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Rámcová zmluva o kontrolnej činnosti 
uzavretá podľa § 591 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 
(ďalej len „Zmluva“) 

medzi nasledovnými zmluvnými stranami: 
 
Objednávateľ:  
 
Obchodné meno:  TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným Košice 
Sídlo:    Komenského 7, 040 01 Košice 
IČO:    31 679 692 
DIČ:    2020485500     IČ DPH:   SK2020485500 
IBAN:    SK60 7500 0000 0000 2579 4273 
BIC:   CEKOSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, v odd. Sro, vložka č. 3697/V 
zastúpená:   Ing. Jaroslav Tkáč, konateľ spoločnosti 
 

(ďalej len „Objednávateľ“)  
 
a  
 
Vykonávateľ: 
 
Obchodné meno: TZB - komplet, s.r.o.  
Sídlo:   Markušovská cesta 36/831, 052 01 Spišská Nová Ves 
IČO:   36 575 852 
DIČ:   2021775657    IČ DPH:   SK2021775657       
IBAN:    SK16 7500 0000 0040 2127 9870 
BIC:   CEKOSKBX 
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddile Sro, vložka č. 14528/V 
zastúpená:   Ľubomír Slaninka, konateľ spoločnosti 

(ďalej len „Vykonávateľ“)  
 

(Objednávateľ a Vykonávateľ kontroly ďalej spolu aj ako „Zmluvné strany“) 
 

Článok I 
PREDMET ZMLUVY 

 
1. Zmluvné strany uzatvárajú Zmluvu ako výsledok verejného obstarávania zákazky s názvom: 

Odborné prehliadky a skúšky tlakových nádob stabilných obstaranej dňa: 07.03.2022.     
 

2. Vykonávateľ sa Zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa na základe písomných 
objednávok v rozsahu a za podmienok uvedených v Zmluve: 
a)  odborné prehliadky vyhradených technických zariadení (ďalej len „VTZ“) tlakových nádob 
stabilných (ďalej len „TNS“), 
b)  odborné skúšky VTZ - TNS,  
c)  opakované úradné skúšky VTZ - TNS 
 v súlade s platnými právnymi predpismi platnými a účinnými v čase vykonávania kontrolnej 
činnosti a vydať o výsledkoch kontrolnej činnosti  Objednávateľovi kontrolné osvedčenie 
(správu z výsledkov kontrolnej činnosti) podľa podmienok uvedených v Zmluve (ďalej len 
„Kontrolná činnosť“).  
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3. Odborné prehliadky a skúšky TNS budú vykonané v rozsahu technických podmienok a podľa 

vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, 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 č. 508/2009 Z. z. a zákona č. 
124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov. 
 

4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Vykonávateľovi za riadne vykonanie Kontrolnej činnosti cenu 
dohodnutú v článku III Zmluvy.  

 
Článok II 

OBJEDNÁVKA 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že Vykonávateľ bude Kontrolnú činnosť vykonávať na základe 
jednotlivých písomných objednávok Objednávateľa potvrdených Vykonávateľom a 
Objednávateľ bude platiť Vykonávateľovi cenu podľa Zmluvy, a to v súlade so Zmluvou.   
 

2. Pokiaľ nebude pri jednotlivej písomnej objednávke a jej prijatí Vykonávateľom dohodnuté inak 
v písomnej forme, platí, že Zmluvné strany uzatvorili na základe prijatej, jednotlivej písomnej 
objednávky Objednávateľa medzi sebou vždy jednotlivú zmluvu o Kontrolnej činnosti  za 
podmienok uvedených v prijatej jednotlivej písomnej objednávke a v Zmluve. 
 

3. Jednotlivá písomná objednávka sa považuje za prijatú a potvrdenú dňom jej doručenia 
Vykonávateľovi. 
 

4. Písomná objednávka Objednávateľa musí obsahovať: 
a) označenie Zmluvných strán, 
b) označenie objednávky jej poradovým číslom, dátumom jej vystavenia, 
c) stanovenie rozsahu a popisu požadovanej Kontrolnej činnosti (požadované položky 

a objemy plnenia), 
d) miesto Kontrolnej činnosti,  
e) termín Kontrolnej činnosti (začiatok Kontrolnej činnosti, ukončenie Kontrolnej činnosti 

(tzn. lehotu do ktorej musí byť Kontrolná činnosť ukončená a správa z Kontrolnej 
činnosti odovzdaná Objednávateľovi),  

f) podpis Objednávateľa, 
g) predpokladanú cenu za vykonanie Kontrolnej činnosti.  

