
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
č. 2019/1060/4110 

uzavretá pod ľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník") 

1.1 Objednávateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

Článok 1. 
Zmluvné strany 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, ŠTÁTNY PODNIK 

P.O.BOX 45, Karloveská 2, 842 04 Bratislava 
Ing. Daniel Kvocera, generálny riaditeľ štátneho podniku 
00 156 752 
2020480198 
SK2020480198 
Tatra banka, a.s. 
2921123848/1100 
SK45 1100 0000 0029 2112 3848 
TATRSKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Pš, vložka č.: 32/B 

(ďalej len „objednávate!"') 

1.2 Poskytovateľ: 

Sídlo: 
štatutárny orgán: 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu: 
IBAN: 
BIC: 

A.LI. Technické služby s. r. o. 
Panónska cesta 34/ B, 851 04 Bratislava 
Norbert Veselský, konateľ 
45 917 833 
2023138755 
SK 2023138755 
VÚB, a.s. 
2825333255/0200 
SK35 0200 0000 0028 2533 3255 
SUBASKBX 

Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sro, vložka č.: 68690/ B 

(ďalej len „poskytovate!"' a spolu s objednávateľom ďalej len „zmluvné strany") 

Uvedené zmluvné strany uzatvárajú na základe vzájomnej dohody túto zmluvu o poskytovaní služieb 
pod názvom: 

„Poskytovanie technických služieb na objektoch v správe W, š.p." 

(ďalej len „zmluva"). 

Článok II. 
Predmet zmluvy 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovate ľa vykonať pre objednávateľa služby s názvom 
„Poskytovanie technických služieb na objektoch v správe W, š.p." (ďalej len „služby"), ktorých 
bližšia špecifikácia je uvedená v bodoch 2.2 - 2.4 tohto článku zmluvy, a záväzok objednávateľa 
za tieto služby poskytovateľovi zaplatiť. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovať údržbárske práce, úpravu zelene 
a súvisiace činnosti, práce kuriča , kominárske služby, služby súvisiace s prevádzkou plynových 
zariadení, výťahov a bezpečnostných zariadení, služby spojené s prevádzkou zariadení 
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elektrickej požiarnej signalizácie, služby súvisiace so servisom klimatizačných zariadení, služby 
súvisiace s prevádzkou elektrických zariadení, služby informátora a služby súvisiace 
s prevádzkou tlakových zariadení v objektoch objednávateľa uvedených v bode 3.3 článku III. 
tejto zmluvy v nasledovnom rozsahu: 

2.2.1 Údržbárske práce - vykonávanie údržbárskych prác vrátane drobnej remeselnej 
údržby, pomocné a manipulačné práce, vykonávanie bežných domovníckych prác 
v príslušnom objekte, udržiavanie poriadku a čistoty v okolí budov, celoročné 

udržiavanie schodnosti chodníkov, udržiavanie schodnosti prístupových komunikácií 
a parkoviska, udržiavanie dozoru nad správnym užívaním spoločných priestorov, 
pričom sa vyžaduje stupeň odbornej spôsobilosti pre pracovníkov poskytovateľa -
elektrotechnik v zmysle § 21 vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR 
č. 508/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti 

a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, 
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa 
považujú za vyhradené technické zariadenia (ďalej len „Vyhláška"); 

2.2.2 Úprava zelene a súvisiace činnosti - výsadba zelene, prihnojovanie zelene, zalievanie 
zelene, kosenie a strihanie zelene; 

2.2.3 Práce kuriča - zabezpečenie vykurovania objektov definovaných v bode 3.3 článku III. 
tejto zmluvy; 

2.2.4 Kominárske služby - čistenie a revízie komínov, pričom sa vyžaduje stupeň odbornej 
spôsobilosti pre pracovníkov poskytovateľa v zmysle Vyhlášky; 

2.2.5 Služby súvisiace s prevádzkou plynových zariadení - servisné prehliadky, revízie 
a opravy vrátane generálnych opráv, rekonštrukcia a výmena zariadenia, opravy 
vyžadujúce špecializované dodávateľské služby plynových zariadení, pričom sa 
vyžaduje stupeň odbornej spôsobilosti pre pracovníkov poskytovateľa v zmysle 
Vyhlášky; 

2.2.6 Služby súvisiace s prevádzkou výťahov - opravy vrátane generálnych opráv, 
rekonštrukcia a výmena zariadenia, opravy vyžadujúce špecializované dodávateľské 
služby, mastenie, revízna činnosť na výťahoch, pričom sa vyžaduje stupeň odbornej 
spôsobilosti pre pracovníkov poskytovateľa v zmysle Vyhlášky; 

2.2. 7 Služby súvisiace s prevádzkou bezpečnostných zariadení - spracovanie poplachového 
signálu z objektu chráneného poplachovým systémom, nahlásenie narušenia objektu 
a technická služba zabezpečovacích systémov (mimo objektov uvedených v bodoch 
3.3.1, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12 a 3.3.15 článku III. tejto zmluvy); 

2.2.8 Služby súvisiace so servisom klimatizačných zariadení - údržba, čistenie a opravy 
klimatizačných jednotiek, kontrola chladiacej zmesi v klimatizačných jednotkách 
a podobne; 

2.2.9 Služby súvisiace s prevádzkou elektrických zariadení definovaných v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy (mimo objektov uvedených v bodoch 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12 a 3.3.15 
článku III. tejto zmluvy) - servisné prehliadky, revízie a opravy, pričom sa vyžaduje 
stupeň odbornej spôsobilosti pre pracovníkov poskytovateľa v zmysle Vyhlášky: 

a) elektrických zariadení, 

b) bleskozvodov, 

c) vyhradených technických zariadení vrátane malých spotrebičov pripojených pevným 
prívodom, ktoré sú súčasťou elektrickej inštalácie; 

2.2.10 Služby informátora - dozor na vrátnici, zapisovanie a kontrola návštev objektu , 
kontrola príchodu a odchodu osôb a vozidiel, odomykanie a uzatváranie objektu , 
prijem správ o mimoriadnych udalostiach a ich okamžité hlásenie zodpovednej osobe, 
príjem poštových zásielok subjektom sídliacim v objekte, spojenie s dispečingom 
zmluvnej bezpečnostnej služby, hlásenie narušenia objektu zodpovednej osobe, resp. 
policajnému zboru; 

2.2.11 Služby súvisiace s prevádzkou tlakových zariadení definovaných v prílohe č. 1 tejto 
zmluvy (mimo objektov uvedených v bodoch 3.3.8, 3.3.9, 3.3.10, 3.3.12 a 3.3.15 
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článku III. tejto zmluvy) - servisné prehliadky, revízie a opravy, pričom sa vyžaduje 
stupeň odbornej spôsobilosti pre pracovníkov poskytovateľa v zmysle Vyhlášky: 

a) výmenníkových staníc tepla, 

b) expanzných nádob, 

c) zásobníkov TÚV, 

d) vzdušníkov. 

2.3 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť odborný servis na technických zariadeniach 
špecifikovaných v prílohe č. 1 k tejto zmluve, pričom v prípade ak cena náhradného materiálu 
použitého pri poskytovaní služieb uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy presiahne sumu 
100,- eur/ks (slovom: jednosto eur) bez DPH, poskytovateľ vypracuje cenovú kalkuláciu, ktorú 
sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na schválenie do 3 dní odo dňa vykonania servisnej 
prehliadky. Objednávateľ sa zaväzuje zaslať stanovisko k návrhu cenovej kalkulácie 
poskytovateľovi najneskôr do 3 dní odo dňa jeho preukázateľného doručenia. V prípade 
akceptovania návrhu cenovej kalkulácie poskytovateľa, objednávateľ vystaví a poskytovateľovi 
doručí objednávku na odborný servis. V prípade, ak objednávateľ nebude akceptovať cenovú 
ponuku poskytovateľa, zaväzujú sa obe zmluvné strany o cene rokovať tak, aby boli splnené 
technické a prevádzkové parametre a podmienky. Ak nedôjde k dohode o cene, j e objednávateľ 
oprávnený zabezpečiť si náhradný materiál prostredníctvom tretej osoby. Zmluvné strany sa 
dohodli, že zabezpečenie nákupu náhradného materiálu do maximálnej výšky 100,- eur/ks je 
zahrnuté v cene dohodnutej v článku IV. tejto zmluvy. 

2.4 V prípade, ak cena bežného inštalačného materiálu potrebného pri poskytovaní služieb 
uvedených v bode 2.2 tohto článku zmluvy presiahne sumu 10,- eur/ks (slovom: desať eur) bez 
DPH, poskytovateľ vypracuje cenovú kalkuláciu, ktorú sa zaväzuje predložiť objednávateľovi na 
schválenie bezodkladne, najneskôr do 3 dní odo dňa vykonania servisnej prehliadky. 
Objednávateľ sa zaväzuje zaslať stanovisko k návrhu cenovej kalkulácie najneskôr do 3 dní odo 
dňa jeho preukázateľného doručenia, a to zaslaním správy na e-mailovú adresu zodpovedného 
pracovníka poskytovateľa uvedenú v bode 6.6 článku Vl. tejto zmluvy. V prípade, ak 
objednávateľ nebude akceptovať cenovú ponuku, zaväzujú sa obe zmluvné strany o cene 
rokovať tak, aby boli splnené technické a prevádzkové parametre a podmienky. Ak nedôjde 
k dohode o cene, je objednávateľ oprávnený zabezpečiť si inštalačný materiál prostredníctvom 
tretej osoby. Zmluvné strany sa dohodli, že zabezpečenie nákupu bežného inštalačného 
materiálu do maximálnej výšky 10,- eur/ks je zahrnuté v cene dohodnutej v článku IV. tejto 
zmluvy. 

