
Č. objednávateľa: 1100074948/2017/5400/053  

 
Servisná zmluva 

 
na 

 
údržbu kontajnerových žeriavov v kľudovom režime s 

revíznymi jazdami uzatvorená podľa ustanovenia § 269 
ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 
 
 

 
 

uzavretá medzi 
 
 

Objednávateľ:     Železnice Slovenskej republiky, Bratislava  
     v skrátenej forme “ŽSR“ 
     Klemensova 8, 813 61 Bratislava 
Zapísané:     v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I.,  

oddiel: Po, vložka číslo 312/B 
Právna forma:    Iná právnická osoba 
Štatutárny orgán: Mgr. Martin Erdössy, generálny riaditeľ ŽSR 
Osoba oprávnená rokovať 
- vo veciach zmluvných:  Ing. Branislav Vavrinčík, riaditeľ ŽSR – Centrum logistiky 

a obstarávania 
- vo veciach technických: Ing. Andrej Marcinko – riaditeľ Oblastného riaditeľstva Žilina  
IČO:     31 364 501 
IČ DPH:    SK2020480121 
DIČ:      2020480121 
Bankové spojenie:   VÚB, a. s. 
SWIFT/BIC: SUBASKBX 
IBAN: SK11 0200 0000 3500 0470 0012 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 

 
Dodávateľ:   Hans Künz GmbH 
   Gerbestrasse 15, 6791 Hard (Voralberg) 
Zapísaná:                                          v Obchodnom registri Krajského súdu Feldkirch,  
                                                        FN 66358 k 
Právna forma:    Spoločnosť s ručením obmedzeným            
Štatutárny orgán:   Mag. Günter Bischof konateľ 
     Ing. Georg Schuch, konateľ 
IČO/DVR:    FN 66358 k / 0726761 
IČ DPH: ATU35665909 
DIČ:     2023320002 
Bankové spojenie:   Bank Austria AG, Bregenz     
SWIFT/BIC: BKAUATWW 
IBAN: AT38 1100 0008 4468 6600 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
(ďalej spolu len „zmluvné strany“) 

 
Preambula 

http://www.zsr.sk/buxus/docs/mediaroom/Zivotopis_Martin_Erdossy_v2.pdf
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Dodávateľ je výrobcom žeriavov definovaných v bode 1.1 tejto zmluvy.  

 
Vzhľadom na uvedené, dodávateľ vyhlasuje, že činnosti ním definované v tejto zmluve a ním 
vykonávané na základe tejto zmluvy, sú komplexnými (t.j. všetkými) činnosťami, ktoré je potrebné 
vykonávať na zabezpečenie riadneho servisovania žeriavov definovaných v bode 1.1 tejto zmluvy v 
zmysle všetkých požiadaviek výrobcu uvedených žeriavov. 
 
Aby sa zabezpečila disponibilita žeriavov a ich neskoršia bezpečná a hospodárna prevádzka a dlhá 
životnosť, dochádza medzi zmluvnými stranami k uzavretiu tejto zmluvy.  
 
1. Predmet zmluvy a miesto vykonania servisu 

 
1.1 Predmetom tejto zmluvy je vykonávanie servisu:  

 
2 ks CTK 46t + 2t x 37,17 m portálových žeriavov s otočnou mačkou a spreaderom  
Výrobné číslo: 21177-20 / 21177-30 (ďalej aj len „žeriav“ alebo „žeriavy“) 
 
Uvedené žeriavy sa nachádzajú v priestore Terminálu Žilina, Teplička n./Váhom a sú v správe: 
ŽSR, Oblastné riaditeľstvo Žilina 
ul. 1.mája 34 

 SK-01001 Zilina 
 
2. Rozsah  dodávateľom vykonávaného servisu:  
 

2.1 Vykonávanie revíznych jázd podľa požiadaviek výrobcu žeriavov a ich komponentov: 
  
V prípade neprevádzkovania žeriavov (žeriavy sú v kľudovom režime mimo bežnú prevádzku) 
musia byť na základe požiadaviek výrobcu žeriavov dodržané / zabezpečené nasledovné 
úkony: 
 
Žeriavy musia byť bezpodmienečne napojené na elektrickú sieť, aby bolo funkčné kúrenie resp. 
chladenie Elektrorozvodne. Uvedené musí byť denne kontrolované a protokolované SW z 
riadiaceho centra KUNZ (t.j. riadiaceho centra výrobcu) kvôli zabráneniu vzniku škôd z titulu 
kondenzácie, kvôli vykurovaniu nádrže oleja atď. 
  