 
Článok III 

PODMIENKY VYKONANIA KONTROLNEJ ČINNOSTI 
 

1. Vykonávateľ vyhlasuje, že je v zmysle platnej právnej úpravy osobou odborne spôsobilou      na 
vykonanie Kontrolnej činnosti. Vykonávateľ je povinný vykonať Kontrolnú činnosť                 s 
odbornou starostlivosťou, riadne a včas tak, aby bola vykonané v súlade s platnými  všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
 

2. Vykonávateľ sa zaväzuje bezodkladne písomne oboznámiť Objednávateľa o vzniku akejkoľvek 
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje vykonanie Kontrolnej činnosti s dôsledkom možného 
omeškania Vykonávateľa so splnením záväzku vykonať Kontrolnú činnosť v lehote podľa 
príslušnej objednávky.  
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3. Objednávateľ je oprávnený v ktoromkoľvek štádiu vykonávania Kontrolnej činnosti  
kontrolovať jej vykonávanie. 
 

4. Predmetom vykonania Kontrolnej činnosti podľa Zmluvy budú tepelno-technické zariadenia na 
území mesta Košice v správe resp. vo vlastníctve Objednávateľa. 
 

5. Výsledky Kontrolnej činnosti Vykonávateľ zdokumentuje v súlade s platnými všeobecne 
záväznými právnymi predpismi a technickými normami. 
 

6. Za celkové ukončenie vykonávania Kontrolnej činnosti pre príslušné položky uvedené 
v príslušnej Objednávke v súlade s čl. II ods. 4 písm. c) Zmluvy je považované vykonanie 
Kontrolnej činnosti a preukázateľné prevzatie správy z výsledkov Kontrolnej činnosti 
Objednávateľom v listinnej podobe, a to vo dvoch vyhotoveniach . 

 
7. Za Objednávateľa je oprávnená správu z výsledkov Kontrolnej činnosti prevziať aj osoba: Ing.  

Vladislav Horváth – vedúci oddelenia údržby kontakt: e-mail: horvath@teho.sk , mobil: 0  

8. Prevzatie správy z výsledkov Kontrolnej činnosti uvedenej v príslušnej objednávke potvrdí 
Objednávateľ preberacím protokolom (ďalej len „Preberací protokol“), pričom Preberací 
protokol bude prílohou k príslušnej faktúre Vykonávateľa. 
 

9. Objednávateľ nie je povinný potvrdiť Preberací protokol, ak správa z výsledkov Kontrolnej 
činnosti nie je vyhotovená riadne (t. j. najmä nie je vyhotovená v súlade s platnými všeobecne 
záväznými predpismi a technickými normami, resp. Objednávateľ má dôvodné pochybnosti, že 
Vykonávateľ nevykonal Kontrolnú činnosť v súlade s platnými právnymi predpismi, platnými 
technickými normami, prípadne internými predpismi Objednávateľa). Objednávateľ je povinný 
v tomto prípade zaslať Vykonávateľovi do 15 pracovných dní            od odovzdania správy 
z Kontrolnej činnosti písomné oznámenie v zmysle čl. XI ods. 3 Zmluvy. 
 

10. V    prípade    vykonávania   činnosti    podľa    Zmluvy    prostredníctvom    tretích    osôb     
(subdodávateľov) v akomkoľvek stupni zodpovedá Vykonávateľ Objednávateľovi za splnenie  
záväzku riadne vykonať  činnosť podľa Zmluvy, akoby činnosť vykonával sám. 
 

Článok IV 
CENA ZA KONTROLNÚ ČINNOSŤ  A  PLATOBNÉ PODMIENKY 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli na jednotkových cenách výkonu Kontrolnej činnosti uvedených      v 

Prílohe č. 1 k Zmluve (ďalej len „Cena za Kontrolnú činnosť“). Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť 
Vykonávateľovi Cenu za Kontrolnú činnosť v rozsahu Vykonávateľom skutočne vykonaných 
výkonov. Takto stanovené ceny jednotlivých výkonov a prác, ako aj celková Cena za Kontrolnú 
činnosť sa použijú počas celej doby trvania Zmluvy a môžu byť zmenené len písomnou 
dohodou Zmluvných strán. Predpokladaný objem plnenia predmetu Zmluvy,           v rozsahu 
podľa Prílohy č.1, je 108 888,24 € bez DPH  pre rok 2022.  

 
2. V Cene za Kontrolnú činnosť sú zahrnuté všetky náklady a výdavky Vykonávateľa, ktoré súvisia 

s Kontrolnou činnosťou podľa Zmluvy a jednotlivých objednávok Objednávateľa. Vykonávateľ 
nie je oprávnený v súvislosti s vykonávaním Kontrolnej činnosti účtovať Objednávateľovi 
žiadne ďalšie položky. 
 

