
Z m l u v a 
o vykonávanie odbornej činnosti 

 
Zmluva sa uzatvára podľa § 269 odstavec 2 Obchodného zákonníka medzi: 
poskytovateľom: ABC PLYN spol. s r.o., Československej armády 2, 036 01 Martin 
 Zapísané v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, Oddiel Sro,  vložka č.   
                        13913/L 

v zastúpení:                    p. František BECLER, konateľ spoločnosti    
Bankové spojenie :   Tatra banka, a.s., pobočka Martin 
číslo účtu:  2629370091 /1100 
IČO :   36 375 802 
IČ pre DPH :    SK2020120003 
Tel. číslo: 043/4224 809 

a 
 
objednávateľ : Univerzitná nemocnica Martin, Kollárova 2, 036 59  Martin 
 v zastúpení :   Doc. MUDr. Julián HAMŽÍK, PhD. 

Oprávnení jednať: GREGUŠOVÁ Alena 
  Ing. Vladimír Zajac 
Bankové spojenie :  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:  7000281377/8180 
IČO : 00365327 
IČ DPH:  SK 2020598019 
Tel. číslo:     043/4203 217, 312 

 
I. 

Predmet  zmluvy. 
 

1.1. Poskytovateľ bude vykonávať pre objednávateľa : 
1.  Vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok na technické zariadenia 
     plynové  podľa Vyhlášky MV SR č.508/2009 Z. z.  
2.  Školenie v oblasti plynových zariadení. 
3.  Odstraňovanie zistených závad uvedených zápisniciach o vykonaní činností zhotoviteľ 
     odstráni iba na základe samostatnej objednávky, ktorú vystaví objednávateľ. Cena za 
     vykonanie odstránenia zistených závad bude stanovená samostatnou kalkuláciou, 
     ktorú zhotoviteľ predloží objednávateľovi pred vystavením objednávky. 

 
II. 

Práva a povinnosti objednávateľa. 
 

2.1. Objednávateľ má právo na kvalitné plnenie povinností, ktoré vyplývajú pre  
       poskytovateľa podľa článku I. v čase a v dobe zmluvou určenou, a to vo všetkých   
       objektoch objednávateľa. 
2.2. Objednávateľ sa zaväzuje vytvárať podmienky a spolu súčinnosť poskytovateľovi na  
       realizáciu odbornej pomoci podľa bodu 1.1. a za tým účelom sprostredkuje sprístupnenie  
       svojich priestorov. 
 

III. 
Práva a povinnosti poskytovateľa. 

 
3.1. Poskytovateľ má právo za poskytnutú odbornú pomoc podľa článku I. zmluvy na odmenu  

od objednávateľa a plnenie povinností , ktoré pre objednávateľa vyplývajú zo zmluvy. 
3.2. Poskytovateľ má povinnosť riadne a včas si splniť povinnosti, ktoré pre neho vyplývajú 

zo zmluvy. Jeho povinnosťou je dodržať zákonné termíny kontrol uvedených zariadení, 
ktoré vyplývajú z platných právnych predpisov a o vykonaných kontrolách vystaviť 



protokoly s predpísanými náležitosťami. 
 
IV. 

Stanovenie ceny, platobné podmienky. 
 
4.1. Cenník výkonov bude poskytovateľom vydávaný vždy na kalendárny rok. Cenník pre  
       aktuálny rok tvorí prílohu č.1 k zmluve. 
4.2. Ceny budú v prípade zmeny cenníka vydaného poskytovateľom upravené vždy k  
       1.januáru s platnosťou na celý kalendárny rok.  
4.3. Vykonanie konkrétnych prác potvrdí na dodacom liste osoba poverená objednávateľom: 
       meno a priezvisko: Alena GREGUŠOVÁ 
4.4. Faktúra bude vystavená na základe podpísaného dodacieho listu. Splatnosť faktúry  

 bude 21 dní. 
 

V. 
Záverečné ustanovenia. 

 
5.1. Zmluva sa uzatvára na dobu 1 rok a predlžuje sa vždy o ďalší rok, pokiaľ nebude  
       písomne vypovedaná 1 mesiac pre uplynutím platnosti. 
5.2. Zmluva sa môže ukončiť ktoroukoľvek zmluvnou stranou písomnou výpoveďou, a to aj  
       bez udania dôvodu. Zmluvné strany sa dohodli na 1 mesačnej výpovednej lehote, ktorá 
       začne plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej zmluvnej 
       strane. 
5.3. Objednávateľ môže okamžite odstúpiť od zmluvy, ak poskytovateľ si riadne neplní svoje 
       povinnosti v plnení predmetu zmluvy a ani po opätovnom upozornení objednávateľom a 
       uvedené nedostatky poskytovateľ neodstráni v primeranej lehote, alebo nepreukáže, že 
       nezodpovedá za nedostatky. Objednávateľ má právo okamžite odstúpiť od zmluvy aj 
       v prípade, že poskytovateľ stratí zákonné oprávnenie potrebné na plnenie predmetu 
       zmluvy. 
5.4. Odstúpiť od zmluvy môže poskytovateľ v prípade, ak objednávateľ aj po opätovnom 
       upozornení poskytovateľom neodstráni nedostatky v plnení povinnosti, ku ktorej sa 
       zaviazal v článku II. bod 2.2.  tejto zmluvy. 
5.5. Zmluva a jej jednotlivé body môžu byť zmenené, alebo doplnené vzájomnou písomnou 
       dohodou. Tieto dodatky sa stanú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
5.6. Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami zmluvou bližšie neupravené sa riadia 
       príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v plnom znení a ostatných platných 
       predpisov SR. 
5.7. Zmluvné strany výslovne prehlasujú, že táto zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 
       uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú.  
5.8. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvných strán a účinnosť dňom 
       nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv. 
5.9. Zmluva je v dvoch vyhotoveniach, každá s platnosťou originálu a po jej podpísaní každá 
       zmluvná strana obdrží po jednom vyhotovení. 
 
Za objednávateľa:                                                                                            Za poskytovateľa: 
 
 
 
 
   ........................................................                          .......................................................... 
 Doc. MUDr. Julián HAMŽÍK, PhD. - riaditeľ     p. František BECLER, konateľ spoločnosti                 
                                                                                        
 
 
V Martine dňa: 17.05.2013. 



 
Príloha č.1 

 
 

Cenník výkonov  
 
 

- OP NTL rozvod ...........................................................................................     132,77 €  

- OS NTL rozvod ...........................................................................................     199,16 € 

- OP STL rozvod ............................................................................................  1.062,20 € 

- OS STL rozvod ............................................................................................  1.261,37 € 

- OP regulátorov tlaku plynu ..........................................................................       59,27 € 

- OS regulátorov tlaku plynu ..........................................................................     106,69 € 

- OP plynových spotrebičov ..........................................................................     124,48 € 

- OS plynových spotrebičov ..........................................................................     165,97 € 

- Hodinová zúčtovacia sadzba pri oprave plynových spotrebičov  ................      20,00 €          

- Cestovné náklady na 1 km ...........................................................................       0,40 € 

 
 
 

 
 
Ceny sú uvedené bez DPH, ktorá je 20%. 
 
 
 
 
 
 
 
 
S pozdravom 
 
                                                                František BECLER, ABC PLYN, spol. s r.o. 
 