Každý 2. týždeň musia byť vykonané a protokolované všetky bežné pohyby žeriavu, nakoľko 
najmä u ložísk a ozubených kolies hrozí nebezpečenstvo korózie. 
 
Všetky prevodovky a agregáty musia byť kompletne naplnené olejom. 
  
Požiadavky výrobcov prevodoviek: 
 
Počas dlhšieho medziskladovania (neprevádzkovania) je potrebné preverovať vnútornú ako aj 
vonkajšiu konzerváciu a prípadne ju obnoviť. Hnacie hriadele musia byť pretočené minimálne o 
jednu obrátku, aby sa zmenila pozícia valčekov v ložiskách. Vstupné hriadele pohonu nesmú 
ostať stáť v tej istej polohe ako pred začatím otáčania. Tento postup je potrebné opakovať 
každé 1-2 mesiace a taktiež ho protokolovať. 
 
Pred manipuláciami žeriavov je potrebné : 
 
Ohrevy pojazdových motorov – preskúšať ich funkčnosť (pocitovo rukou iba pri vonkajšej 
teplote  <5°C) 
Prevodovky pojazdov – preveriť netesnosti 
Podvozky – prezrieť za účelom odhalenia viditeľných poškodení 
Elektrorozvodňa – preveriť vnútornú teplotu 
Elektrorozvodňa – preveriť napätia na meracích prístrojoch  
Klimatizácia elektrorozvodne - preveriť zľadovatenie (zabezpečiť voľný chod ventilátorov ) 
Ohrev pohonov mačky - preskúšať ich funkčnosť (pocitovo rukou iba pri vonkajšej teplote  
<5°C) 

mailto:service@kuenz.com
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Prevodovky pojazdov mačky – preveriť netesnosti 
Mačka a jej súčasti - prezrieť za účelom odhalenia viditeľných poškodení  
Napájací kábel a vlečné zariadenie - prezrieť za účelom odhalenia viditeľných poškodení  
Strojovňa zdvihu - prezrieť za účelom odhalenia viditeľných poškodení  
Ohrevy motorov zdvihu - preskúšať 
Prevodovky zdvihu - preveriť netesnosti  
 
Je potrebné vykonať nasledovné manipulačné úkony: 
 
Mechanizmus zdvihu, pojazd mačky, otočný mechanizmus, pojazdy žeriavu – prejsť jedenkrát 
na všetky koncové pozície  
Spreader: Teleskop vysunúť na 45‘ a opätovne zasunúť  
Funkcia práce s klieštinami, funkcia práce s otočnými čapmi – preskúšať 
Vrátiť sa do parkovacej pozície (zdvih v najvyššej polohe,  Spreader 20‘, mačku a otočný 
mechanizmus automaticky odparkovať) 
 
Po manipulácii je potrebné: 
 
1. Hlavný istič vypnúť 
2. Tlačítko núdzového zastavenia v kabíne stlačiť 
3. Preskúšať, či je mačka zaistená proti vetru a koľajnicová klieština uzavretá (obe kontrolné 

svietidlá prestanú blikať) 
4. Elektrorozvodňu a kabínu uzavrieť 

 
2.2 Vykonávanie pravidelnej preventívnej údržby počas kľudového režimu podľa plánu údržby: 

  

-    Údržba zariadení podľa hlásení CMS (crane management system) ako aj zodpovedajúca 
kontrola v zmysle lehôt uvedených v pláne údržby a v návode na prevádzku a údržbu  

- Kontrola oleja a filtrov, prípadne ich výmena v zmysle lehôt uvedených v pláne údržby a v 
návode na prevádzku a údržbu  

- Prehliadka a kontrola nastavení na všetkých komponentoch zariadenia podľa zoznamu 
potrebných činností (checkliste)  

- Vypracovanie správy o údržbe  
- Nastavovanie počítadla údržby v CMS 
- Dodávka spotrebného materiálu k vykonaniu údržby 
 
Vyššie uvedené pravidelné preventívne údržbové práce budú vykonávané 4 x ročne v 
pravidelných intervaloch; obsahujú výlučne práce pre zariadenia v kľudovom režime.  
 