2.5 Predpokladaný rozsah a pravidelnosť poskytovania služieb podľa tejto zmluvy na jednotlivých 
zariadeniach v objektoch objednávateľa sú uvedené v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

Článok III. 
Čas a miesto plnenia 

3.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú , a to odo dňa nadobudnutia účinnosti zmluvy do 
31.07.2020 alebo do vyčerpania finančného limitu uvedeného v bode 4.2 článku IV. tejto 
zmluvy pod ľa toho, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby podľa článku II. tejto zmluvy, ktoré neposkytuje 
denne, na základe písomnej požiadavky objednávateľa, v ktorej bude uvedená konkrétna 
požadovaná služba, jej rozsah a termín vykonania požadovanej služby. Objednávateľ je povinný 
predložiť poskytovateľovi písomnú požiadavku zvlášť pre každý objekt uvedený v bode 3.3 tohto 
článku zmluvy, a to najneskôr 3 kalendárne dni pred požadovaným termínom vykonania 
požadovanej služby. Písomnú požiadavku je oprávnená zadať osoba uvedená v bode 6. 7 článku 
Vl. tejto zmluvy. Písomnú požiadavku vystavenú objednávateľom prevezme osobne osoba 
uvedená v bode 6.6 článku Vl. tejto zmluvy v sídle objednávateľa. 

3.3 Miestom plnenia predmetu zmluvy sú nasledovné priestory - objekty objednávateľa: 

3.3.1 Administratívna budova Karlovská 2, Bratislava; 
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3.3.2 

3.3.3 

3.3.4 

3.3.5 

3.3.6 
3.3.7 
3.3.8 

3.3.9 
3 .3.10 

3.3.11 

3.3.12 

3.3.13 

Administratívna budova Nobelova 7, Bratislava spolu s ubytovňou Nobelova, 
nachádzajúcou sa na 2. nadzemnom podlaží: 

Administratívna budova Martinsl<á 49, Bratislava; 

Administratívna budova Šamorínska 22, Bratislava: 

Administratívna budova Andreja Sládkoviča 19, Vrútky; 

Budova technicko-bezpečnostného dohľadu, Oslobod iteľov 21, Žilina; 

Penzión !STER, Višňovského 4, Bansl<á Štiavnica; 

Budova Vodného diela Žilina, Pri celulózke, Žilina; 

budova Gabčíkovo ; 

Admin istratívna budova Poľovnícka 12. Komárno; 

Budova Tejke Majer, Gabčíkovo; 

vodohospodárskeho dispečingu , 

Rekreačné zariadenie Modra - Piesky (Volavka. Čajka), Modra; 

3.3.14 Administratívna budova Rumanova 16, Košice; 

3.3.15 Prevádzková budova vodohospodárskeho dispečingu Gabčíkovo a veža riadenia 
plavby 

Článok IV. 
Cena za poskytovanie služieb 

4.1 Cena bez DPH za poskytovanie služieb pod ľa tejto zmluvy v rozsahu článku II. zmluvy je 
stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení, vykonávacej vyhlášky 
MF SR k zákonu o cenách č. 87 /1996 Z. z. v platnom znení, v zmysle Uznesenia vlády SR č. 
653 k zvýšeniu transparentnosti verejného obstarávania z 24.09.2010 a na základe výsledku 
elektronickej aukcie, a to vo výške: 

4.1.1 Cena za poskytovanie služieb podľa bodu 2.2 č lánku II. tejto zmluvy predstavuje sumu 
vo výške 289 800,00 eur (slovom: dvestoosemdesiatdeväťtisíc osemsto eur ) bez 
DPH; 

4.1.2 Cena za odborný servis technických zariadení prostredníctvom špecialistu podľa bodu 
2.3 článku II. tejto zmluvy predstavuje sumu vo výške: 25,92 eur/hod (slovom: 
dvadsaťpäť eur deväťdesiatdva centov) bez DPH; 

4.2 Maximálny fina nčný limit na služby poskytované podľa tejto zmluvy je stanovený vo výške 
300 000,00 eur (slovom: tristotisíc eur) bez DPH. 

4 .3 V cene uvedenej v bode 4 .1 tohto článku zmluvy sú zahrnuté všetky ekonomicky oprávnené 
náklady súvisiace s predmetom plnenia a primeraný zisk poskytovateľa, okrem iného aj náklady 
vyplývajúce z polohy a umiestnenia objektov, zo spôsobu realizácie prác, zo starostlivosti 
o bezpečnosť, ochranu zdravia a protipožiarne opatrenia, náklady na dopravu, náklady na 
likvidáciu odpadu, náklady vyplývajúce z podnikateľského rizika pri realizácií prác za sťažených 
podmienok a miestnych prekážok, ako aj všetky ostatné náklady súvisiace s predmetom zmluvy 
a plnením zmluvy tu neuvedené. 

4.4 K cene uvedenej v tomto článku zmluvy bude pripočítaná DPH podľa platných právnych 
predpisov v čase uskutočnenia zdaniteľného plnen ia. 

Článok V. 
Platobné podmienky 

5.1 Podkladom pre zaplatenie ceny za vykonané služby podľa tejt o zmluvy je faktúra vystavená 
poskytovateľom a preukázateľne doručená objednávateľovi. Platba za vykonané služby podľa 
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. ' 
tejto zmluvy bude uhradená výlučne bezhotovostne a na bankový účet poskytovateľa uvedený 
vo faktúre. 

5.2 Poskytovateľ bude služby vykonané v súlade s touto zmluvou v príslušnom kalendárnom 
mesiaci trvania zmluvy fakturovať mesačne na základe čiastkových faktúr, pričom je 
poskytovateľ povinný vystaviť a preukázateľne doručiť faktúru objednávateľovi do 10 dní odo 
dňa skončenia kalendárneho mesiaca, v ktorom vykonal služby podľa tejto zmluvy 
Neoddeliteľnou súčasťou č iastkových faktúr bude preberací protokol vyhotovený podľa bodu 
6.9 článku Vl. tejto zmluvy. V prípade refakturácie nákupu náhradných dielov v zmysle bodu 2.3 
článku II. tejto zmluvy a nákupu bežného inštalačného materiálu v zmysle bodu 2.4- článku II. 
tejto zm luvy budú prílohou faktúry aj kópie príslušných účtovných dokladov. Všetky faktúry 
vystavené podľa tejto zmluvy môžu byť vystavené len na základe skutočne vykonaných prác 
s uvedením počtu hodín odsúhlasených zodpovednou osobou objednávateľa uvedenou v bode 
6.7 článku Vl. tejto zmluvy. 

5.3 Všetky faktúry vystavené v zmysle tejto zm luvy musia obsahovať všetky náležitosti ustanovené 
pod ľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, údaje v zmysle 
Obchodného zákonníka, údaje v zmysle tejto zmluvy, číslo tejto zmluvy a číslo bankového účtu 
uvedené v článku 1. tejto zmluvy. 

5.4 V prípade dodania služby musí byť na fal<túre povinne uvedený kód štatistickej klasifikácie 
činností (CPA). 

5.5 V prípade kúpy tovaru zo zahraničia musí byť prílohou faktúry aj doklad o nadobudnutí tovaru 
(šped ičný doklad, doklad od prepravnej služby alebo doklad od dodávateľa o vykonanej 
preprave). 

5.6 Ak akákoľvek faktúra vystavená v zmysle tejto zmluvy nebude obsahovať náležitosti dohodnuté 
v tejto zmluve má objednávateľ právo vrátiť faktúru poskytovateľovi na prepracovanie. 
Splatnosť takto vystavenej a vrátenej faktúry sa zruší a nová splatnosť v súlade s bodom 5. 7 
tohto článku zmluvy začne plynúť dňom doručenia opravenej a správne vystavenej faktúry. 

5.7 Lehota splatnosti riadne vystavenej a doručenej faktúry je do 45 dní odo dňa jej 
preukázateľného prvého doručenia objednávateľovi, t.j. odo dňa elektronického doručenia 
faktúry alebo doručenia originálu faktúry do sídla objednávateľa, pod ľa toho, ktorá zo 

-

tane skôr. Faktúru doručí poskytovateľ elektronicky e-mailom na adresu: 
a následne jej originál spolu so súvisiacimi prílohami do sídla objednávateľa 

uve e anku 1. tejto zmluvy. 

