
Z M L U V A 
 

O PRAVIDELNEJ REVÍZII ENERGETICKÉHO ZARIADENIA 
Č. 11/10/2017/1 

 

vypracovaná v súlade s § 39 ods. 8 zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

a  § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 
 

 
Článok I - Zmluvné strany 

 
Odberateľ:   
  
 Obchodné meno: Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky   
 
 sídlo:   Slovenská 11 A, 940 34 Nové Zámky 
 právna forma: štátna príspevková organizácia 
 zastúpená: MUDr. Karol Hajnovič, riaditeľ 
 identifikačné číslo: 17336112 
 daňové identifikačné číslo:  2021068324 
 IČ DPH:                                     SK2021068324 
 bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 BIC/SWIFT:  SPSRSKBA 
 číslo v tvare IBAN: SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
 správca majetku štátu zapísaný v:        

 registri organizácií vedeným Štatistickým úradom                          
Slovenskej republiky a v živnostenskom registri Okresného úradu Nové Zámky pod č. 
404-9729  

 / ďalej len „ odberateľ “ /    
    

Dodávateľ:      
 Obchodné meno: BEFRA Elektroservis s.r.o. 
 
 sídlo: Petőfiho 65, 941 31 Dvory nad Žitavou 
 oprávnený zástupca:  Ing. František Bernáth, konateľ 
 Tel: 0905 626 662 
 Fax: 035 6484 208 
 e-mail: befra@befra.sk 
 IČO: 50 914 987 

DIČ: 2120538519 
IČ DPH: SK2120538519 
bankové spojenie: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. 
 BIC/SWIFT: UNCRSKBX 
číslo účtu v tvare IBAN: SK06 1111 0000 0014 3892 7008 
Zápis v OR SR, Nitra, odd. sro, vl.č.43331/N 
 
 /ďalej len „ dodávateľ “/ 
/ odberateľ a dodávateľ ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“ / 
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Článok II - Účel a predmet zmluvy 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je servis dvoch kompenzačných rozvádzačov jalového výkonu (ďalej 

len „energetické zariadenia“)  odberateľa, ktorý sa dodávateľ zaväzuje zabezpečiť s odbornou 
starostlivosťou a v súlade s právnym poriadkom SR.   

 
2. Odberateľ sa za servis podľa predchádzajúceho odseku vykonaný dodávateľom v súlade 

s touto zmluvou a pokynmi odberateľa zaväzuje zaplatiť cenu uvedenú v čl. IV tejto zmluvy.  
 

 
Článok III - Rozsah a miesto plnenia 

 
1. Dodávateľ  sa zaväzuje v pravidelných  intervaloch dohodnutých s odberateľom 4 x ročne vy-

konať prehliadku energetických zariadení, ktorá zahŕňa tieto úkony: 
 

 Vizuálna kontrola, odstránenie drobných závad bez dodávky materiálu, 
 Kontrola termovíznou kamerou, 
 Premeranie hodnôt jednotlivých stupňov kompenzácie, 
 Otestovanie správnej funkcie regulátora, 
 Kontrola aktuálnej hodnoty tg fí podľa odpočtu, 
 Odstránenie väčších závad po odsúhlasení ceny materiálu a prác odberateľom. 

 
2. Miestom vykonávania predmetu zmluvy je adresa sídla odberateľa uvedená v záhlaví tejto 

zmluvy. 
 

 
Článok IV - Cena 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na cenách za poskytnuté servisné služby a na náhradách iných 

nákladov v súlade so zákonom č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov 
a vyhláškou Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva 
zákon č.18/1996Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov dohodou zmluvných strán 
nasledovne: 

A. Cena za prevedenie jedného servisu dvoch kompenzačných jednotiek bez dodania ma-
teriálu: 
Servis dvoch kompenzačných jednotiek: 2 x 75,00 € = 150,00€ bez DPH 
Cestovné náklady:                                                       10,00 € bez DPH 
Spolu bez DPH:                                                                    160,00€ bez DPH 
DPH 20%:                                                                     32,00€ bez DPH 
Spolu vrátane DPH:                                                     192,00€  

B. Cena za ročnú údržbu, ktorá obsahuje štyri prehliadky(servis dvoch kompenzačných jed-
notiek) podľa písm.) A: 768,00€ vrátane DPH 

C. Cena za štvorročnú údržbu, ktorá obsahuje šestnásť prehliadok (servis dvoch kompen-
začných jednotiek) podľa písm.) A: 3 072,00€ vrátane DPH 

 
2. K cenám bude dodávateľ účtovať príslušnú sadzbu dane z pridanej hodnoty v zmysle platných 

a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov. 
 

3.  Faktúra za poskytované služby bude vystavená do 15 dní po prevzatí riadne vykonaného ser-
visu, t.j. podpisom povereného zamestnanca odberateľa na protokole (servisnej správe), naj-
neskôr do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci v ktorom bolo plnenie 
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dodané. Lehota splatnosti faktúry bude 60 dní odo dňa doručenia odberateľovi a odberateľ sa 
zaväzuje v tejto lehote faktúru uhradiť bezhotovostným platobným stykom. 

   
4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa § 74 ods. 1 zákona č. 222/2004 

Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, resp. nebude po stránke vecnej 
alebo formálnej správne vyhotovená, odberateľ ju vráti dodávateľovi na opravu, zmenu alebo 
doplnenie  a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia prepracovanej faktúry od-
berateľovi. 

 
5.     Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania dodávateľa s nástupom na servis v lehote 

dohodnutej s odberateľom má odberateľ právo účtovať dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 
5 eur za každý deň omeškania. Právo odberateľa na náhradu škody tým nie je dotknuté. 