V zmysle záručných podmienok výrobcu žeriavov záručná doba na dodané žeriavy začala 
objednávateľovi plynúť prebierkou žeriavov (t.j. v prípade týchto dvoch žeriavov v KT 24/2015) a 
plynie nezávisle od toho, či budú žeriavy prevádzkované alebo nie. Vyššie uvedené servisné 
úkony sú  požiadavkou výrobcu žeriavov pre držanie záruky na uvedené žeriavy. Plnením v tejto 
zmluve uvedených sevisných úkonov výrobca žeriavov (v tejto zmluve na strane dodávateľa) 
garantuje objednávateľovi riadnu prevádzkovú spôsobilosť uvedených žeriavov a platnosť a 
trvanie garančných záruk. 
 

2.3 Podpisom tejto zmluvy sa dodávateľ zaväzuje, všetky vyššie uvedené servisné úkony podľa 
bodov 2.1 a 2.2 (ďalej v texte aj služby) pre objednávateľa riadne vykonávať, a to počas celej 
doby trvania tejto zmluvy. 
 

2.4 Dodávateľ je povinný minimálne 5 pracovných dní pred výkonom servisných úkonov žeriavov 
zaslať objednávateľovi písomné oznámenie na e-mailovú adresu: ŽST Žilina - Teplička - 
prednosta Polakovic.Lubos@zsr.sk a hanko.jaroslav@zsr.sk. Písomné oznámenie bude 
obsahovať informácie o dátume výkonu servisu žeriavov, počet osôb, spôsob dopravy, prípadne 
EČV automobilu.  

 
2.5 Prevzatie služieb podľa bodov 2.1 a 2.2 tejto zmluvy potvrdí poverený zamestnanec 

objednávateľa na súpise skutočne poskytnutých služieb.  
 

mailto:service@kuenz.com
mailto:Polakovic.Lubos@zsr.sk
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3. Cena 
 

3.1 Zmluvné strany sa v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z .z. o cenách v znení neskorších 
predpisov dohodli na cene za služby podľa článku 2 tejto zmluvy vykonané počas doby, na ktorú 
sa táto zmluva uzatvára, maximálne vo výške 172 588,36 EUR bez DPH (slovom: 
jednostosedemdesiatdvatisícpäťstoosemdesiatosem EUR tridsaťšesť centov bez DPH). 

 
3.2 Celková maximálna cena za služby podľa bodov 2.1 a 2.2 vychádza z jednotkových cien 

uvedených v prílohe č. 1: "Položkovitý rozpis cenotvorby na údržbu kontajnerových žeriavov v 
kľudovom režime s revíznymi jazdami" (ďalej len "príloha č. 1"). Ceny dohodnuté podľa tohto 
bodu obsahujú všetky náklady, ktoré je potrebné vynaložiť pri, a/alebo v súvislosti s plnením tejto 
zmluvy a to vrátane najmä ale nie len vedľajších nákladov súvisiacich s cestovným a cestovnými 
náhradami a príplatkami.  

 
4. Platobné podmienky 

 
4.1 Objednávateľ neposkytne dodávateľovi žiadny preddavok. Platby za servisné služby podľa bodov 

2.1 a 2.2 tejto zmluvy budú realizované na základe faktúr vystavených podľa skutočne 
poskytnutých služieb v zmysle tejto zmluvy za každý kalendárny štvrťrok, pričom fakturovaná 
cena vychádza z jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1. Dodávateľ je oprávnený fakturovať 
len za skutočne vykonané služby.  

 
4.2 Dodávateľ je oprávnený služby fakturovať po podpísaní súpisu skutočne poskytnutých služieb 

poverenou osobou objednávateľa v zmysle bodu 2.5 tejto zmluvy. Súpis skutočne poskytnutých 
služieb je povinnou prílohou faktúry.  
 

4.3 Dodávateľ zašle riadne vystavenú faktúru buď v elektronickej podobe na e-mailovú adresu e-
faktura.dodavatel@zsr.sk pričom informácie o možnosti elektronického zasielania faktúr 
dodávateľ získa na stránke www.zsr.sk alebo v listinnej podobe v dvoch vyhotoveniach 
nasledovne: 

 
Ako objednávateľa uvedie: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Klemensova 8 
813 61 Bratislava 

 
Konečný príjemca objednávateľa: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Oblastné riaditeľstvo Žilina 
ul. 1 mája 34 
010 01 Žilina 

 
Adresa na doručovanie faktúr: 
Železnice Slovenskej republiky, Bratislava v skrátenej forme "ŽSR" 
Účelové stredisko Účtovné centrum Žilina, 1. mája 34, 010 01 Žilina 
 

4.4 Faktúra sa považuje za vystavenú riadne ak obsahuje všetky náležitosti v zmysle bodu 4.5 tejto 
zmluvy a povinné prílohy v zmysle bodu 4.2 tohto článku.  
 