5.8 Faktúra je uhradená v lehote splatnosti, ak deň odpísania z účtu objednávateľa je v lehote 
uvedenej v bode 5. 7 tohto článku zmluvy. Ak deň splatnosti pripadne na sobotu, nedeľu, 
sviatok, alebo deň pracovného pokoja v Slovenskej republike, posúva sa dátum splatnosti na 
najbližší nasledujúci pracovný de1"1. V prípade, ak objednávateľ neuhradí faktúru v lehote 
splatnosti uvedenej v bode 5 .8 tohto článku zmluvy z dôvodu interných schvaľovacích postupov, 
nedostáva sa do omeškania, ak faktúru uhradí do 15 dní nasledujúcich po uplynutí lehoty 
splatnosti tejto faktúry. 

5.9 Poskytovate!' vyhlasuje, že ku dňu podpisu tejto zmluvy neexistujú dôvody, na základe ktorých 
by objednávateľ mal, či mohol byť ručiteľom v zmysle § 69 ods. 14 v nadväznosti na § 69b 
zákona č . 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov za daňovú 
povinnosť poskytovateľa vzniknutú z DPH, ktorú poskytovateľ objednávateľovi fakturoval k cene 
podľa tejto zmluvy. Poskytovate ľ vyhlasuje a zaväzuje sa, že k DPH podá riadne daňové 
priznanie a v prípade vzniku povinnosti zaplatiť DPH túto daň odved ie miestne príslušnému 
daňovému úradu do určenej lehoty splatnosti. Poskytovateľ 'vyhlasuje, že nemá akýkoľvek 
úmysel nezaplatiť DPH vzťahujúcu sa k predmetu plnenia podľa tejto zmluvy, alebo úmysel 
skrátiť daň, či prípadne vylákať daňovú výhodu , a nemá úmysel dostať sa do postavenia, kedy 
túto daň nebude môcť zaplatiť. 

5.10 V prípade, ak má poskytovateľ sídlo mimo EÚ a medzi vládou SR a vládou štátu, v ktorom má 
poskytovateľ sídlo, je uzatvorená platná Zmluva o zamedzení dvojitého zdanenia, je 
objednávateľ na základe takejto zmluvy a na základe zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 
v platnom znení povinný odviesť daňovému úradu SR zrážkovú daň z fakturovanej sumy. 
Poskytovateľ podpisom tejto zmluvy uvedenú skutočnosť akceptuje a vyslovuje so zrážkou dane 
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súhlas, pričom sa vylučuje akékoľvek neskoršie vymáhanie akýchkol\lek nárokov zo strany 
poskytovateľa voči objednávateľovi v súvislosti s takouto zrážkou dane. 

Článok Vl. 
Spôsob vykonania s lužieb 

6.1 Posl~ytovateľ sa zaväzuje dodrž iavať všetky podmienky a termíny plnenia súvisiace 
s predmetom zmluvy. 

6.2 Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu zmluvy dodržiavať ustanovenia všeobecne 
záväzných právnych predpisov o ochrane osobných údajov. 

6.3 Poskytovateľ v rámci realizácie služieb je povinný zabezpečovať činnosti pri realizácii služieb 
tak, aby umožňovali priebežnú prevádzku objektov v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy. 
Poskytovateľ výkon svojej činnosti pri plnení predmetu zmluvy prispôsobí prevádzkovým 
potrebám objednávateľa a prevádzkovateľa jednotlivých vodohospodárskych objektov. 

6.4 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súč innosť pri zabezpečovaní poskytovanej 
služby. 

6.5 Poskytovateľ sa zaväzuje obvyklým spôsobom viesť prevádzkovú knihu, osobitne pre každý 
objekt uvedený v bode 3.3 článku III. tejto zmluvy. Prevádzková kniha bude uložená 
u zodpovedných pracovníkov objednávateľa podľa bodu 6. 7 tohto článku zmluvy. Poskytovateľ 
sa zaväzuje zaznamenávať do prevádzkovej knihy predovšetkým dátum a čas začiatku 

a ukončenia prác, ako aj rozsah vykonanýcl1 prác. 

6.6 Poskytovateľ určuje za zodpovedných pracovníkov, ktorí budú koordinovať všetky práce 
v zmysle predmetu tejto zmluvy, ako aj vykonávať zápisy do prevádzkovej knihy v zmysle bodu 
6.5 tohto článku zmluvy a podpisovať preberací protokol vyhotovený podľa bodu 6.9 tohto 
článku zmluvy: 

6. 7 O ~ J p y p , ovať všetky práce • • • • • • 
v zmysle predmetu tejto zmluvy, overovať a podpisovať preberací protokol vyhotovený pod ľa 
bodu 6.9 tohto článku zmluvy, preberať činnosti poskytovateľa vykonané podľa tejto zmluvy, 
vykonávať za objednávateľa zápisy v prevádzkovej knihe a rokovať za objednávateľa vo veciach 
technických: 

6.8 Zmeny v zodpovedných osobách, je každá zmluvná strana povinná nahlásiť druhej zmluvnej 
strane do 3 dní odo dňa uskutočnenia zmeny, pričom takáto zmena sa zaznamená do 
prevád zkovej knihy zmluvnou stranou. ktorá j u uskutočňuje, a nie je podmienená uzatvorením 
písomného dodatku k tejto zmluve. 

6.9 Poskytovateľ sa zaväzuje vždy v posledný pracovný deň príslušného kalendárneho mesiaca, 
prípadne v prvý pracovný deň následujúceho kalendárneho mesiaca predložiť príslušnému 
zodpovednému zamestnancovi objednávateľa preberací protokol vyhotovený podľa vzoru 
predloženého objednávateľom, ktorý podpíšu oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán 
uvedení v bodoch 6.6 a 6. 7 tohto článku zmluvy za účelom overenia poskytnutých služieb za 
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príslušný kalendárny mesiac. Obsah preberacieho protokolu musí byť v súlade so zápismi 
uvedenými v prevádzkovej knihe v zmysle bodu 6.5 tohto článku zmluvy. 

6.10 Zmluvné strany sa dohodli, že preberací protokol bude okrem základných údajov, ako je súpis 
poskytnutých služieb, obsahovať aj konštatovanie, že dňom odovzdania a prevzatia začína 
plynúť na konkrétnu službu záručná doba a termín skončenia tejto záručnej doby. 

6.11 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať samostatne, na vlastné 
náklady a na svoju zodpovednosť. 

6.12 Poskytovateľ oboznámi svojich zamestnancov so zákazom pohybu, resp. zdržiavania sa na 
miestach, ktoré nesúvisia s plnením predmetu zn1luvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa . 

Zamestnanci poskytovateľa môžu používať iba určené prístupové cesty a priestory pracovísk. 

6.13 Poskytovateľ je povinný pri plnení zmluvy riadiť sa pokynmi objednávateľa, ktoré vyplývajú 
zjeho kontrolnej a koordinačnej činnosti , ako aj pokynmi koordinátora bezpečnosti určeného 
objednávateľom. 

6.14 Poskytovateľ sa zaväzuje že zamestnanci poskytovateľa, ako aj zamestnanci subdodávateľov 
poskytovateľa, ktorí budú vykonávať práce v objektoch objednávateľa, nebudú zamestnaní 
nelegálne a nebudú vykonávať nelegálnu prácu, budú s poskytovateľom alebo subdodávateľom 
poskytovateľa v riadnom pracovnom pomere, budú mať riadne uzatvorené pracovné zmluvy a 
budú riadne prihlásení do Sociálnej poisťovne. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje overiť 

skutočnosť, že jeho subdodávatelia neporušujú zákaz nelegálneho zamestnávania v zmysle 
ustanovení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v platnom znení (ďalej len „zákon o nelegálnej práci"). 

6.15 Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť na požiadanie objednávateľa, v zmysle zákona o nelegálnej 
práci, pracovné zmluvy osôb vykonávajúcich služby podľa tejto zmluvy a doklady preukazujúce, 
že tieto osoby boli riadne prihlásené do Sociálnej poisťovne, a to najneskôr do 10 (slovom: 
desiatich) dní od doručenia písomnej žiadosť objednávateľa. 

6.16 Poskytovateľ berie na vedomie, že služby bude poskytovať počas prevádzky jednotlivých 
zariadení. Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby budú vykonávané počas pracovných dní od 06:00 
hod. do 18:00 hod., resp. v čase uvedenom v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

6.17 Objednávateľ zabezpečí vykonanie poučenia poskytovateľom určeného okruhu zamestnancov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO najneskôr v deň ich nástupu na pracovisko. 
Poskytovateľ zabezpečí vykonanie poučenia všetkých zamestnancov subdodávateľov 

poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO najneskôr v deň ich nástupu na pracovisko. 

