Registračné číslo zmluvy ministerstva: 274/2011-4220-1020
Registračné číslo zmluvy subjektu hospodárskej mobilizácie:

Zmluva o dielo
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Čl. I.
Zmluvné strany
1.1.

Ministerstvo:

Názov:

Slovenská republika zastúpená
Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky
Mierová 19
827 15 BRATISLAVA

Zastúpený:

JUDr. Peter Jesenský
vedúci služobného úradu

Bankové spojenie:
IČO:
ďalej len „ministerstvo“

1.2.
Názov:

Štátna pokladnica Bratislava
číslo účtu: 7000061569/8180
00686 832

Subjekt hospodárskej mobilizácie:

ZVS holding, a.s.
Ľ. Štúra 1
018 41 Dubnica nad Váhom
Označenie registra:
Obchodný register Okresného súdu v Trenčín,
Vložka číslo: 110152/R, Oddiel Sa.
Zastúpený
Ing. Miroslav Solava, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva
Ing. Dagmar Petrušová, členka predstavenstva a finančná riaditeľka
Bankové spojenie
ČSOB, Trenčín, číslo účtu:
8010-1811027113/7500
IČO:
36 305 600
DIČ:
2020175993
IČ DPH:
SK2020175993
ďalej len „subjekt hospodárskej mobilizácie “

Čl. II.
PREDMET ZMLUVY
2.1.

Predmetom tejto zmluvy je záväzok subjektu hospodárskej mobilizácie zabezpečiť pre elektronický
zabezpečovací systém, ako súčasť Integrovaného
bezpečnostného
systému vypracovanie
projektovej dokumentácie pre dodávku a technické zhodnotenie:
a) Elektronického zabezpečovacieho systému,
b) Systému kontroly vstupu,
c) Kamerového systému,
pre objekt ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom.

2.2.

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť technické zhodnotenie majetku:
a) Elektronický zabezpečovací systém (Inventárne číslo ministerstva 2223) a
b) Kamerový systém (Inventárne číslo ministerstva 2224),
tvoriaceho elektronický zabezpečovací systém, ako súčasť Integrovaného bezpečnostného systému,
na objekte ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom.

2.3.

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečiť dodávku a obstaranie Systému kontroly vstupu, ako novej
súčasti Integrovaného bezpečnostného systému, na objekte ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom.

2.4.

Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie ako súčasti
Integrovaného bezpečnostného systému objektu ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom, je uvedená
v Prílohe č. 1., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.5.

Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy na technické zhodnotenie Elektronického
zabezpečovacieho systému a Kamerového systému, ako súčasti Integrovaného bezpečnostného
systému objektu ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom, je uvedená v Prílohe č. 1., ktorá tvorí
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

2.6.

Podrobná cenová kalkulácia predmetu zmluvy ako súčasti Integrovaného bezpečnostného systému, a
to dodanie Systému kontroly vstupu pre objekt ZVS holding, a. s. Dubnica nad Váhom, je uvedená v
Prílohe č. 1., ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

Čl. III.
CENA DIELA
3.1.

Zmluvné strany sa dohodli v súlade s § 3 zákona č.18/1996 Zb. o cenách v znení neskorších predpisov
a jeho vykonávacej vyhlášky č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších predpisov na zmluvnej cene za
predmet zmluvy. Cena predmetu zmluvy na vypracovanie projektovej dokumentácie podľa špecifikácie
v bode 2.1. a Prílohy č. 1. je 5 000,00 € (slovom päťtisíc eur) bez DPH čo predstavuje 6 000,00 €
(slovom šesťtisíc eur) vrátane 20 % DPH. Cena predmetu zmluvy na zabezpečenie technického
zhodnotenia a obstaranie a dodanie diela podľa špecifikácie v bodoch 2.2. a 2.3. a Prílohy č. 1. je
83 332,34 € (slovom osemdesiattritisíctristotridsaťdva eur a tridsaťštyri centov) bez DPH čo
predstavuje 100 000,00 € (slovom jednostotisíc eur) vrátane 20 % DPH. Celková cena diela
predstavuje 88 332,34 € (slovom osemdesiatosemtisíctristotridsaťdva eur a tridsaťštyri centov) bez
DPH čo predstavuje 106 000,00 € ( slovom stošesťtisíc eur) vrátane 20 % DPH.

2

3.2.

Cena za predmet zmluvy môže byť zmenená, pokiaľ v dobe od podpísania zmluvy po uhradenie
celkovej ceny predmetu zmluvy dôjde k zmene sadzby DPH, a to formou písomného a očíslovaného
dodatku k zmluve, schváleného a podpísaného obidvomi zmluvnými stranami.

3.3.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade zvýšenia sadzby DPH, oproti sadzbe DPH platnej v čase
podpísania tejto zmluvy, spoločnosť ZVS holding, a.s. Dubnica nad Váhom oznámi ministerstvu z toho
vyplývajúce dôsledky, napr. že nie je možné vykonať celý rozsah predmetu podľa tejto zmluvy.