4.5 Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov. Okrem toho musí obsahovať: 

 - označenie zmluvných strán, obchodné meno, sídlo, IČO, IČ DPH, 
 - identifikáciu konečného príjemcu objednávateľa, 
 - číslo faktúry, 
 - deň vyhotovenia, odoslania a deň splatnosti, 
 - označenie peňažného ústavu a IBAN, na ktorý sa má platiť, 
 - číslo objednávky (vystavenej pre účely účtovnej likvidácie faktúr) a číslo tejto zmluvy, 
 - označenie osoby, ktorá faktúru vystavila, 
 - odtlačok pečiatky a podpis zodpovedného zástupcu dodávateľa. 
 

mailto:service@kuenz.com
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
mailto:e-faktura.dodavatel@zsr.sk
http://www.zsr.sk/
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4.6 V prípade, že faktúra nebude obsahovať vyššie uvedené náležitosti podľa bodu 4.5. alebo 
nebude mať povinnú prílohu v zmysle tohto článku, objednávateľ má právo vrátiť ju dodávateľovi 
na doplnenie – prepracovanie. V takom prípade nová lehota splatnosti začne plynúť doručením 
doplnenej a/alebo opravenej faktúry objednávateľovi. 
 

4.7 Úhrada záväzku  bude realizovaná bezhotovostným platobným stykom na účet dodávateľa 
uvedený v záhlaví tejto zmluvy. Akákoľvek zmena účtu sa považuje za zmenu tejto zmluvy, ktorú 
je možné vykonať len na základe dodatku uzatvoreného v súlade s touto zmluvou. 
 

4.8 Lehota splatnosti faktúr je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 

4.9 Dodávateľ vyhlasuje, že najneskôr pri podpise tejto zmluvy predložil objednávateľovi vyhlásenie o 
tom či je závislou osobou voči objednávateľovi v zmysle § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 Z. z. o 
dani z príjmov v znení neskorších predpisov uvedené v Prílohe č. 2 – „Vyhlásenie pre účely 
posúdenia obchodého partnera“. Každú zmenu súvisiacu s personálnym, ekonomickým alebo 
iným prepojením voči objednávateľovi v súvislosti s ustanovením § 2 písm. n) zákona č. 595/2003 
Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov je dodávateľ povinný objednávateľovi 
písomne oznámiť a to do 5 dní odo dňa vzniku zmeny. V prípade porušenia tejto povinnosti je 
dodávateľ povinný uhradiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,00 EUR, za každé 
takéto porušenie. 

 
5. Doba trvania zmluvy 

 
5.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení dňom nasledujúcim po dni jej 
zverejnenia. 

 
5.2 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do uplynutia 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. Zmluvné strany sú oprávnené platnosť a účinnosť tejto zmluvy predĺžiť o 
12 mesiacov a to aj opakovane písomným dodatkom k tejto zmluve. Návrh na uzatvorenie 
dodatku vypracuje objednávateľ a predloží ho dodávateľovi aspoň jeden mesiac pred skončením 
platnosti a účinnosti tejto  zmluvy. Predmetom dodatku bude predĺženie platnosti a účinnosti tejto 
zmluvy o 12 mesiacov, zvýšenie maximálneho finančného objemu a prípadná zmena 
(zvýšenie/zníženie) jednotkových cien úkonov podľa prílohy č. 1. Tá zmluvná strana, ktorá sa 
zmeny jednotkovej ceny položiek podľa prílohy č. 1 dovoláva, je povinná opodstatnenosť tejto 
zmeny druhej strane preukázať. 

 
5.3 Pred uplynutím doby podľa bodu 5.2, na ktorú sa zmluva uzatvára, táto zmluva zanikne 

nadobudnutím účinnosti zmluvy, ktorá bola výsledkom verejného obstarávania a ktorej predmet 
alebo časť predmetu bude rovnaký s predmetom tejto zmluvy. Zánik zmluvy z dôvodu účinnosti 
novej zmluvy objednávateľ dodávateľovi oznámi aspoň 10 dní vopred.   
 