6.18 Objednávateľ vyhotoví zápis o vykonaní poučenia určeného okruhu zamestnancov 
poskytovateľa o dodržiavaní predpisov BOZP a PO, ktorý bude obsahovať menný zoznarn a 
podpisy určeného okruhu zamestnancov poskytovateľa. Vykonanie poučenia zamestnancov 
subdodávateľov je poskytovateľ povinný preukázať objednávateľovi bez zbytočného odkladu po 
jeho vykonaní, najneskôr však v deň nástupu príslušných zamestnancov subdodávateľa na 
pracovisko, a to predloženírn podpísaného Záznamu z poučenia zamestnancov 
subdodávateľov, schváleného objednávateľom. Vstup do objektov objednávateľa majú 
povolený výlučne iba osoby takto poučené a zapísané v zápise o vykonaní poučenia, resp. 
ktorých poučenie bolo objednávateľovi preukázané predložením podpísaného Záznamu z 
poučenia zamestnancov subdodávateľov poskytovateľa. Poskytovateľ je povinný pred začatím 
prác v zmysle tejto zmluvy poverenému zástupcovi objednávateľa odovzdať menovitý zoznam 
osôb a evidenčné čísla motorových vozidiel, ktoré budú vstupovať na pracovisko a do objektov 
objednávateľa, a tento zoznam denne aktualizovať. Objednávateľ pre tieto osoby a motorové 
vozidlá zabezpečí povolenie vstupu do predmetných objektov. 

Článok VII. 
Zodpovednosť za vady vykonaných služieb 

7.1 Poskytovateľ sa zaručuje za kvalitu a funkčnosť vykonaných služieb. Záručná doba je medzi 
zmluvnými stranami dohodnutá v dÍžke 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania 
a prevzatia vykonanej služby na základe preberacieho protokolu vyhotoveného pod ľa bodu 6.9 
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článku Vl. tejto zmluvy. Počas záručnej doby zodpovedá poskytovateľ za to, že vykonaná služba 
je bez akýchkoľvek vád, je vykonaná kvalitne a odborne, pričom práce zodpovedajú 
podmienkam tejto zmluvy a platným právnym predpisom. 

7.2 Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu (vrátane finančných strát), ktorá vznikne 
objednávateľovi v súvislosti s vadami vykonaných služieb alebo iných úkonov vykonaných 
poskytovateľom podľa tejto zmluvy. 

7 .3 V prípade riadne oznámenej reklamovanej vady vykonaných služieb a iných úkonov vykonaných 
poskytovateľom podľa tejto zmluvy má objednávateľ právo požadovať a poskytovateľ povinnosť 
bezplatne odstrániť vady v lehote do 3 dní od doručenia reklamácie. Zmluvné strany sa dohodli, 
že reklamácia má byť zaslaná písomne zo strany objednávateľa poskytovateľovi. Musí 
obsahovať označenie vady a popis, ako sa vada prejavuje. 

7.4 Poskytovateľ je povinný začať s odstraňovaním vady služieb vykonaných poskytovateľom pod ľa 
tejto zmluvy bez zbytočného odkladu od jej oznámenia. 

7.5 Záručná doba sa predlžuje o počet kalendárnych dní, počas ktorých nebol predmet 
reklamovanej vykonanej služby alebo iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto 
zmluvy riadne vykonaný po dobu dlhšiu než 24 hodín, ak táto nefunkčnosť bola spôsobená 
vadou v záručnej dobe, riadne oznámenou objednávateľom poskytovateľovi. 

7.6 Poskytovateľ nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku neodborného zásahu alebo 
neodborného užívania zo strany objednávateľa alebo tretích osôb. 

7.7 V prípade sporu o zodpovednosť za vadu je poskytovateľ povinný reklamovanú vadu 
vykonaných služieb a iných úkonov vykonaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy odstrániť 
v termíne určenom objednávateľom. Úhradu nákladov spojených s odstrá nením vady bude 
znášať zmluvná strana, ktorá bude neúspešná v spore. 

7.8 Poskytovateľ zodpovedá za vady aj v prípade, ak služby, resp. ich časť vykonávala tretia osoba 
(napr. subdodávateľ poskytovateľa), a to tak ako keby tieto služby vykonal poskytovateľ sám. 

7.9 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ odstraňuje vady v mieste určenom v bode 3.3 
článku III. tejto zmluvy na vlastné náklady. 

7.10 Ak poskytovateľ neodstráni vady v lehotách určených v tejto zmluve, je objednávateľ oprávnený 
po písomnej výzve adresovanej poskytovateľovi vykonať odstránenie vád samostatne alebo ich 
vykonaním poveriť tretiu osobu. Takto vzniknuté náklady je poskytovateľ povinný uhradiť 
objednávateľovi do 14 kalendárnych dní odo dňa preukázate ľného doručenia osobitnej faktúry 
objednávateľa o ich vyúčtovaní. Ustanovenie tohto bodu tohto článku zmluvy nemá vplyv na 
zodpovednosť poskytovateľa za ďalšie vady, resp. na poskytovateľom poskytnutú záruku. 

7.11 Reklamáciu možno uplatniť do posledného dňa záručnej doby, pričom i reklamácia odoslaná 
prostredníctvom poštového podniku v posledný deň záručnej doby poskytovateľovi, sa 
považuje za včas uplatnenú. 

Článok VIII. 
Okolnosti vylučujúce zodpovednosť (vyššia moc) 

8.1 Zodpovednosť zmluvných strán za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných povinností je 
vylúčená, ak sa tak stalo v dôsledku okolností vylučujúcich zodpovednosť podľa § 37 4 a nasl. 
Obchodného zákonníka v platnom znení. 

8.2 Podmienkou vylúčenia zodpovednosti je, že dotknutá zmluvná strana bez zbytočného odkladu 
upozorní druhú zmluvnú stranu na začiatok a podstatu vyskytnutia sa vyššej moci. Zmluvná 
strana, ktorá sa odvoláva na vyššiu moc, využije, pokiaľ je to možné, všetko svoje úsilie na 
nápravu situácie a na odstránenie príčiny svojej neschopnosti plniť zmluvu v čo najväčšom 
rozsahu a v primeranom čase. Dodacie lehoty a všetky ostatné lehoty sa po dobu trvania vyššej 
moci predlžujú o dobu jej pôsobenia. Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, bez 
zbytočného odkladu oznámi druhej zmluvnej strane jej zánik. 

8.3 Ak je trvanie vyššej moci dlhšie ako 3 mesiace, zmluvné strany dohodnú nový termín plnenia 
alebo iným spôsobom vysporiadajú vzájomné oprávnené nároky písomným dodatkom k tejto 
zmluve. 
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Článok IX. 
Sankcie 

9.1 V prípade omeškania poskytovateľa s plnením tejto zm luvy v termínoch pod ľa bodu 2.5 článku 
II. tejto zmluvy a bodu 3.2 článku III. tejto zmluvy z dôvodu, ktorý nevzn ikol na strane 
objednávateľa a pri ktorom sa nejedná ani o dôvody uvedené v článku VIII. tejto zmluvy, je 
objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z celkovej 
mesačnej ceny za poskytovanie služieb bez DPH za každý aj začatý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je poskytovateľ oprávnený fakturovať 
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý aj začatý deň 
omeškania. 

9.3 V prípade, ak poskytovateľ neodstráni písomne reklamovanú vadu, ktorá sa prejavila v záručnej 
dobe do 3 dní alebo vo vzájomne dohodnutej primeranej dlhšej lehote, je objednávateľ 
oprávnený, počnúc dňom nasledujúcim po uplynutí lehoty na odstránenie vád, fakturovať 
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- eur (slovom: jednosto eur) za každý aj začatý 
deň omeškania a za každú jednotlivú vadu osobitne. 

9.4 V prípade porušenia zákazu fajčenia, prinášania a požívania alkohol ických nápojov 
a omamných látok v mieste plnenia predmetu tejto zmluvy podľa bodu 3.3 článku III. tejto 
zmluvy zamestnancami poskytovateľa alebo zamestnancami subdodávateľov poskytovateľa , je 
poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi fakturovanú zmluvnú pokutu vo výške 150,- eur 
(slovom: jednostopäťdesiat eur) za každého pracovníka porušujúceho túto povinnosťa za každé 
jednotlivé porušenie tejto povinnosti. 

9.5 V prípade porušenia povinností uvedených v bodoch 6.14 a 6.15 článku Vl. tejto zmluvy, je 
poskytovateľ povinný uhradiť objednávateľovi fakturovanú zmluvnú pokutu vo výške 150,- eur 
(slovom: jednostopäťdesiat eur) za každél10 zamestnanca poskytovateľa alebo zamestnanca 
subdodávateľa poskytovateľa, ktorý vykonával práce v objekte objednávateľa, a ktorý bol 
zamestnaný nelegálne alebo vykonával nelegálnu prácu. 

9.6 Splatnosť faktúr v zmysle tohto článku tejto zm luvy je do 30 dní odo dňa preukázateľného 
doručenia príslušnej faktúry druhej zmluvnej strane. Platby za ne budú uhrádzané výlučne 
bezhotovostne na bankové účty uvedené vo faktúrach. 

Článok X. 
Povinnosti objednávateľa 

10.1 Objednávate ľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi faktúry za poskytnuté služby v zmysle 
článku IV. tejto zmluvy v plnej výške a dohodnutom termíne. 

10.2 Objednávateľ sa zaväzuje umožniť zamestnancom poskytovateľa a zamestnancom 
subdodávateľov poskytovateľa v súvislosti s plnením záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy prístup 
k objektom v rozsahu nevyhnutnom na plnenie tejto zmluvy. 

10.3 Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť pri plnení povinností poskytovateľa 
podľa tejto zmluvy. 

