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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB 

 

  

Zmluvné strany 

  

1. Objednávateľ:             Obec Dlhá nad Oravou  
Sídlo:                          Dlhá nad Oravou 250,027 55 Dlhá nad Oravou 

štatutárny orgán:          Ing. Ján Kamas   

IČO:                          00314447  

DIČ:              2020561609  

Peňažný ústav:             VÚB, a.s. Dolný Kubín 

IBAN:              SK62 0200 0000 0000 2142 9332  

BIC/SWIFT:             SUBASKBX  

(ďalej len „objednávateľ“) 

  

2. Poskytovateľ:  ejoin s.r.o.  

           Sídlo:   Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom    

  v mene ktorého koná: Michal Vašek 

  IČO:   51900921 

IČ DPH:  2120826081 

 Bankové spojenie: Unicredit bank Czech republic and Slovakia, a.s. 

IBAN:   SK02 1111 0000 0015 3262 5006 

Zapísaný v Obch. reg.  Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 36924/R 

(ďalej len „poskytovateľ“)  

objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)  

 

Zmluvné strany uzavierajú na základe ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu 

o poskytovaní odborných služieb (ďalej len „zmluva“): 

 

 

Preambula  

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb spojených so správou nabíjacej stanice t.j. samostatne 

stojaca DC nabíjacia stanica umiestnená na parcele KN C 581/2, ktorých výsledkom má byť 

zabezpečenie dostupnosti, funkčnosti a udržateľnosti nabíjacej stanice. Poskytovateľ sa v zmysle tejto 

zmluvy zaväzuje napĺňať účel tejto zmluvy a to za cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť v nižšie uvedenom znení túto 

zmluvu, ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri napĺňaní účelu tejto zmluvy.    

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ je servisná spoločnosť, ktorá  na základe pokynov svojich zmluvných partnerov 

poskytuje týmto odborné služby. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súvislosti s poskytovaním služieb vymedzených touto zmluvou, bude 

objednávateľovi poskytovať spôsobom a v rozsahu podľa jeho jednotlivých pokynov dohodnuté 

odborné služby bližšie špecifikované v prílohe č. 1 a ročné správy bližšie špecifikované v čl. V 

zmluvy a v Prílohe č. 2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť 

a zaplatiť mu dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 2.   

3. Odbornými službami sa na účely tejto zmluvy rozumie poskytovanie: 

a) Správa nabíjacej stanice, 

b) Vypracovanie ročnej správy o spotrebe nabíjacej stanice. 
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Čl. II 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pokračovať v poskytovaní odborných služieb počas platnosti tejto 

zmluvy, ktoré poskytuje od spustenia prevádzky stanice dňa 29.6.2022.  

2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivý pokyn objednávateľa na poskytnutie odborných služieb 

podľa tejto zmluvy nemusí mať písomnú formu; ak však objednávateľ doručí poskytovateľovi 

pokyn na ich poskytnutie v písomnej forme (elektronicky alebo fyzicky), je poskytovateľ povinný 

objednávateľovi jeho prevzatie bez zbytočného odkladu písomne potvrdiť aj emailom na emailovú 

adresu: starosta@dlhanadoravou.sk. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní odborných služieb podľa tejto zmluvy postupovať 

s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podávať objednávateľovi správy o priebehu ním 

poskytovaných odborných služieb podľa tejto zmluvy a o nových skutočnostiach, ktoré vyšli 

v súvislosti s ich poskytovaním najavo, najmä, že bude objednávateľa bez zbytočného odkladu, 

t. j. do 7 dní od ich vzniku, informovať o zistených vadách a nedostatkoch zariadení (alebo ich 

jednotlivých častí) a súčasne mu bude navrhovať opatrenia potrebné pre ich odstránenie. 

5. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti riadne 

poskytovať dohodnuté odborné služby podľa tejto zmluvy; tejto zodpovednosti sa poskytovateľ 

zbaví, iba ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno 

od neho žiadať, alebo ak škodu spôsobil tretí subjekt a poskytovateľ ju nemohol ovplyvniť. 

6. Právo objednávateľa na náhradu škody, za ktorú poskytovateľ nesie zodpovednosť, je obmedzené 

na povinnosť poskytovateľa nahradiť preukázateľné a zároveň preukázané škody.  

 

Čl. III 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, po doručení požiadavky od poskytovateľa, 

teda do 5 dní, poskytne požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie odbornej služby. 

Požiadavky objednávateľa môžu byť poskytovateľovi predložené aj: 

a. emailom : kutisova@ejoin.eu, alebo 

b. telefonicky: 0910 446 131. 

2. Ak objednávateľ včas a riadne nesplní svoj záväzok uvedený v predchádzajúcom ods. tejto zmluvy, 

poskytovateľ je oprávnený pozastaviť na tento čas poskytovanie tých odborných služieb, ktoré 

vyžadujú splnenie danej požiadavky objednávateľa. Počas doby pozastavenia poskytovania 

odborných služieb nie je poskytovateľ v omeškaní s príslušným plnením v zmysle tejto zmluvy.  

 

Čl. IV 

Spotrebovaná elektrická energia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s prevádzkovaním 

Nabíjacej stanice. Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť Objednávateľovi cenu spotrebovanej 

elektrickej energie Nabíjacím stojanom, preto sa Objednávateľ zaväzuje vystaviť faktúru za 

elektrickú energiu spotrebovanú Nabíjacím stojanom za uplynulý kalendárny rok, vždy do 30 dní 

od uplynutia príslušného kalendárneho roka, kde stav spotreby elektrickej energie bude 

k poslednému dňu kalendárneho roka, pričom cena spotrebovanej elektrickej energie bude 

určená nasledovne: súčin sadzby ceny elektrickej energie zaplatenej Objednávateľom dodávateľovi 

elektrickej energie a počtu kWh nameraných elektromerom pre Nabíjací stojan Poskytovateľa 
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vrátane DPH. Objednávateľ sa zaväzuje doručiť vystavenú faktúru Poskytovateľovi do 30 dní odo 

dňa vystavenia faktúry a Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť fakturovanú cenu v lehote splatnosti 14 

dní odo dňa doručenia faktúry. Faktúra musí obsahovať dohodnuté a zákonné náležitosti (náležitosti 

v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť Objednávateľovi počet kWh spotrebovaných Poskytovateľom do 

15 dní odo dňa skončenia štvrťroku. V prípade, ak si Poskytovateľ povinnosť v zmysle 

predchádzajúcej vety nesplní, Objednávateľ je oprávnený sám určiť počet spotrebovaných kWh 

Poskytovateľom. 

3. Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu platený 

prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet poskytovateľa v jeho banke. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho záväzku 

zaplatiť poskytovateľovi odplatu, je poskytovateľ za porušenie tejto zmluvnej povinnosti oprávnený 

uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej 

sumy, a to za každý deň omeškania. 

5. V prípade, ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi odplatu v zmysle tejto zmluvy ani 

v dodatočnej lehote 14 dní, poskytovateľ je oprávnený prerušiť poskytovanie neuhradených 

odborných služieb s prihliadnutím na ustanovenie § 326 Obchodného zákonníka, s tým, že 

poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za akékoľvek  škody ani ušlý zisk, ktoré by mohli 

objednávateľovi v uvedenej súvislosti vzniknúť. 

 

Čl. V 

Správa nabíjacej stanice 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť ročnú správu o spotrebe nabíjacej stanice za predchádzajúci 

kalendárny rok a to najneskôr k 20.1. každý rok v období udržateľnosti projektu 5 rokov. Správa o 

využívaní nabíjacej stanice musí obsahovať informácie o nabíjacej stanici a jej využívaní za 

príslušný kalendárny rok, t. j. spotreba elektrickej energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná 

spotreba na jedno nabitie, priemerná dĺžka jedného nabíjacieho cyklu. Spolu s predložením ročnej 

správy predloží aj celkový výpis z backend systému poskytovateľa nabíjacej stanice za príslušný 

kalendárny rok. 

2. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán a jej jednotlivé položky sú uvedené v Prílohe č. 2. od 

1.1.2023.  Cena za obdobie od 29.6.2022 do 31.12.2023 sa tiež riadi Prílohou č. 2. a bude 

vyúčtovaná samostatnou faktúrou do 28.2.2023. 

3. Splatnosť faktúry je 21 (dvadsaťjeden) dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí 

obsahovať dohodnuté a zákonné náležitosti (náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 

z pridanej hodnoty). Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi faktúru v primeranom čase 

vopred. 

4. Peňažný záväzok objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odplatu platený 

prostredníctvom banky je splnený pripísaním platenej sumy na účet poskytovateľa v jeho banke. 

 

 

Čl. VII 

Ďalšie dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sa budú navzájom včas 

informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, najmä 

vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti nevyhnutné na plnenie povinností 

zmluvných strán podľa zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. 
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Čl. VIII 

Trvanie zmluvy, doručovanie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t. j. na 5 rokov, ktorá začne plynúť od nadobudnutia 

účinnosti tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že účinnosť tejto zmluvy možno predĺžiť na základe vzájomnej 

dohody, a to formou číslovaného dodatku podpísaného obomi zmluvnými stranami.  

3. Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto 

zmluvy (poskytovateľ najmä v prípade, ak bude poskytovať odborné služby v rozpore s 

príslušným pokynom objednávateľa a objednávateľ najmä v prípade, ak nesplní platobné 

povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy voči poskytovateľovi najmä podľa čl. IV. zmluvy), je 

druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, že 

odstúpeniu bude predchádzať písomná výzva s určením primeranej lehoty na splnenie 

porušovanej povinnosti v trvaní najmenej 5 pracovných dní, inak je odstúpenie neplatné. 

V uvedenej výzve musí byť konkrétne vymedzená porušovaná povinnosť.  

4. Odstúpenie podľa ods. 3 tohto čl. zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené druhej 

zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Účinky 

odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej zmluvnej strane.  

5. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si plnenie, ktoré im bolo poskytnuté druhou zmluvnou 

stranou pred odstúpením od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú dotknuté nároky, 

ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia alebo ustanovenia ktoré podľa svojho charakteru majú 

pretrvávať aj po ukončení zmluvy odstúpením (napr. Dôvernosť informácií a ochrana osobných 

údajov, Náhrada škody, Sankcie a pod.). 

6. Doručovanie všetkých písomností medzi zmluvnými stranami sa deje na adresu zmluvnej strany 

uvedenej v tejto zmluve. V prípade akejkoľvek zmeny adresy určenej na doručovanie písomností 

na základe tejto zmluvy sa príslušná zmluvná strana zaväzuje o zmene adresy bezodkladne 

písomne informovať druhú zmluvnú stranu, v takomto prípade je pre doručovanie rozhodujúca 

nová adresa, ktorá bola riadne oznámená odosielajúcej zmluvnej strane ešte pred odoslaním 

písomnosti (ďalej len „korešpondenčná adresa“). Písomnosti si zmluvné strany môžu doručovať 

poštou doporučeným listom s doručenkou alebo kuriérskou službou (napr. prostredníctvom 

spoločností DHL, TNT Express, DPD, UPS a pod.). 

 

Čl. IX  

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je zmluvou povinne 

zverejňovanou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Táto zmluva nadobúda 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa: 

www.dlhanadoravou.sk. 

2. Túto zmluvu je možné meniť, dopĺňať len na základe vzájomnej dohody oboch zmluvných strán 

vo forme písomných dodatkov datovaných a vzostupne očíslovaných odsúhlasených obidvoma 

zmluvnými stranami. 