 
Článok V – Záručná doba 

 
1. Záručná doba na servisné práce začína plynúť odo dňa prevzatia predmetu zmluvy a prerušuje 

sa o dobu potrebnú na bezplatné odstránenie vád. 
 

2. Počas záručnej doby je dodávateľ povinný bezplatne odstrániť vady uskutočnenej opravy 
v termíne, na ktorom sa zmluvné strany písomne dohodnú. 

3. Dodávateľ zodpovedá odberateľovi za škody vzniknuté na zariadeniach odberateľa v súvislosti 
s výkonom servisných služieb dodávateľom. 

 
 

Článok VI - Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na 4 roky od nadobudnutia jej účinnosti. Účinnosť 
nadobudne dňa 01.01.2022. 

 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť: 

a) vzájomnou písomnou dohodou zmluvných strán o jej zániku ku dňu takto určenému, 
b) jednostranným odstúpením jednej zo zmluvných strán, ak druhá zmluvná strana poruší zmluvné 

povinnosti a nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, pričom odstúpenie 
od tejto zmluvy je možné výlučne písomnou formou a jeho účinky nastanú dňom jeho doruče-
nia druhej zmluvnej strane, 

c) výpoveďou odberateľa bez udania dôvodu s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína 
plynúť odo dňa doručenia výpovede dodávateľovi. V tomto prípade je dodávateľ odberateľovi 
povinný počas doby troch mesiacov od doručenia rozhodnutia o výpovedi plniť záväzky ply-
núce z tejto zmluvy. V prípade porušenia tejto povinnosti je dodávateľ povinný nahradiť škody, 
ktoré by odberateľovi vznikli neplnením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 

d) výpoveďou dodávateľa s trojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa do-
ručenia výpovede odberateľovi, ak sa odberateľ dostane do omeškania   s úhradou faktúr po 
dobu dlhšiu ako 3 mesiace. Odo dňa doručenia výpovede odberateľovi až do ukončenia plat-
nosti zmluvy sa zmluvné strany zaväzujú plniť záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy. 

 
3. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka (zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov) a 
ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky. 
Prípadné spory medzi zmluvnými stranami, ktoré sa nepodarí vyriešiť ich dohodou, budú 
riešené súdom Slovenskej republiky, ktorý je mieste príslušný podľa sídla odberateľa. 
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4. Zmeny a doplnky k tejto zmluve sa môžu vykonať len jej písomnými dodatkami, odsúhlasenými 
a podpísanými oboma zmluvnými stranami. 

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že on aj osoby, prostredníctvom ktorých bude vykonávať činnosť pre 
odberateľa budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach a pomeroch odberateľa, o 
ktorých sa dozvedeli pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy, a to najmä o informáciách, ktoré 
podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tento záväzok mlčanlivosti trvá aj 
po ukončení trvania činnosti pre odberateľa.  

 
6. Táto Zmluva patrí medzi povinne zverejňované podľa ustanovení § 5a zákona o slobodnom 

prístupe k informáciám (zákona  č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov) v spojení s 
ustanoveniami § 1 ods. 2 Obchodného zákonníka (zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov) a ustanoveniami § 47a Občianskeho zákonníka (zákona č. 40/1964 Zb. v znení 
neskorších predpisov). Dodávateľ súhlasí so zverejnením tejto Zmluvy a faktúr dodávateľa 
doručených odberateľovi pričom dodávateľ tiež disponuje písomným súhlasom inej dotknutej 
osoby (osoby konajúcej za dodávateľa) na zverejnenie jej údajov v tejto Zmluve a vo faktúrach 
dodávateľa doručených odberateľovi, a to zverejnenie odberateľom počas trvania jeho 
povinnosti podľa § 5a ods. 1, 6 a 9 a § 5b zákona o slobodnom prístupe k informáciám; tento 
súhlas možno odvolať len po predchádzajúcom písomnom súhlase odberateľa. 

 
7. Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpisu 

oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch zmluvných 
strán nepodpíšu tento dodatok v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň neskoršieho podpisu. Táto 
Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri 
zmlúv v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, 
ak nie je dohodnuté inak. 

 
8. Postúpenie pohľadávok dodávateľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky 

zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez predchádzajúceho 
súhlasu odberateľa je zakázané. Právny úkon, ktorým budú postúpené pohľadávky dodávateľa 
v rozpore s dohodou odberateľa a dodávateľa podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 
Občianskeho zákonníka neplatné. 

 
9. Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších  predpisov (ďalej len ,,Obchodný zákonník“) zo strany dodávateľa 
je bez predchádzajúceho súhlasu odberateľa zakázaná. Právny úkon, ktorým dodávateľ 
akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane 
odberateľovým veriteľom  v rozpore s dohodou odberateľa a dodávateľa podľa 
predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov neplatné. 

 
10. Táto Zmluva je vypracovaná a podpísaná v štyroch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana 

obdrží (2) dve vyhotovenia. 
 

11. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že táto Zmluva nebola uzatvorená v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán, že zmluvná voľnosť zmluvných 
strán nie je obmedzená, že sa s touto Zmluvou dôkladne oboznámili, rozumejú jej, súhlasia s 
ňou a prostredníctvom svojich oprávnených zástupcov túto Zmluvu podpísali na znak toho, že 
zodpovedá ich slobodnej a vážnej vôli. 

-----------------------------------podpisovanie na druhej strane----------------------------------- 
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V Nových Zámkoch, dňa ............................   Dvory nad Žitavou............................. 

   
 
 Za odberateľa:     Za dodávateľa:  
    
                  
 
                             
 ..........................................................                        .......................................................               
                        MUDr. Karol Hajnovič           Ing. František Bernáth 
                                    riaditeľ                                                                                 konateľ 

 