Článok XI. 
Povinnosti poskytovateľa 

11.1 Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu zmluvy postupovať samostatne, na vlastné 
náklady a na svoju zodpovednosť. 

11.2 Poskytovate ľ bude pri plnení predmetu zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou 

a vykonávať povinnosti podľa zmluvy riadne a včas. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné 
právne predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. 

11.3 Poskytovateľ je povinný dodržiavať právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci vlastných zamestnancov a požiarnej ochrany, ako aj preverovať ich znalosti a sústavne 
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zabezpečovať kontrolu dodržiavania týchto predpisov. Poskytovateľ je povinný vybaviť svojich 
zamestnancov potrebnými ochrannými pomôckami na vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy. 

11.4 Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok na mieste výkonu práce. Poskytovateľ odstráni 
na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti, v súlade so zákonom č. 79/2015 
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení. 

11.5 Poskytovateľ prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy sa jeho pracovníci zúčastnili obhliadky 
na mieste plnenia za účelom osobného oboznámenia sa s podmienkami plnenia predmetu 
zmluvy a boli oboznámení so všetkými zariadeniami umiestnenými v mieste plnenia predmetu 
zmluvy podľa bodu 3.3 článku III tejto zmluvy. 

11.6 Poskytovateľ je povinný označiť pracovný odev vlastných zamestnancov názvom firmy. 

11. 7 Poskytovateľ berie na vedomie, že pre svojich zamestnancov a iné osoby podieľajúce sa na 
poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy je povinný zabezpečiť potrebnú starostlivosť (WC, 
priestory na hygienu, šatne a pod.) vlastnými úkonmi a na vlastné náklady pri rešpektovaní 
všeobecne záväzných právnych predpisov. 

11.8 V prípade, ak poskytovateľ so súhlasom objednávateľa zabezpečuje poskytovanie služieb pod ľa 
tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, je povinný povinnosťami , vyplývajúcimi mu 
z tejto zmluvy, preukázateľne zaviazať i svojich subdodávateľov, pritom však nesie rovnakú 
zodpovednosť, ako keby tieto povinnosti plnil sám. 

11.9 Poskytovateľ preukázateľne oboznámi svojich zamestnancov a zamestnancov svojich 
subdodávateľov o zákaze pohybu, resp. zdržiavania sa na pracoviskách, ktoré nesúvisia 
s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy, bez vedomia a súhlasu objednávateľa. Zamestnanci 
poskytovateľa a zamestnanci subdodávateľov poskytovateľa môžu používať iba vyznačené a 
určené prístupové cesty a priestory. 

11.10 Zamestnanci poskytovateľa a zamestnanci subdodávateľov poskytovateľa sú povinní 
rešpektovať vyznačené zákazy fajčenia a zákaz prinášania a požívania akýchkoľvek 
al koholických nápojov a omamných látok v objektoch objednávateľa. 

11.11 V prípade, ak sa poskytovateľ zapisuje do registra partnerov verejného sektora (ďalej len 
„register") v zmysle zákona č. 315/ 2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri partnerov verejného sektora"), 
zaväzuje sa , že bude v registri zapísaný aspoň počas doby trvania tohto zmluvného vzťahu. 
Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje zapísať sa do registra aj kedykoľvek počas trvania tohto 
zmluvného vzťahu, pokiaľ dôjde k takej zmene okolností, ktorá zápis poskytovateľa do registra 
v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora vyžaduje. 

11.12 Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi všetky zmeny, ktoré budú v registri vo vzťahu 
k nemu vykonané, a to do 5 dní odkedy k zápisu zmeny do registra došlo. 

11.13 Poskytovateľ berie na vedomie, že povinnosti uvedené v bode 11.11 tohto článku zmluvy sa 
primerane vzťahujú aj na jeho subdodávateľov a zaväzuje sa zabezpečiť, aby mali jeho 
subdodávatelia splnené tieto povinnosti v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora. 

11.14 Ak si poskytovateľ nesplní povinnosti uvedené v bode 11.11 tohto článku zmluvy alebo ak 
nastanú okolnosti v zmysle ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora , 
objednávateľ je oprávnený neplniť, čo mu ukladá táto zmluva, pričom nie je v omeškaní a toto 
neplnenie sa nepovažuje za porušenie zmluvy. Poskytovateľ nie je oprávnený uplatňovať si v 
tomto prípade voči objednávateľovi akúkoľvek náhradu škody alebo sankcie. 

Článok XII. 
Náhrada škody 

12.1 Zmluvná strana, ktorá poruší svoju povinnosť vyplývajúcu zo zmluvy, je povinná nahradiť škodu 
tým spôsobenú druhej zmluvnej strane. Náhrada škody sa riadi príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. Zmluvná strana nie je povinná nahradiť škodu ak preukáže, že porušenie 
povinnosti bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Zmluvná pokuta nemá vplyv 
na nárok na náhradu škody. Oprávnená zmluvná strana má právo domáhať sa náhrady škody 
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v celom rozsahu aj v prípade, ak bola škoda spôsobená porušením povinnosti druhej zmluvnej 
strany, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta. 

12.2 Ak poskytovateľ neodstráni prípadné škody v lehote určenej objednávateľom v písomnej výzve, 
je objednávateľ oprávnený tieto škody odstrániť sám, pričom poskytovate ľ je povinný uhradiť 
objednávateľovi všetky náklady s tým súvisiace na základe osobitnej faktúry vystavenej 
objednávateľom, ktorej lehota splatnosti je do 14 dní od jej preukázateľného doručenia 
poskytovateľovi. 

12.3 V prípade, ak sa preukáže, že poskytovateľ alebo subdodávatelia poskytovate ľa porušili zákaz 
nelegálneho zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a objednávateľovi bola v tejto 
súvislosti zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo akákoľvek iná sankcia, zaväzuje 
sa poskytovateľ nahradiť objednávateľovi túto pokutu alebo akúkoľvek inú sankciu, ako aj 
akúkoľvek škodu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. 

12.4 V prípade, ak sa preukáže, že poskytovateľ porušil povinnosť uvedenú v bodoch 11.11a11.12 
článku XI. tejto zmluvy v zmysle zákona o registri partnerov verejného sektora, alebo 
subdodávatelia poskytovateľa porušili povinnosť uvedenú v bode 11.13 článku XI. tejto zmluvy 
a objednávateľovi bola v tejto súvislost i zo strany príslušných orgánov uložená pokuta alebo 
akákoľvek iná sankcia, zaväzuje sa poskytovateľ nahrad iť objednávateľov i túto pokutu alebo 
akúkoľvek inú sankciu, ako aj akúkoľvek š~wdu, ktorá mu v tejto súvislosti vznikne. 

Článok XIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

13.1 Porušením povinností dohodnutých zmluvnými stranami v tejto zmluve jednou zo zmluvných 
strán vzniká druhej zmluvnej strane právo odstúpiť od zmluvy. Právo odstúpiť od zmluvy vzniká 
zároveň aj v prípade, ak je voči jednej zo zmluvných strán vyhlásené konkurzné konanie alebo 
ak jedna zo zmluvných strán vstúpila do likvidácie. 

13.2 Odstúpenie je možné aj od čiastočne splnenej zmluvy. 

13.3 Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od tejto zm luvy s okamžitou účinnosťou v prípade 
podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou. Za podstatné 
porušenie zmluvy sa považuje: 

a) ak poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s ustanoveniami tejto zmluvy; 

b) ak poskytovateľ poskytuje služby v rozpore s poskytnutými informáciami a pokynmi 
objednávateľa; 

c) ak poskytovate ľ nedodrží čiastkové termíny uvedené v písomných požiadavkách 
objednávateľa ; 

d) ak poskytovateľ alebo subdodávateľ poskytovateľa poruší zákaz nelegálneho 
zamestnávania v zmysle zákona o nelegálnej práci a bodu 6.14 článku Vl. tejto zmluvy; 

e) ak nastanú okolnosti uvedené v ust. § 15 zákona o registri partnerov verejného sektora 
alebo ak poskytovateľ poruší povinnosti uvedené v bode 11.11 č lánku XI. tejto zmluvy, 

f) ak je objednávate ľ v omeškaní s úhradou oprávnene a správne vystavenej faktúry 
poskytovateľa po dobu viac ako 30 kalendárnych dní po lehote splatnosti tejto faktúry. 

13.4 Zmluvné strany sa dohodli, že v iných prípadoch, ako sú uvedené v bode 13.3 tohto článku 
zmluvy, pôjde o nepodstatné porušenie zmluvných povinností a vzťahuje sa na ne primerane 
ust. § 346 Obchodného zákonníka v platnom znení. 

13.5 Oznámenie o odstúpení od zmluvy musí byť podpísané štatutárnym orgánom odstupujúcej 
zmluvnej strany a nadobúda účinnosť dňom j eho doručenia do sídla druhej zmluvnej strany 
uvedeného v článku 1. tejto zmluvy. 