 
6.  Bezpečnosť zamestnancov a technických zariadení 
 
6.1 Pred zahájením prác servisnej činnosti žeriavov musí mať každý zamestnanec dodávateľa 

vykonané školenie pre zamestnancov, ktorí budú vykonávať činnosti v uzatvorenom priestore 
ŽSR - TIP Žilina pre zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len "BOZP"). 
Školenie vykoná odborné spôsobilý zamestnannec objednávateľa v súlade s platnými a účinnými 
všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi objednávateľa v spolupráci s 
príslušným odborom GR ŽSR pre oblasť BOZP. Rozsah školenia, menovitý zoznam s podpismi 
zamestnancov dodávateľa, u ktorých bolo školenie realizované, musí byť uložený u vedúceho 
zamestnanca toho pracoviska objednávateľa, (aleboním určeného zamestnanca objednávateľa), 
v priestoroch ktorého sa bude činnosť vykonávať. Ak počas platnosti zmluvy dôjde k zmene 
režimu obsluhy/dopravy v uzatvorenom priestore ŽSR - TIP Žilina, bude zo strany objednávateľa 
požadované uzatvorenie nových podmienok BOZP pre dodávateľa v zmysle v tom čase platných 
a účinných všeobecne záväzných právnych predpisov a interných predpisov objednávateľa. 

7.  Zodpovednosť za škodu 
 

mailto:service@kuenz.com
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7.1 Ak vznikne objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách 
v dôsledku porušenia povinností uvedených v tejto zmluve zo strany dodávateľa, je dodávateľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Formou 
úhrady vzniknutej škody je peňažná náhrada vzniknutej škody. 

 
7.2 Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej dodávateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 

zodpovedá dodávateľ. 
 

7.3 Zmluvné pokuty dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a  v akej 
výške vznikne druhej strane škoda porušením povinnosti, ktorú možno vymáhať samostatne.  
 

7.4 Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou 
ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka 
a ďalšími príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody.  

 
8. Sankcie 

 
8.1 Za nedodržanie lehoty splatnosti faktúry je dodávateľ oprávnený požadovať úrok z omeškania 

v zmysle ustanovení Obchodného zákonníka. 
 
8.2 V prípade omeškania dodávateľa s plnením v lehotách uvedených v článku 2 pre jednotlivé 

predmety plnenia sa dodávateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 50 
EUR za každý aj začatý deň omeškania.  
 

8.3 V prípade, že dodávateľ nedodrží technologické postupy a/alebo neplní kvalitatívno-technické 
parametre a podmienky poskytovania služby, ktoré boli stanovené touto zmluvou, platnými 
technickými normami platnými na území Slovenskej republiky, technickými normami železníc, 
a/alebo všeobecne záväznými právnymi predpismi, má objednávateľ právo na zaplatenie 
zmluvnej pokuty vo výške 1 000 EUR za každé takéto porušenie. 
 

8.4 V prípade nesplnenia ktorejkoľvek povinnosti dodávateľa podľa bodu 9.8 tejto zmluvy je 
dodávateľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z maximálneho 
finančného objemu za celý predmet zmluvy uvedený v bode 3.1 tejto zmluvy. 
 

8.5 Dodávateľ sa zaväzuje, že svoje pohľadávky voči objednávateľovi nepostúpi (ani s nimi nebude 
inak obchodovať) tretej strane bez písomného súhlasu objednávateľa a to pod sankciou zmluvnej 
pokuty vo výške 20 % z hodnoty postúpenej pohľadávky. Pre vylúčenie akýchkoľvek pochybností 
týmto nie je dotknutá neplatnosť takéhoto úkonu. Právo objednávateľa na náhradu škody tým nie 
je dotknuté. 
 

8.6 Dodávateľ zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15 000 EUR za porušenie záväzku 
uvedeného v bode 10.7 tejto zmluvy. 
 

8.7 Dodávateľ nie je oprávnený jednostranným úkonom započítať akékoľvek jeho nároky alebo 
záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy voči objednávateľovi. 
 

8.8 Základom pre výpočet úroku z omeškania a zmluvných pokút podľa tohto článku sú ceny bez 
DPH. 
 

8.9 Sankcie dohodnuté v  tejto zmluve hradí povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške 
vznikne porušením povinnosti druhej strane škoda, ktorú možno vymáhať samostatne v plnej 
výške. 
 