3. Cena za Kontrolnú činnosť podľa odseku 1 tohto článku Zmluvy je bez dane z pridanej hodnoty, 
ktorú Vykonávateľ vyúčtuje podľa všeobecne záväzných právnych predpisov účinných v čase 
vzniku daňovej povinnosti. 

mailto:horvath@teho.sk
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4. Cenu za Kontrolnú činnosť Objednávateľ uhradí na základe faktúry vystavenej Vykonávateľom 

po protokolárnom odovzdaní a prevzatí správy z výsledkov Kontrolnej činnosti. Cena za 
Kontrolnú činnosť je splatná v lehote štrnástich (14) dní odo dňa doručenia faktúry 
Objednávateľovi vrátane Preberacieho protokolu, ktorý musí byť priložený k faktúre. Faktúra 
musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu vyžadované platnými právnymi 
predpismi.  
 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať právnymi predpismi stanovené náležitosti alebo 
nebude mať vyššie uvedené prílohy, Objednávateľ má právo vrátiť faktúru Vykonávateľovi      v 
lehote splatnosti na doplnenie alebo prepracovanie s uvedením nedostatkov, ktoré má 
odstrániť. V takomto prípade sa ukončí pôvodná lehota splatnosti a nová lehota splatnosti 
začne plynúť doručením doplnenej, opravenej resp. novej faktúry Objednávateľovi. 
 

6. Objednávateľ nie je v omeškaní s úhradou faktúry, ak v posledný deň lehoty splatnosti zadá 
príkaz na jej úhradu svojmu peňažnému ústavu. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na 
deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať 
nasledujúci pracovný deň. 
 

7.  V prípade omeškania Objednávateľa s úhradou faktúry má Vykonávateľ nárok na úroky          z 
omeškania v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
 

8. V prípade, ak základ pre daň z pridanej hodnoty prevyšuje sumu 50 000 €, prílohou faktúry 
musí byť originál potvrdenia vystaveného správcom dane nie staršieho ako sedem (7) dní       o 
tom, že Vykonávateľ nemá nezaplatenú daň z pridanej hodnoty, a že u neho ani nenastali 
dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty podľa zákona č. 222/2004 Z. z.      o 
dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. Objednávateľ je oprávnený zadržať časť 
ceny vo výške zodpovedajúcej dani z pridanej hodnoty vyúčtovanej faktúrou v prípade, ak 
u Vykonávateľa nastanú dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty a/alebo 
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky zverejní Vykonávateľa v zozname osôb,      u ktorých 
nastali dôvody pre zrušenie registrácie pre daň z pridanej hodnoty vedenom          na portáli 
Finančnej správy Slovenskej republiky, a to až do času, keď Vykonávateľ hodnoverným 
spôsobom preukáže Objednávateľovi, že u neho tieto dôvody pominuli. 
 

9. Postúpenie pohľadávky na zaplatenie Ceny za Kontrolnú činnosť  Vykonávateľom je možné iba 
s písomným súhlasom Objednávateľa. 
 

10. Objednávateľ bude výkon Kontrolnej činnosti objednávať na základe svojich aktuálnych 
potrieb, pričom nie je povinný objednať výkon Kontrolnej činnosti v predpokladanom rozsahu 
v zmysle Prílohy č. 1 Zmluvy, s čím Vykonávateľ podpisom tejto Zmluvy vyjadril súhlas. 

 
 

Článok V 
SANKCIE 

 
1. V prípade, že sa Vykonávateľ dostane do omeškania so splnením záväzku vykonať Kontrolnú 

činnosť, Objednávateľ je oprávnený požadovať od Vykonávateľa zmluvnú pokutu vo výške 0,02 
% z Ceny za Kontrolnú činnosť za každý, aj začatý deň omeškania. To isté platí v prípade, že sa 
Vykonávateľ dostane do omeškania s odstraňovaním vád v správe z výsledkov Kontrolnej 
činnosti.    
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2. Ak Vykonávateľ nedodržal povinnosti pri výkone kontrolnej činnosti takým spôsobom, že to 
viedlo k uvedeniu nesprávnych údajov v správe z výsledkov Kontrolnej činnosti je Vykonávateľ 
povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000 EUR za každý nesprávny údaj. 
 

3. Ak Objednávateľ zistí, že Vykonávateľ porušil svoju povinnosť uvedenú v čl. VI ods. 4 Zmluvy, 
je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10 % z Ceny za Kontrolnú činnosť, 
ktorú plnila osoba bez odbornej spôsobilosti a súčasne je povinný zabezpečiť, aby riadne 
vykonanie Kontrolnej činnosti prišla bezodkladne (v lehote do 24 hodín) verifikovať, ktorá je  
odborne spôsobilá v súlade s platnými  všeobecne záväznými právnymi predpismi. Pri 
hociktorom ďalšom takomto zistení, je Vykonávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú 
pokutu vo výške 50% z Ceny za Kontrolnú činnosť, ktorú riadila a/alebo vykonala osoba bez 
odbornej spôsobilosti a zabezpečiť verifikáciu osoby s odbornou spôsobilosťou.  
 