13.6 Ak oprávnená zm luvná strana nevyužije právo odstúpiť od tejto zmluvy, vzniká porušujúcej 
zmluvnej strane povinnosť pristúpiť na primeranú zmenu zmluvy v tej časti , ktorá bola 
porušením dotknutá, a uhradiť spôsobenú škodu, ktorá vznikla v súvislosti s porušením zmluvy. 
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13.7 Oprávnená zmluvná strana môže dočasne prerušiť plnenie svojich záväzkov až do doby, pokým 
porušujúca zmluvná strana je v omeškaní a pokiaľ omeškané záväzky nesplní a nedohodne 
zmenu zmluvy z dôvodu porušenia zmluvy. 

13.8 V prípade odstúpenia od zmluvy, zmeny zmluvy, alebo dočasného prerušenia plnenia z dôvodu 
porušenia tejto zmluvy, zaplatí porušujúca zmluvná strana druhej zmluvnej strane všetky 
preukázané náklady a škody, ktoré jej z tohto dôvodu vzniknú. 

13.9 Dôsledky porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy môžu zmluvné strany riešiť aj iným 
spôsobom, ak sa tak dohodnú písomným dodatkom k tejto zm luve. 

Článok XIV. 
Doručovanie 

14.1 Zmluvné strany sa dohodli, že povinnosť doručiť písomnosť podľa tejto zmluvy sa povazuJe 
v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia písomnosti alebo odmietnutím túto 
písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku vráti 
doručovaná zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná z akéhokoľvek dôvodu, považuje sa 
takáto zásielka za doručenú dňom, v ktorom poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval 
sa o doručenie v mieste uvedenom na obálke predmetnej zásielky); pre doručovanie je 
rozhodné sídlo zmluvných strán uvedené v článku 1. tejto zm luvy. 

Článok XV. 
Záverečné ustanovenia 

15.1 Práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré nie sú upravené touto zmluvou, sa riad ia právnymi 
predpismi SR, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení. 

15.2 Všetky spory, ktoré vzniknú z plnenia tejto zmluvy, budú zmluvné strany riešiť predovšetkým 
dohodou a vzájomným rokovaním. Ak nedôjde k takejto dohode, bude spor predložený na 
rozhodnutie príslušnému súdu, v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 160/2015 Z. z. 
Civilného sporového poriadku v platnom znení. 

15.3 Akékoľvek zmeny tejto zmluvy sa môžu urobiť len formou písomných a chronologicky 
očíslovaných dodatkov k nej, podpísaných oboma zmluvnými stranami, ak nie je v tejto zm luve 
výslovne uvedené inal~ . 

15.4 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 
dva rovnopisy. 

15.5 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že obsahu zmluvy porozumeli, so všetkými jej ustanoveniami 
súhlasia, zmluvu uzatvárajú na základe slobodnej a vážnej vôle, nie v tiesni a ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že ich prejavy vôle sú zrozumiteľné a dostatočne určité, na znak čoho 
túto zmluvu podpisujú. 

15.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 4 7a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. 
Občiansky zákonník v platnom znení. 

15.7 Nakoľko objednávateľ je povinnou osobou v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom 
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informáci0 
v platnom znení (ďalej len „zákon o slobodnom prístupe k informáciám"), zmluvné 
strany súhlasia s tým, že táto zmluva (vrátane údajov o bankovom spojení a čísle účtu 
zmluvných strán uvedených v článku 1. tejto zmluvy), objednávky a daňové doklady súvisiace so 
zmluvou budú zverejnené takým spôsobom, ktorý pre povinne zverejňované zmluvy ukladá 
zákon o slobodnom prístupe k informáciám v ust. § 5a a § 5b. Za týmto účelom poskytovateľ 
udeľuje súhlas objednávateľovi na vykonanie potrebných úkonov týkajúcich sa zverejnenia 
uvedených dokumentov. 
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15.8 Prílohou tejto zmluvy je: 

Príloha č. 1 - Špecifikácia zariadení 

Príloha č. 2 - Plán revízii zariadení podl'a objel<tov 

Príloha č. 3 - Rezsäh a pravidelnosť poskytovania služieb podl'a objektov 

V Brat islave, dňa 
O 9. AUG. 2019 

V Bratislave, dňa 

Objed návater: Poskytovateľ: 

VODOHOSPODÁRSKA VÝSTAVBA, A.1.1. Technické služby s. r. o. 
ŠTÁTNY PODNIK 
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Príloha č. 1 

Špecifikácia zariadení 

kategória typ zariadenia, výkon 
v zmysle vyhl. objekt, adresa, umiestnenie 
č. 508/2009 

druh zariadenia kotla, resp. objem 

Z.z. 
nádoby 

AB Bratislava, Karloveská 2 B el. inštalácia 

AB Bratislava, Karloveská 2 B bleskozvod 

AB Bratislava, Karloveská 2 B el. spotrebiče 

AB Bratislava, Karloveská 2 výmenník tepla doskový výmenník 

AB Bratislava, Karloveská 2 Ac výťah 

AB Bratislava, Karloveská 2 vzduchotechnika 

AB Bratislava, Martinská 49 B el. inštalácia 

AB Bratislava, Martinská 49 B bleskozvod 

AB Bratislava, Martinská 49 Bg rozvod plynu 

AB Bratislava, Martinská 49 Bh plynový kotol 
Buderus G334XZ -
141,6 kW 

AB Bratislava, Martinská 49 Bh plynový kotol 
Buderus G334XZ -
141,6 kW 

AB Bratislava, Martinská 49 Ab expanzomat REXLEX N 400 - 400 1 

AB Bratislava, Martinská 49 Ab expanzomat REFIX DD25 - 25 1 

AB Bratislava, Martinská 49 Ba kotol 
Buderus G334XZ -
141,6 kW 

AB Bratislava, Martinská 49 Ba kotol 
Buderus G334XZ -
141,6 kW 

AB Bratislava, Martinská 49 c ohrievač TÚV 
Buderus Logalux 
SU300/1W - 300 1 

kotolňa s dvomi 
AB Bratislava, Martinská 49 NTL kotolňa plynovými kotlami, 

celkový výkon 283,2 kW 
AB Bratislava, Martinská 49 >50 

AB Bratislava, Martinská 49 Ac výťah 

AB Bratislava, Šamorínska 22 B el. inštalácia 

AB Bratislava, Šamorínska 22 B bleskozvod 

AB Bratislava, Nobelova 7 B el. inštalácia 

AB Bratislava, Nobelova 7 B bleskozvod 

AB Bratislava, Nobelova 7 B el. spotrebiče 

AB Bratislava, Nobelova 7 vzduchotechnika 

AB Gabčíkovo, Dunajská 78 B el. inštalácia 

AB Gabčíkovo, Dunajská 78 vzduchotechnika 

AB Komárno, Poľovnícka 12 B el. inštalácia 

AB Komárno, Poľovnícka 12 Bg rozvod plynu 

AB Komárno, Poľovnícka 12 Bh plynový kotol 

AB Komárno, Poľovnícka 12 <50 

AB Košice, Rumanova 16 B el. inštalácia 

AB Košice, Rumanova 16 B bleskozvod 

AB Košice, Rumanova 16 Bg rozvod plynu 



AB Košice, Rumanova 16 Bh plynový kotol 
JUNKERS ZS 23 - 7-
22,6 kW 

AB Košice, Rumanova 16 Bh OTÚV MORA 371 - 17,5 kW 

AB Košice, Rumanova 16 <50 

AB Košice, Rumanova 16 <50 

AB Vrútky, Sládkovičova 19 B el. inštalácia 

AB Vrútky, Sládkovičova 19 B bleskozvod 

AB Vrútky, Sládkovičova 19 Bg rozvod plynu 

AB Vrútky, Sládkovičova 19 Bh plynový kotol 
JUNKERS ZWC 24 -
26,7 kW 

AB Vrútky, Sládkovičova 19 <50 

Penzión !STER Banská Štiavnica, 
B el. inštalácia 

rozvody NN v objekte 
Višňovského 4 penziónu 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

B bleskozvod 
aktívny bleskozvod - III. 