3.4.

Cena za dielo pri postupnom dodávaní diela bude vyplácaná po odovzdaní jednotlivých častí resp. po
schválení - podpísaní a odovzdaní písomného protokolu o dodaní predmetu zmluvy.

Čl. IV.
TERMÍN PLNENIA
4.1.

Subjekt hospodárskej mobilizácie sa zaväzuje dodať ministerstvu dohodnutý predmet zmluvy podľa
písomnej špecifikácie v článku II. tejto zmluvy, do 31. decembra 2011.

Čl. V.
DODACIE PODMIENKY
5.1.

Subjekt hospodárskej mobilizácie neručí za splnenie dohodnutého termínu plnenia špecifikovaného
v článku IV., bode 4.1. tejto zmluvy, ak dôjde k okolnostiam uvedeným v § 374 zákona č.513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5.2.

Predmet tejto zmluvy sa považuje za riadne dodaný po obojstrannom schválení
odovzdaní písomného protokolu o dodaní predmetu zmluvy špecifikovaného v Prílohe č.
ministerstvu. Ministerstvo prevzatie dodávky predmetu zmluvy potvrdí na dodacom
hospodárskej mobilizácie. Predmet zmluvy môže byť dodávaný ministerstvu aj
postupnom dodávaní predmetu zmluvy sa jednotlivé časti považujú za riadne dodané
podpísaní a odovzdaní písomného protokolu o dodaní predmetu zmluvy.

- podpísaní a
2 tejto zmluvy
liste subjektu
postupne. Pri
po schválení -

Čl. VI.
MIESTO PLNENIA
6.1.

Predmet zmluvy sa bude plniť v objekte subjektu hospodárskej mobilizácie spoločnosti ZVS holding, a.
s. Dubnica nad Váhom Ľ. Štúra 1, 018 41 Dubnica nad Váhom.

Čl. VII.
PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1.

Ministerstvo sa zaväzuje uhradiť subjektu hospodárskej mobilizácie dohodnutú cenu diela výhradne
prevodným príkazom na účet subjektu hospodárskej mobilizácie po prevzatí predmetu zmluvy, alebo
jeho časti a podpísaní dodacieho listu obidvomi zmluvnými stranami.
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7.2.

Dňom schválenia – podpísania písomného protokolu o dodaní predmetu zmluvy špecifikovaného
v Prílohe č. 1 tejto zmluvy, oboma zmluvnými stranami a potvrdenia dodávky ministerstvom na
dodacom liste, vzniká subjektu hospodárskej mobilizácie právo fakturovať ministerstvu dohodnutú
cenu diela so splatnosťou faktúry 30 dní odo dňa jej riadneho doručenia ministerstvu.

7.3.

Bankové spojenie subjektu hospodárskej mobilizácie na faktúre musí byť zhodné s bankovým spojením
subjektu hospodárskej mobilizácie uvedeným v tejto zmluve.

7.4.

Faktúra musí mať všetky náležitosti daňového dokladu a jej súčasťou budú všetky písomnosti
špecifikované v bode 7.1. a 7.2. tohto článku.

7.5.

Obálka, v ktorej bude faktúra odosielaná, musí byť označená slovom „Faktúra“. Faktúru je nevyhnutné
zasielať doporučene.

7.6.

Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v zmysle § 71 zák. č. 222/2004 Z. z. o
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, a to:
- názov a sídlo ministerstva a názov a sídlo subjektu hospodárskej mobilizácie,
- označenia faktúry a jej číslo,
- registračné číslo a deň podpisu zmluvy,
- predmet plnenia a deň jeho splnenia,
- deň odoslania a lehotu splatnosti faktúry,
- dohodnutú cenu diela,
- označenie banky a číslo účtu subjektu hospodárskej mobilizácie,
- prílohy požadované ministerstvom, podpis oprávnenej osoby a odtlačok pečiatky subjektu
hospodárskej mobilizácie,
- celkovú fakturovanú čiastku a náležitosti na účely dane z pridanej hodnoty,
- fotokópiu tejto zmluvy.

7.7.

Za správne vyčíslenie výšky DPH podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení
neskorších predpisov zodpovedá v plnom rozsahu subjekt hospodárskej mobilizácie.

7.8.

V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, ministerstvo je oprávnené
vrátiť faktúru subjektu hospodárskej mobilizácie do 3 dní od riadneho doručenia na doplnenie
s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom riadneho doručenia opravenej faktúry ministerstvu.

7.9.

