuť sumu, ktorá je 
stanovená ako maximálna cena 61 419,55 € bez DPH 

(slovom šesťdesiatjedentisícštyristodevätnásť Eur päťdesiatpäť Centov). 

Ciastková zmluva č.4 k Rámcovej dohode č. SEPS - 2017-0106-1121210 na výrub porastov 
v ochrannom pásme elektrických vedení zvn a wn-oblasť 2. 
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Vl. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
6. 1. Ostatné ustanovenia Rámcovej dohody, touto Čiastkovou zmluvou nedotknuté 

zostávajú nezmenené. 

6.2. Táto Čiastková zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania obidvoma 
zmluvnými stranami. 

6.3. Neoddelitel'nou súčasťou tejto Čiastkovej zmluvy je: 

Príloha číslo 1: Rozsah a spôsob výrubu porastov, 

6.4. Táto Čiastková zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, dva rovnopisy pre 
objednávateľa a dva rovnopisy pre zhotovitel'a. 

6.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že Čiastková zmluva nebola uzavretá v tiesni. ani za 
nápadne nevýhodných podmienok a predstavuje prejav ich vôle, ktorý je urobený 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, a ktorý nie je urobený v omyle, svojim 
obsahom, alebo účelom neodporuje, alebo neobchádza zákon. Ďalej zmluvné strany 
vyhlasujú, že sú spôsobilé na uzatvorenie tejto Čiastkovej zmluvy a jej plnenie je 
možné, sú oboznámené s jej obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k 
tejto Čiastkovej zmluve pripájajú svoje podpisy. 

6.6. Zmluvné strany sa dohodli, že Čiastková zmluva a daňové doklady súvisiace 
s Čiastkovou zmluvou 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 zneni neskorši ch predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana 
utajovaných skutočností, ochrana osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného 
tajomstva, ako aj ďalš ie obmedzenia prístupu k informáciám, ktoré zverejnenie 
obmedzujú, alebo vylučujú . Taktiež nie je dotknuté ustanovenie bodu 6.2. tejto 
Čiastkovej zmluvy. 

V Bratislave, dňa: .... 

Ing. Peter Dovhun 
generálny riadJteľ 

""" / / / 
11)9. M1roslav Jjlnega 

vr~riaditer úseku prevádzky 

Za zhoto.v.iteľa: . 

Marián- Chabreček 
konateľ 
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