Višňovského 4 trieda LPS 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

B el. spotrebiče 117 ks. el. spotrebičov 
Višňovského 4 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bg rozvod plynu 
Višňovského 4 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bh plynový kotol 
PROTHERM Medveď 

Višňovského 4 - 1.NP 40KLZ-14 - 33,5 kW 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bh plynový kotol 
PROTHERM Medveď 

Višňovského 4 - NTK 3.NP 40KLZ-14 - 33,5 kW 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bh plynový kotol 
PROTHERM Medveď 

Višňovského 4 - NTK 3.NP 40KLZ-14 - 33,5 kW 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bh plynový kotol 
LASER 225 SE - 11,6 -

Višňovského 4 - služ. byt 1.NP 29 kW 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bb expanzná nádoba REFLEX NG - 50 1 
Višňovského 4 - 1.NP 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

Bb expanzná nádoba 
ČKD DUKLA 

Višňovského 4 - NTK 3.NP Expanzomat B - 50 1 

Penzión !STER Banská Štiavnica, 
kotolňa s dvomi 

NTL kotolňa plynovými kotlami, 
Višňovského 4 - NTK 3.NP 

celkový výkon 67 kW 
Penzión !STER Banská Štiavnica, 

<50 
Višňovského 4 - 1.NP 

Penzión !STER Banská Štiavnica, 
>50 

Višňovského 4 - NTK 3.NP 

Penzión !STER Banská Štiavnica, 
<50 

Višňovského 4 - služ. byt 1.NP 
RZ Modra - Piesok 4116 - chata 

B el. inštalácia 
L17 č. 4187 
RZ Modra - Piesok 4116 - chata 

B bleskozvod 
L17 č. 4187 
RZ Modra - Piesok 4116 - chata 

B el. inštalácia 
L17 č. 4185 
RZ Modra - Piesok 4116 - chata 

B bleskozvod 
L18 č. 4185 
RZ Modra - Piesok 4116 B el. spotrebiče 



RZ Modra - Piesok 4116 - cha ra 
Ab vodáreň IMERA AV200 - 2001 

L17 

PB Čuňovo - Bratislava B el. inštalácia 

PB Čuňovo - Bratislava B bleskozvod 

PB Čuňovo - Bratislava B el. spotrebiče 

PB Čuňovo - Bratislava TNS 

PB Čuňovo - Bratislava vzduchotechnika 

VD Žilina, Pri Celulózke B el. inštalácia 

VD Žilina, Pri Celulózke B bleskozvod 

VD Žilina, Pri Celulózke B el. spotrebiče 

VD Žilina, Pri Celulózke vzduchotechnika 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 B el. inštalácia 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 B bleskozvod 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 B el. spotrebiče 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 Bg rozvod plynu + RTP 
KRIŽÍK 10-01-R 10/ 12 
m3h-1 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 Bh plynový kotol 
PROTH ERM Medveď 
28LXZ - 28 kW 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 Bh plynový sporák 
MORA 2225,1045 - 7,6 
kW 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 Bb expanzná nádoba 
ČKD DUKLA-
EXPANZOMAT B - 351 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 <50 

TBD Žilina , Osloboditeľov 21 vzduchotechnika 

TBD Žilina, Osloboditeľov 21 
za bez pečova c í 
systém 

Tejke Majer, Gabčíkovo B el. inštalácia 

Tejke Majer, Gabčíkovo B bleskozvod 



P.t. objt'kl. <1dru:1. umiulnt'nit' 

AB Br.11 isl:1va, l<.1rlovukä 2 

ABBntisl :1 11.;i, l<11rlovuki12 

ABBr:1t is l:111:1, l<arlovuki2 

ABBr:1tlsl<11111 . 1<:1rlovuki 2 
ABBr;iti1 l:1 11:1 , K:111ovnkä2 

ABBr;i!is l:111<1, M:1 rt ins ki'9 

ABBr:11isl:111<1. M:1 11 ins ki49 

ABBr:1tisl:111:1. M:111lnskä'9 

ABBr:11isl:1v:1. 1.brtinski49 

ABBr;11isl:111:1, M:1r1 inski49 

2 AB Br:1tis l:111:1. Martlnski 49 

AB Br:1tislava. ~b n l n 1k.í 49 

k.lit.• 

Vyhl. 

2009 

B 

druhi.:1ri:1dt'n i:1 

V:dL1e hotcc:hnlk:1 

B ~· 11'11.lolde.:. 

lyp uriadtni.:1 . vjkon kotl.1 . rnp. objt'm n ädoby 

058:?1817-0)6JIJ--0310 

3u:IN"sGJJJXZ · lJI 6 ~W ();')2 1617--0l-6325-031.i 

07rDS0757.)10 

"lC:FlX.0025 . 25 1 16"l60S52459 

a .... :ie~GJ>41tZ · 1-11 ,s~w 05S21!1 17~:>-GJIJ-OSIO 

ABBr:1t isb11 :1 .M:1rtinski49 31.1!f~s GJJ4XZ • 141 6 ~w oss2 1s 11.o::i.5325-0s1o1 

ABBr:1tisl:111:1. Mar11nsk Íl 49 

ABBr:1t is l:111a.l.b nln:ki 49 

AB Br:1t!sla11:1. Mut lnsk.:i 49 

AB Br:11is l:1v:1, S:imoriiuka 22 

AB B1 :11isl:1v0>. Samodnsk11 2:t 
AB Brali si..va. Nobelova 7 

AB Br:11is l:1va. Nobelova 1 

AB Br:1tisl:111a . Nobe lov:. 7 

AB G:1btikovo, DLJnajsk.i 7B 

AB GabCikovo . OunJ sk~ 7B 

AB Kom.írno. Poľovnieka 12 

AB Kom.irno . Poľovnicka 12 

AB Kom .irno. Poľovnicka 12 

AB Kom.irno . Poľovnícka 12 

AB Koiict', RLJmanon 16 

Ael<oiict', Rumanova 16 

AB Koš ict'. Rum:1nov:1 16 

7 AB Košice. Rum.1nov:1 1' 
ABl<oiice.RumJnova 16 

AB Koi ict', Ruma nova 16 

ABl<oilee, Rumanova16 

ABVrútky, Sl.idkoviCova 19 

ABVri.nky,S l ildk ovičova 19 

8 A8V1útkr.Sl:idkovlčova 19 

ABV1útkr. Sl.idkov ičon19 

ABV1U11tv. Sl.idkovlčova19 

Sg IC>zvodp!ynu 

Bh plrnovyko!o! 

e b'~„11,.91.'0d 

Sg 10.....-odpfynu 

Bh plynovykotol 

OTUV 

Sg iol\/Odptrnu 

Bh plr~kOIOI 

<50 

Pt'n~ ión !STER Bansltä ! 1i:111nic:1. Viillovskeho • B t i otri.1,>:.sc. 

PcmziDn !STER Banshä Sti11vnica. Viillovskeho 4 B l!lo' l.o..'"VCICI 

Pt'nziDn ISTER Banskä S 1!:1vnit'll , Viirlovslt~ho 4 B cl SIXC-t:bit• 

Pt'nzión \STER 8;.nsk.í Stiavnic:., Viirlovs keho 4 B!l ro..'VOd plynu 

Pt'nzlDn ISTER Banskä .Šliavnk:i , Viirlov5k~ho4·1 .NP Bh P1Y"OVV kotol 

Pt'nz iDn ISTER B:1n s kä Stlavnic:., Viii1C>vskeho • • NTK 3 .NP p!rnovy kotol 

Pt'nz ión 15TER Bansk.í .Š tia vnica. Vlirlovsk t ho 4 • NTK J .NP Bh pty~ kotol 

Pt'nzión ISTER B;,ns kä S1iavn1c:1, Vi:irlovskiho 4 • slut. b yt 1.NP Bil olyr>0vy kotol 

Prn:ión !STER Banskil S1l:1vniu, Viirlovskeho • • 1.NP l!•P:ln.?n.i ~do!>;, 

JWl KERSZS23 · ;.nGkW 

JUllKERS ZWC 24 • 26,i kW 

ro..-voo N"VO~'l'IOPCl'\l:OÓ !\U 

old!'\""I' blaJ~o..-vod - Ul trood:1lPS 

PROTHERM Medv«f 40KLZ· 14 3).5 kW 

PROTHERM MC(l~d 40KLZ· 1-l 335 kW 

PROTHERM Mcdvcd -IOKLZ·14 J3.5kW 

LASER 225 SE · 11 .G · 29 kW 

REFLE.X.NG-5:>1 
Pl'nziO n ISTER Banskä $tbvnica, Viillovske ho4 • NTK J .NP e.>Pilnzna nádob.;i CKO DUKLA E•p;1nzom.:1t B · 50 t 

lJP~·~"'~iO~o ·~ST~E!R!··~"·~·~;s~· ,,~„~nic~·j· V~i·~··~-·~·;~··~·s·~NTK~l~.N~P ~=3~t1"1"~··E·;''===-o!L1m1 c, •• „..,, .. vykon67kW 
Pt'n:ii>n ISTER B:insk.:i Stiavnk:i. Viillovskeho 4 • 1.NP 

Pt'n .tii>n ISTEA Bans k.í S1i :1vnk:1. Viillovskeho 4 • NTK 3,NP 

Penzión ISTE A B:1nslti S1lavniea. Vii llovskeho 4 • s lu! . bVI 1.NP 

RZ Mod r:1 • Piuok 4116 • eh.:11:1 L17 é. 4187 LI 1nt1,1•c1.11 
RZ Modra. Pinok4116 ·cha la L17 é. 41 87 

10 RZ hlodr:i. Piesok 4116. chau L1B é. 4185 
RZ Modr:. ·Piesok 4116. ch:il:i L 16 č. 4185 
RZ Moclr :1 - Pie5ok4116 
RZ ModrJ. Pies ok 4116. cha r.;i L17 

PBtLJiiCIVO· Br.:r.ti slav:1 

PBČ:urlovo·Bra1 lsla111 

11 PBČ:urlovo·Bral i•l:.va 

PBČ:urlovo· Bta li slaH 

PB Curlovo • Bnlisl.111<1 

VOŽilin;, , PriCt'lu lO tk t 

VO Žilina , Pr l Ct'lu lOzkt 

VO io lina, Pr l Ct'lulO zke 

voi.o lina. PriCt'lu!ózke 

TBO Žilina, 051obod it t' ľov 21 
TBC Žilina , Oslebod itt' ľov 21 

TBC Žilina , Oslobod itt'ľov 21 

TBC i:Hina, Os lobod1ttfov Z1 

TBC Zilin:i. Os1oboditt'ľov 21 

TBC Žilina , Os lobod ilt'ľov 21 

TBC Žilin:1. Osloboditt'ľov 21 

TBC Žilina, Oslobodncfov 21 
TBC Zitina , Oslobod 1 lcľo11 21 

TBC Z.itina , Oslobod 1 lrľov 21 

T t'j kt'M .1jt'1, Gabčiko110 

B 111! 1n~l.11,t111 

B bklJko:YOd 
B ol ~ Ml1oblt111 

Ab YO<Mion 
B 111 '"llat>:i:i 

TllS 
112:duch:i!o=hni'u 

B ot l'lit•i<)c<li 

B ol \P"1•o'..1~" 

112:d ~1ch:il~:hniU 

B el 1nw.~\:i:a 

Bg rozvo:lp~oLI• iH? 