3. Práva a povinnosti neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ostatnými platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo z časti účinné alebo neskôr stratia 

účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a 

na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa čo najviac približuje 

zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné strany túto otázku brali 

do úvahy. 
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5. Strany sa zaväzujú vyriešiť primárne dohodou všetky a akékoľvek spory alebo nedorozumenia 

vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade, ak sa nepodarí spory vyriešiť, do 

tridsiatich (30) dní od ich vzniku, budú vyriešené mieste a vecne príslušnými súdmi SR.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 

obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 

  V Dlhej nad Oravou, dňa 30.1. 2023 

_____________________________________ 

  Obec Dlhá nad Oravou 

      

 

V Dubnici nad Váhom, dňa 30.1. 2023 

 

_____________________________________ 

 

Ejoin, s.r.o.  

          Michal Vašek 

    konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Zabezpečenie online pripojenia staníc 

Poskytnutie vzdialenej komunikácie 

prostredníctvom Ethernet/WiFi/4G pripojenia so 

stanicou pre účely monitorovania všetkých 

procesov nabíjania, tvorbu štatistík a chybových 

správ:  

 kontrola spotreby a nákladov 

 evidencia zákazníkov 

 autorizácia a autentifikácia zákazníkov 

 priemerná spotreba na jedno nabitie 

 priemerná dĺžka nabíjacieho cyklu 

 mesačná spotreba kWh na nabíjacej stanici 

Prostredníctvom vzdialenej správy je možné 

vykonávať pravidelnú aktualizáciu nabíjacích 

staníc.  

2. Konfigurácia staníc 

Konfigurácia nabíjacej stanice v administrátorskom 

systéme ejoin umožňuje monitorovanie správneho 

fungovania, kontroly stavu stanice, overovanie 

prevádzkových protokolov, zmenu prevádzkových 

parametrov v online režime  a vykonať tak 

prípadný diaľkový reštart, spustenie alebo 

zastavenie stanice.   

3. Návod na obsluhu  
Príprava, výroba a dodanie prevádzkových 

pokynov pre nabíjaciu stanicu 

4. Technická pomoc 

Poskytovanie technickej podpory vlastníkovi 

stanice  z hľadiska prevádzky stanice, 

prevádzkových postupov a diagnostiky problémov. 

Pomoc je k dispozícii na infolinke aj e-mailom 

spoločnosti ejoin.  

5. Monitoring staníc 

Nahlasovanie problémov majiteľovi stanice 

v prípade, že riešenie vyžaduje zásah servisného 

tímu spoločnosti ejoin. Poskytnutie počiatočnej 

diagnostiky problému.     

6. Servis nabíjacích staníc  

V prípade nutnej servisnej opravy, vyslanie 

zásahového servisného tímu do 48 hodín od 

nahlásenia problému a zabezpečenie funkčnosti 

nabíjacej stanice.  
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Príloha č. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

p.č. Položka  Mn.  m.j.  
Dodávka  

j. cena  spolu  

   Ročné poplatky           

1.  Správa za využívanie nabíjacej stanice  1 ks   50,00 € 50,00 € 

              

SÚHRN POLOŽIEK  
 Cena Sadzba 

bez DPH DPH 20% 

A:  Spolu  50,00 € 10,00 € 

Celkom v €  
      

60,00 € 
 

p.č. Položka  Mn.  m.j.  
Dodávka  

j. cena  spolu  

   Mesačné poplatky za správu nabíjacej stanice            

1.  Mesačný poplatok za nabíjací bod  1 ks   3,00 € 3,00 € 

              

SÚHRN POLOŽIEK  
 Cena Sadzba 

bez DPH DPH 20% 

A:  Spolu  3,00 € 0,60 € 

Celkom v €  
      

3,60 € 
 


