
číslo zmluvy objednávateľa: 2021-0405-1123221 
číslo zmluvy zhotoviteľa: ZN L /O O 2./2 2 2 G /2 2. 

ČIASTKOVÁ ZMLUVA Č. 1 

Údržba ESt Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská Sobota 

uzavretá podľa §536 a nasl. zákona č. 513/1991 Z. z. 
Obchodný zákon nik v zneni neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

{ďalej len »čiastková zmluva č. 1") 

1.1 Objednávatef : 

Zapísaný: 

IČO: 
DIČ: 
IČDPH 
Bankové spojenie: 
číslo účtu: 

IBAN: 
BIC (SWIFT): 

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 
2620191900/1100 
SK30 11 OO 0000 0026 2019 1900 
TATRSKBX 

Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Dovhun, generálny riaditeľ 
Ing. Miroslav Janega, vrchný riaditeľ úseku prevádzky 

Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Dušan Zelenák, výkonný riaditeľ sekcie techniky, 

Ing. Miroslav Stančák, výkonný riaditel' sekcie PS-Východ 

technických: Ing. Gergô Holingyák, vedúci odboru PTESt 
Ing. Jozef Findiš, vedúci odboru elektrických staníc- Východ, 
Ing. Juraj Byšický, vedúci odboru sekundárnej techniky - Východ 

(ďalej len nobjednávateľ" , alebo "SEPS") 

1.2 Zhotoviter: Alter Energo, a. s. 
Hlavná 561, 951 78 Kolíňany 

Zapísaný: v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, 
oddiel: Sa, vložka č. 1 0404/N 

IČO: 44 947 701 
DIČ: 2022898207 
IČ DPH: SK 2022898207 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu : 2922828540/11 OO 
l BAN : SK55 11 OO 0000 0029 2282 8540 
BIC (SWIFT): TATRSKBX 
Menom spoločnosti koná: Ing. Peter Obert, predseda predstavenstva 

Jozef Szombath, člen predstavenstva 
Osoby oprávnené rokovať vo veciach: 
zmluvných: Ing. Peter Obert, predseda predstavenstva 

Jozef Szombath, člen predstavenstva 
technických: Jozef Szombath, riaditeľ Úseku výroby 

(ďalej len »zhotoviteľ) 
(ďalej spoločne len "zmluvné strany" alebo jednotlivo ako "zmluvná strana") 
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ll. PREAMBULA 

2.1 Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je Rámcová zmluva č. 2021-0300-1123221 zo 
dňa 13.10.2021 . V čiastkovej zmluve č. 1 sa upravujú jednotlivé články predmetnej 
Rámcovej zmluvy, ktoré riešia konkrétnu čiastkovú požiadavku na realizáciu diela. 

111. PREDMET ZMLUVY 

3.1 Zhotovíte!' sa zaväzuje pre objednávateľa zabezpečiť údržbu elektrickej stanice (ďalej 
len ako .ESt"} ESt Rimavská Sobota, v rozsahu nasledovnej časti diela: 

3.1.1 vykonávanie preventívnej údržby primárnych a sekundárnych zariadení ESt. v rozsahu 
prllohy č. 1 tejto zmluvy, 

3.2.2 doplňanie oleja v jednotlivých strojoch, vrátane prístrojových transformátorov, 

3.2.3 vykonávanie nepretržitej pohotovostnej služby na odstraňovanie poruchových udalostí. 

IV. ČAS PLNENIA A MIESTO PLNENIA 

4.1 Termrn realizácie diela je od 1.1.2022 do 31.12.2022. 

4.2 Miestom realizácie diela je ESt Rimavská Sobota, katastrálne územie Rimavská 
Sobota. 

V. CENA 

5.1 Cena za vykonanie diela je stanovená dohodou zmluvných strán podľa § 3 zákona č. 
18/1996 Z. z. o cenách v zneni neskorších predpisov. 

5.2 Cena za preventrvnu údržbu 

01/2022 - 12/2022: 43.324 EUR a 09 centov bez DPH 

5. 3 Cena za pohotovosť 

01/2022- 12/2022: 10.803 EUR a 20 centov bez DPH 

5.4 Celkový súčet cien v zmysle tejto zmluvy 

01/2022 - 12/2022: 54.127 EUR a 29 centov bez DPH 

Slovom: päťdesiatštyritlsicstodvadsaťsedem EUR a dvadsaťdeväť centov bez DPH 

5.5 K cene bude fakturovaná DPH v súlade so Zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty v zneni neskorších predpisov. 

5.6 V zmysle bodu 6.3 príslušnej Rámcovej Zmluvy bude výška faktúr pre obdobie 01-
11/2022 vo výške 6% z ceny podľa bodu 5.4 tejto čiastkovej zmluvy a za obdobie 
12/2022 vo výške 34% z ceny podľa bodu 5.4 tejto čiastkovej zmluvy pri zohl'adnení 
ostatných ustanoveni príslušnej Rámcovej zmluvy. 

VJ. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

6.1 Čiastková zmluva č. 1 nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu obidvoma 
zmluvnými stranami. 
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6.2 Neoddeliteľnou súčasťou tejto čiastkovej zmluvy sú prílohy: 

číslo 1. - CD nosič - rozsah preventívnej údržby na obdobie od 1.1.2022 do 31 .12.2022. 

6.3 Táto čiastková zmluva je vypracovaná v štyroch rovnopisoch, z ktorých si dve ponechá 
objednávate!' a dve zhotovitel'. 

6.4 Čiastková zmluva je uzatvorená dohodou v celom jej rozsahu. 

6.5 Zmluvné strany sa dohodli , že Zmluva a daňové doklady súvisiace so 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 znení 
neskorších predpisov. Tým nie je dotknutá ochrana utajovaných skutočností, ochrana 
osobnosti a osobných údajov, ochrana obchodného tajomstva, ako aj ďalšie obmedzenia 
pristupu k informáciám, ktoré zverejnenie obmedzujú, alebo vylučujú. Taktiež nie je 
dotknuté ustanovenie bodu 6.1 tejto zmluvy. 

6.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že táto 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 a svojím obsahom alebo 
účelom neodporuje alebo neobchádza zákon. Dalej zmluvné strany vyhlasujú, že sú 
spôsobilé na uzatvorenie tejto zmluvy a jej plnenie je možné, sú oboznámené s jej 
obsahom a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho k tejto zmluve pripájajú svoje 
podpisy. 

6. 7 Ostatné ustanovenia Rámcovej zmluvy touto čiastkovou zmluvou nedotknuté zostávajú 
nezmenené. 

V Bratislave, dťla : .. 

Za objed_n~va_te.r~: . . ~ .. "'" 

Ing. Peter Dovhun 
generálny riaditer 

)flg/Miroslav Janega 
vrch~aditeľ úséku prevádzky 

V Kolíňanoch. dňa : . 

Za zhotovitera: 

Ing. Peter Obert 
predseda predstavenstva 

JozefSzo~h 
člen predstavenstva 
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