V prípade, že dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy z dôvodov na strane ministerstva,
bude subjekt hospodárskej mobilizácie, práce rozpracované ku dňu zrušenia alebo odstúpenia,
fakturovať ministerstvu vo výške vzájomne dohodnutého a odsúhlaseného rozsahu prác vykonaných
ku dňu zrušenia (odstúpenia) tejto zmluvy a to príslušným podielom z dohodnutej ceny diela k rozsahu
rozpracovanosti diela.

7.10. Obe zmluvné strany sa dohodli, že vylučujú postúpenie prípadnej pohľadávky vzniknutej z tohto
zmluvného vzťahu na tretí právny subjekt bez predchádzajúcej vzájomnej písomnej dohody. Ak sa
zmluvné strany na postúpení pohľadávky dohodnú, je možné toto postúpenie vykonať len do výšky
základu dane.
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Čl. VIII.
SANKCIE
8.1.

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade omeškania subjekt hospodárskej mobilizácie s dodaním
predmetu plnenia si môže uplatniť ministerstvo zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny diela za každý
i začatý deň omeškania. Toto svoje rozhodnutie oznámi ministerstvo subjektu hospodárskej mobilizácie
formou faktúry.

8.2.

Pre prípad omeškania ministerstva s úhradou dohodnutej ceny plnenia na základe riadne vyhotovenej
a doručenej faktúry subjektu HM sa zmluvné strany dohodli na úroku z omeškania vo výške 0,05%
z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

Čl. IX.
PRÁVO ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY
9.1.

V prípade, že jedna zo zmluvných strán nesplní v dohodnutom termíne podmienky zmluvy, môže druhá
zmluvná strana odstúpiť od zmluvy podľa § 344 a násl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov.

9.2.

Odstúpením od zmluvy sa neruší nárok druhej zmluvnej strany na náhradu škody vzniknutej týmto
odstúpením, nabehnutými nákladmi, vynaloženými investíciami a pod.

9.3.

Zmluvu možno ukončiť výpoveďou v dvojmesačnej výpovednej lehote aj bez udania dôvodu, pričom
výpovedná lehota začne plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď
doručená druhej strane.

9.4.

Zmluva zaniká okamžite, keď subjekt HM prestane byť subjektom HM podľa právoplatného a
vykonateľného rozhodnutia príslušného orgánu.

Čl. X.
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY, REKLAMÁCIE
10.1. Subjekt hospodárskej mobilizácie zodpovedá za to, že predmet zmluvy svojim rozsahom zodpovedá
požiadavkám uvedených v zmluve, je zhotovený v súlade s touto zmluvou a bude mať vlastnosti
stanovené touto zmluvou. Zároveň zodpovedá za kvalitu vykonaného diela v plnom rozsahu.
10.2. Subjekt hospodárskej mobilizácie zodpovedá za vady, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho
odovzdania ministerstvu. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá len vtedy, ak boli
spôsobené porušením jeho povinností.
10.3. Subjekt hospodárskej mobilizácie v plnej miere zodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím
nevhodných podkladov a nevhodných materiálov.
10.4. Reklamačné konania sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.
v znení neskorších predpisov.
10.5. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu tejto zmluvy je ministerstvo povinné uplatniť bezodkladne
po zistení vady písomnou formou do rúk zástupcu subjektu HM.
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Čl. XI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
11.1.

Táto zmluva môže byť menená, alebo dopĺňaná výlučne formou písomných a očíslovaných dodatkov,
odsúhlasených obidvoma zmluvnými stranami.

11.2.

Ostatné právne vzťahy výslovne touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami zákona č.
513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi
predpismi.

11.3.

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej schválenia a podpísania obidvoma zmluvnými stranami.

11.4.

Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv
vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky. Táto zmluva je povinne zverejňovanou podľa § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých
zákonov, v znení neskorších predpisov.

11.5.

Táto zmluva je vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých subjekt HM prevezme dva rovnopisy
a ministerstvo prevezme tri rovnopisy.

11.6.

Všetky písomné podania, upozornenia a výzvy súvisiace s touto zmluvou, musia byť odosielané na
adresy, uvedené v článku I alebo písomne oznámené zmluvnými stranami, v prípade, ak by došlo
k ich zmene.

11.7.

Táto zmluva je právoplatná aj pre právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

11.8.

Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je Príloha č.1.

11.9.

Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym účinkom
z nej vyplývajúcim. Prejavy tejto zmluvy sú dostatočne zrozumiteľné a určité a na znak súhlasu s jej
obsahom ju oprávnení zástupcovia zmluvných strán schválili a vlastnoručne podpísali.

Za ministerstvo:

Za subjekt HM:

V Bratislave dňa:

V Dubnici nad Váhom dňa:

_____________________________
JUDr. Peter Jesenský
vedúci služobného úradu

_______________________
Ing. Miroslav Solava
predseda predstavenstva
a generálny riaditeľ

_________________________
Ing. Dagmar Petrušová
členka predstavenstva
a finančná riaditeľka
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