IMERA AV200 • 200l 

K~IZl.C 10 Ol ·R 10' 11 m1n' 
?ROTrl=:RM Mc:flO:l 28!..XZ · 26 WJ 

MO~A 2225.1().15 • T.6 ~W 

Ci<O DUi<lA . EXPA~ZO'i.tAT a . 351 

T712223aa21 

9iJ931G7 

ooa56S004G 

00 121400 108 

151 36 

15P092~ 

1e9155 

26"12l03 

34211 12 

lt'Vili..Jt'I. 
rok yY1oby ÚS· pl:1l n i ÚS· plinov.an.i ln i1:1Ueit' • 

2())7 

20 16 

19:l2 

2015 

2002 

2015 

2010 

20:>2 

pl.1 tnä 

kon.t.~.ll~ 25320 15 

o.iaV.1 MI llO'IYkOl\lV;!IU 11'2016 

"""""O<l~.1 t.:i lk'WkM.1va5-l 4 7201~ 

~""~01'14.v.s U llC""~~O 1:11 

""""'~~•"' onav:ata 
no"""on,na w ~v<lw. 

ncw~onllv• u 

ll"""~Ol\6\·111.11 llt' wl.'lo~W! U 

1J:xt17 

13 : 01; 

11 62014 

IOG:?011 

4 i2019 

1 4 201'J 

:dl:?014 

11 e201s 
17 G :01~ 

196:!011 

11 12018 

14 S:!Olft 

P8201& 
2:? 4 Z015 
98:?(118 

:?H2015 
1aro11 

2 3 :?:J15 

1 52017 

rt'vizQt' I 
ini.Yliae · 
plinoy.1ni 

2!132010 

30 11 : ozo 

37202 ' 

za22021 

J l 32021 

25.&2019 

:?i:'OZJ 

1911 : 021 

1562020 

IGG 2019 

1862020 

J I 102022 

982021 
22„2019 
982021 
224 2019 
182019 

2J?Oll 

962020 
:?5?0:19 

)O 11 : 023 

, 5 ,011'< 

21J:'01T 

1052{)16 

1112017 

111?017 

1462017 

f>(l~Ol'IJV:I~ rn:vykoľ\l".15.l 

nevykon:iva s a navylo:ontiva» 1462017 

nevykonavas;i nt'VY'<onJvJs:1 

nevy~onivJ sa navykonav.i s.:1 

172019 

17 2019 

nevykenlv;asa novykon.:wasn 17 2019 

1 720 19 

2552018 

25s2:us 

2552018 

52021 

11 2023 

112020 

62020 

52022 

52019 

2022 

) 152019 

152019 

15W19 

14112016 

11 1 ?017 

1<162017 

J; 201a 

J7?01B 

205?019 

?0520 19 

1 72019 

1 72019 

1 72019 

31 52019 

3152019 

3152019 

52J22 

J2)?D 

11 20 19 

62020 

1 

52022 1 
5 2020 

62020 1 
G2020 1 
62020 

62020 

1 

52022 

52::>2:> 

52020 1 

1 



t • 

~ 

~ 
;; 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

~ 

§ 

i 
~ 

~ u 
j, 

~ . 
~ 

~ 

l'i 
;; 

§ 

~ 

~ 

i • • 

u 
j, 

C · 

~ 
'· 
C · 
~ 

]-. 

~. 

11. . ~. 

~ 
„ 

;; i • .. 
~ 
~ 
~. 

~ l 
~ 

i .. 
~ 
~ 

a i 
~. 

~ 

~ 
11. • '· 
f: 
~. ~ 

~ 
3 
~· [ 

i~ 

[. f 
~ ~ 

o . „ 
~. 

o . 
l 
~ 
~. 

g 

i 
~. 
g 

~ ~ ~ 
j, j, 11. 

~. 



Príloha č. 3 

Predpokladaný rozsah a pravidelnosť poskytovania služieb v objektoch objednávateľa 

objekty služby podľa 
podľa bodu jednotlivých pravidelnosť poznámka 
3.3 čl. III. bodov čl. II. 

zmluvy zmluvy 

3.3.1 2.2.1 denne 1 osoba X 8 hod/denne (7.00 -

15.00) 

2.2.2 12 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar, jeseň) 

2.2.3 denne vo vykurovacej sezóne (orientačne 

od 1.10 do 15.3) - vykonáva údržbár 

2.2.6 podľa potreby - mesačné/ 4 osobné výťahy KONE - 15 staníc 
štvrťročné kontroly 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 93 ks vnút. klim. jednotiek 

2.2.9 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.11 pod ľa plánu revízií výmenníková stanica tepla - 3 ks 
doskových výmenníkov 

2.3 pod ľa potreby 

3.3.2 2.2.1 denne 1osobax6 hod (7.00 - 13.00) 

2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar, jeseň) 

2.2.7 365 dní v kalendárnom pohotovosť/stála služba, objekt 
roku napojený na pult centrálnej ochrany 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 14 ks vnút. klim. jednotiek 

2.2.9 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.10 denne 1 osoba x 12 hod/denne (06.00 -
18.00) 

2.3 pod ľa potreby 

3.3.3 3.1.1 denne 1 osoba x 10 hod/týždeň 

pod ľa potreby/na vyzvanie 

2.2.2 12 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar, jeseň) 

2.2.3 denne vo vykurovacej sezóne (orientačne 

od 1.10 do 15.3) - vykonáva údržbár 

2.2.4 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.5 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.6 podľa potreby - mesačné/ 1 osobný výťah - 7 staníc 
štvrťročné kontroly 

2.2.7 podľa normy EPS 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 5 ks vonkajších jednotiek 

2.2.9 pod ľa plánu revízií viď príloha č . 2 

2.2.11 podľa plánu revízií expanzná nádoba 1ks 

zásobník TÚV 

2.3 pod ľa potreby 



3.3.4 2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar, jeseň ) 

3.3.5 2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar, jeseň ) 

2.2.5 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

3.3.6 2.2.1 denne 1 osoba x 2 hod/denne 

2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar, jeseň) 

2.2.4 1 xv kalendárnom roku viď príloha č. 2 

2.2.5 pod ľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.7 podľa plánu revízií viď príloha č . 2 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 3 ks vnútorných jednotiek 

2.2.9 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.11 pod ľa plánu revízií expanzná nádoba 1ks 

zásobník TÚV 

2.3 pod ľa potreby 

3.3.7 2.2.1 denne 1 osoba x 4 hod/denne 

2.2.2 12 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň ) 

2.2.3 denne vo vykurovacej sezóne (orientačne 

od 1.10 do 15.3) - vykonáva údržbár 

2.2.4 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.5 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.7 podľa plánu revízií viď príloha č . 2 

2.2.9 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.11 podľa plánu revízií expanzná nádoba 2ks 

2.3 pod ľa potreby 

3.3.8 2.2.2 12 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň ) 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 23 ks jednotiek 

2.2.9 pod ľa plánu revízií viď príloha č. 2 

3.3.9 2.2.2 12 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň) 

2.2.6 pod ľa plánu revízií 4 ks nákladný výťah, 

5 ks osobný výťah 

2.2.7 pod ľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 82 ks jednotiek 

2.2.9 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.11 pod ľa plánu revízií expanzná nádoba - 9ks 

vzdušník - 4ks 

tlaková nádoba - 3ks 

zásobník TÚV - 3ks 

3.3.10 2.2.2 6 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň) 

2.2.8 2 xv kalendárnom roku 37 ks jednotiek 



2.2.9 pod ľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.11 podľa plánu revízií expanzná nádoba - 16ks 

vzdušník - 18ks 

zásobník TÚV - 3ks 

3.3.11 2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň) 

2.2.5 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

3.3.12 2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň) 

3.3.13 2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie uar jeseň) 

2.2.9 pod ľa plánu revízií viď príloha č. 2 

3.3.14 2.2.2 2 xv kalendárnom roku na vyzvanie Uar jeseň) 

2.2.4 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.5 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

2.2.9 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 

3.3.15 2.2.8 2 xv kalendárnom roku viď príloha č. 2 

2.2.11 podľa plánu revízií viď príloha č. 2 