8.10 Ak dodávateľ zaplatil objednávateľovi dojednanú zmluvnú pokutu za porušenie svojej zmluvnej 
povinnosti, nie je objednávateľ oprávnený z dôvodu predmetného porušenia zmluvnej povinnosti 
od tejto zmluvy odstúpiť. Tým nie je dotknuté prípadné právo objednávateľa odstúpiť od tejto 
zmluvy pri opakovanom porušení rovnakej zmluvnej povinnosti zo strany dodávateľa.  

 
9. Ukončenie zmluvného vzťahu 
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9.1 Zmluvný vzťah dohodnutý touto zmluvou môže pred uplynutím doby na ktorú bola zmluva 
uzatvorená, zaniknúť: 
9.1.1 písomnou dohodou zmluvných strán,  ktorej súčasťou je i vysporiadanie vzájomných 

záväzkov a pohľadávok, 
9.1.2 písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodov uvedených v tejto zmluve alebo 

v Obchodnom zákonníku. 

 
9.2 Za podstatné porušenie zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, s právom oprávnenej strany 

okamžite od zmluvy odstúpiť, zmluvné strany považujú tieto skutočnosti:  
9.2.1. dodávateľ sa dostal do omeškania s vykonaním požadovaného plnenia v lehotách podľa 

bodov 2.1 a 2.2 o viac ako 14 dní, 
9.2.2. dodávateľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno-technické parametre 

a podmienky vykonania predmetu zmluvy, ktoré boli stanovené touto zmluvou, všeobecne 
záväznými právnymi predpismi, platnými technickými normami a internými predpismi 
objednávateľa, 

9.2.3. dodávateľ nedodržal záväzok poskytnúť plnenie v kvalite stanovenej touto zmluvou na 
základe písomnej výzvy objednávateľ nevykonal v primeranej lehote potrebnú nápravu, 

9.2.4. dodávateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie predmetu zmluvy z iných dôvodov 
ako dôvodov na strane objednávateľa alebo z dôvodov skutočností, ktoré dodávateľ 
nemohol predvídať v čase uzatvorenia zmluvy ani pri vynaložení náležitej odbornej 
starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať,  

9.2.5. v dôsledku činnosti dodávateľa došlo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti a plynulosti 
prevádzky železničnej dráhy alebo k ohrozeniu alebo narušeniu bezpečnosti  a plynulosti 
dopravy na dráhe, 

9.2.6. v prípade, ak nastane okolnosť vylučujúca protiprávnosť a táto bude brániť dodávateľovi 
v plnení po dobu viac ako 60 dní, 

9.2.7. objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 dní, 
9.2.8. objednávateľ neposkytol dodávateľovi súčinnosť, čo malo za následok nesplnenie alebo 

ohrozenie lehoty plnenia na strane dodávateľa. 

 
9.3 Objednávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov:  

9.3.1 dodávateľ predá svoj podnik resp. jeho časť tretej osobe,  
9.3.2 ak dodávateľ vykoná úkon, ktorý by mohol spôsobiť objednávateľovi zhoršenie 

vymožiteľnosti aj nesplatných pohľadávok vykonávateľa alebo by ohrozil vykonanie 
kontrolnej činnosti, 

9.3.3 dodávateľ bol zverejnený v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 
registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, 

9.3.4 v prípade zmeny majetkových pomerov dodávateľa alebo akéhokoľvek úkonu dodávateľa, 
ktoré by mohli spôsobiť zhoršenie vymožiteľnosti aj nesplatných záväzkov dodávateľa 
alebo by ohrozili vykonanie diela, najmä ak na majetok dodávateľa bol vyhlásený konkurz 
alebo dodávateľ je v likvidácii. 

 
9.4 Objednávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bodoch 9.2 a 9.3 odstúpiť od tejto 

zmluvy aj v prípade, ak dodávateľ porušil nejakú ďalšiu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení 
tejto zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
dodávateľa, pričom objednávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní dodávateľa na 
porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 
ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Objednávateľ v upozornení 
uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 

 
9.5 Dodávateľ je oprávnený okrem prípadov uvedených v bode 9.2 aj v prípade ak objednávateľ 

opakovane závažným spôsobom poruší nejakú ďalšiu povinnosť, ktorá mu vyplýva z ustanovení 
tejto zmluvy alebo zustanovení príslušných právnych predpisov. Dodávateľ je v tomto prípade 
oprávnený odstúpiť od zmluvy už po druhom porušení ktorejkoľvek povinnosti zo strany 
objednávateľa, pričom dodávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní objednávateľa 
na porušenie zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri 
ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti odstúpi od tejto zmluvy. Dodávateľ v upozornení uvedie 
lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 
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9.6 Odstúpením od zmluvy podľa tohto článku zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy 
s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením zmluvy, nárokov na dovtedy 
vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich 
z ustanovení tejto zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu 
zmluvy, ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností 
súvisiacich s odovzdaním a prevzatím časti predmetu zmluvy vykonanej do momentu odstúpenia, 
povinností dodávateľa podľa bodu 9.8 tohto článku, zmluvných ustanovení týkajúcich sa voľby 
práva alebo voľby Obchodného zákonníka, riešenia sporov medzi zmluvnými stranami a iných 
ustanovení, ktoré podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po 
ukončení tejto zmluvy.  

 
9.7 Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej 

zmluvnej strane.  
 

9.8 Po odstúpení od zmluvy je dodávateľ povinný: 
9.8.1. počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej objednávateľovi 

nedokončením predmetu zmluvy príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 
všetky potrebné opatrenia, 

9.8.2. odovzdať objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie predmetu zmluvy, ako 
aj podklady, ktoré dodávateľ získal v rozsahu objednávateľom poskytnutej súčinnosti, 

9.8.3. písomne informovať objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných pre 
dokončenie predmetu zmluvy.  

 
9.9 Odstúpením od zmluvy si zmluvné strany nevracajú dovtedy riadne poskytnuté plnenia. 
 
 
10. Ďalšie zmluvné podmienky a záverečné ustanovenia 
 
10.1 Pracovníci dodávateľa budú mať počas bežných pracovných hodín zabezpečený prístup k 

zariadeniam v dohodnutom termíne. 
 

10.2 Servisné práce budú vykonávané v priestore Terminálu Žilina, Teplička n./Váhom, t.j. v mieste 
umiestnenia žeriavov spravidla, v pracovných hodinách (pondelok – piatok 07:00 – 17:00). V 
prípade, ak budú servisné práce vykonávané mimo pracovných hodín, nemá dodávateľ nárok na 
zvýšenie jednotkových cien uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy, teda nemá nárok aj ale nie len 
na príplatky za práce nadčas resp. príplatky za práce počas víkendu a dní pracovného pokoja, 
ktoré pripadnú na pondelok až piatok. 
 

10.3 Dodávateľ nie je oprávnený preniesť svoje práva a povinnosti na tretiu stranu bez súhlasu 
objednávateľa.  
 

10.4 Táto zmluva môže byť menená a dopĺňaná len písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 
zmluvnými stranami. 
 

10.5 Pokiaľ v tejto zmluve nebolo dohodnuté niečo iné, vzájomné vzťahy zmluvných strán sa riadia 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka a 
príslušnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Zmluvný vzťah sa bude riadiť právnym 
poriadkom platným na území Slovenskej republiky a na riešenie sporov je príslušný súd 
Slovenskej republiky v sídle objednávateľa. V prípadoch neupravených touto zmluvou sa na 
zmluvný vzťah budú primerane aplikovať ustanovenia § 536 a nasl. Obchodného zákonníka. 
 

10.6 Personál dodávateľa nie je oprávnený ku právne záväzným vyjadreniam, obzvlášť nie ku 
finančným vyúčtovaniam, uznaniam škôd a postúpeniam pohľadávok. 

10.7 Dodávateľ podpisom tejto zmluvy vyhlasuje, že bude túto zmluvu plniť tak, aby sa na žeriavy 
uvedené v článku 1 tejto zmluvy vzťahovala plná záruka v zmysle zmluvy o dielo, na základe 
ktorej dodávateľ (ako výrobca žeriavov) objednávateľovi žeriavy dodal. 
 

10.8 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č. 1: Položkovitý rozpis cenotvorby na údržbu 
kontajnerových žeriavov v kľudovom režime s revíznymi jazdami 
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Za Železnice Slovenskej republiky: Za Hans Künz GmbH: 
 
V Bratislave dňa.............................          V ……………… dňa .............................
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
________________     ___________________ 
 
Ing. Pavol Bulla      Mag. Günter Bischof 
Riaditeľ kancelárie GR ŽSR    Konateľ    
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Príloha č. 1: Položkovitý rozpis cenotvorby na údržbu kontajnerových žeriavov v kľudovom režime s revíznymi jazdami 

P.č. Činnosť početnosť 
Cena za m.j. 
2017-2018 

Merná 
jednotka 

počet 
m.j. 

cena za deň cena za týždeň 
cena za 
mesiac 

cena za 
rok Cena celkom 

€ € € € € 

1. Revízne jazdy                 
 

1.1 
Pracovný čas strávený na ceste - príjazd 
(Kechnec) 26,00 93,61 € h 4,50 421,25 € 421,25 € 912,70 € 10 952,37 € 10 952,37 € 

1.2 Náklady na cestovné - príjazd (Kechnec) 26,00 1,02 € km 300,00 305,25 € 305,25 € 661,38 € 7 936,50 € 7 936,50 € 

1.3 Pracovný čas  - revízia 26,00 93,61 € h 6,00 561,66 € 561,66 € 1 216,93 € 14 603,16 € 14 603,16 € 

1.4 
Pracovný čas strávený na ceste - odjazd 
(Kechnec) 26,00 93,61 € h 4,50 421,25 € 421,25 € 912,70 € 10 952,37 € 10 952,37 € 

1.5 Náklady na cestovné - odjazd (Kechnec) 26,00 1,02 € km 300,00 305,25 € 305,25 € 661,38 € 7 936,50 € 7 936,50 € 

1.6 Príplatok za nadčas 50% 26,00 46,81 € h - -   € -   € -   € -   € -   € 

1.7 Cestovné náhrady 26,00 83,44 € ks 2,00 166,87 € 166,87 € 361,55 € 4 338,62 € 4 338,62 € 

1.8 Ubytovanie 26,00 86,49 € ks 1,00 86,49 € 86,49 € 187,39 € 2 248,68 € 2 248,68 € 

1.9 Reporting 26,00 93,61 € h 1,00 93,61 € 93,61 € 202,82 € 2 433,86 € 2 433,86 € 

  Celkom Pos. 1 
    

2 361,62 € 2 361,62 € 5 116,84 € 61 402,06 € 61 402,06 € 

2. Pravidelná údržba v kľudovom režime  
podľa plánu údržby 

     Cena / údržba    

2.1 
Pracovný čas strávený na ceste - príjazd (Groß 
St. Florian) 4,00 93,61 € h 5,00 

 
39,00 € 156,02 € 1 872,20 € 1 872,20 € 

2.2 
Náklady na cestovné - príjazd ( Groß St. Florian 
) 4,00 1,02 € km 500,00 

 
42,40 € 169,58 € 2 035,00 € 2 035,00 € 

2.3 Pracovný čas  - údržba 4,00 93,61 € h 20,00 
 

156,02 € 624,07 € 7 488,80 € 7 488,80 € 

2.4 
Pracovný čas strávený na ceste - odjazd (Groß 
St. Florian) 4,00 93,61 € h 5,00 

 
39,00 € 156,02 € 1 872,20 € 1 872,20 € 

2.5 
Náklady na cestovné - odjazd ( Groß St. Florian 
) 4,00 1,02 € km 500,00 

 
42,40 € 169,58 € 2 035,00 € 2 035,00 € 

2.6 Príplatok za nadčas 50% 4,00 46,81 € h 9,00 
 

35,10 € 140,42 € 1 684,98 € 1 684,98 € 

2.7 Cestovné náhrady 4,00 83,44 € ks 3,00 
 

20,86 € 83,44 € 1 001,22 € 1 001,22 € 

2.8 Ubytovanie 4,00 86,49 € ks 2,00 
 

14,41 € 57,66 € 691,90 € 691,90 € 

2.9 Reporting 4,00 93,61 € h 3,00 
 

23,40 € 93,61 € 1 123,32 € 1 123,32 € 

2.10 Spotrebný materiál 4,00 1 271,88 € sada 1,00 
 

105,99 € 423,96 € 5 087,50 € 5 087,50 € 

  Celkom Pos. 2 
     

518,59 € 2 074,34 € 24 892,12 € 24 892,12 € 

  Celkom Pos. 1 + 2  

     

2 880,20 € 7 191,18 € 86 294,18 € 86 294,18 € 
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