4. Ak sa Vykonávateľ dostane do omeškania s odstránením vady v lehote podľa čl. XI ods. 2 
Zmluvy, Vykonávateľ je povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,- EUR 
za každý deň omeškania, i začatý. 
 

5. Ak Vykonávateľ poruší povinnosť písomne oznámiť Objednávateľovi každú zmenu zapísaných 
údajov o jeho osobe v registri partnerov verejného sektora alebo jeho výmaz z registra 
partnerov verejného sektora najneskôr do 5 dní odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov 
alebo výmazu, je Vykonávateľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 250,- 
EUR za každý deň omeškania, i začatý. 
 

6. Ak Vykonávateľ poruší povinnosť podľa čl. VII ods. 4 Zmluvy, je Objednávateľ oprávnený 
uplatniť si voči Vykonávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 3 000 EUR za každý jednotlivý prípad. 
Zmluvnú pokutu možno za porušenie povinnosti vo vzťahu k tomu istému subdodávateľovi 
udeliť aj opakovane, maximálne však 1x za kalendárny mesiac. 
 

 
7. Zmluvné pokuty podľa tohto článku sú splatné na základe písomnej výzvy a vystavenej faktúry 

Objednávateľa doručenej Vykonávateľovi, a to do 14 pracovných dní odo dňa doručenia 
písomnej výzvy a faktúry Vykonávateľovi. Čiastka zmluvnej sankcie bude uhradená 
bezhotovostným prevodom na bankový účet uvedený v záhlaví Zmluvy. 

 
8. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody spôsobenej porušením 

povinnosti, pre prípad porušenia ktorej bola dohodnutá a náhrada škody môže byť 
uplatňovaná Objednávateľom voči Vykonávateľovi v plnej výške. 

 
9. Objednávateľ je oprávnený jednostranne započítať proti pohľadávke Vykonávateľa voči nemu    

na zaplatenie Ceny za Kontrolnú činnosť  všetky svoje prípadné pohľadávky voči 
Vykonávateľovi na zaplatenie zmluvných pokút podľa Zmluvy. 

 
Článok VI 

OSOBITNÉ USTANOVENIA 

1. Pri plnení Zmluvy sa Vykonávateľ zaväzuje dodržiavať právne predpisy a plniť úlohy na úseku 
bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“) a ochrany pred požiarmi  na účely 
predchádzania vzniku požiarov a zabezpečenia podmienok na účinné zdolávanie požiarov 
(ďalej len „PO“) v sídle, priestoroch, objektoch  a na pracoviskách Objednávateľa, v ktorých sa 
bude plniť Zmluva, (ďalej len „Pracovisko“). Vykonávateľ je povinný ochraňovať stav životného 
prostredia a všetkých jeho zložiek, najmä ovzdušia, vôd, hornín, pôdy a organizmov (ďalej len 
„ŽP“). Najmä je povinný predchádzať znečisťovaniu ŽP a poškodzovaniu ŽP a minimalizovať 
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nepriaznivé dôsledky svojej činnosti pri plnení Zmluvy na ŽP. Vykonávateľ preberá vo vzťahu 
k Objednávateľovi plnú zodpovednosť za ekologickú ujmu, ktorú pri plnení Zmluvy spôsobí. 

 
2. Objednávateľ je povinný odovzdať Vykonávateľovi Pracovisko tak, aby Vykonávateľ mohol 

riadne a včas plniť Zmluvu. O odovzdaní a prevzatí Pracoviska spíšu Zmluvné strany zápisnicu. 
V prípade, ak Vykonávateľ začne plniť Zmluvu bez zápisničného prevzatia Pracoviska, má sa za 
to, že Pracovisko bolo Objednávateľom odovzdané a Vykonávateľom prevzaté riadne. 
 

3. Za vytvorenie podmienok na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, zabezpečenie a vybavenie 
pracoviska na bezpečný výkon práce za účelom plnenia Zmluvy a dodržiavanie všeobecne 
záväzných právnych predpisov, ako aj technických noriem (aj keď nie sú všeobecne záväzné) 
pri plnení Zmluvy na Pracovisku zodpovedá v plnom rozsahu a výlučne Vykonávateľ. 

 
4. Vykonávateľ vyhlasuje, že bude vykonávať činnosť podľa Zmluvy výlučne takými fyzickými 

osobami, ktoré sú v zmysle platných právnych predpisov (vrátane predpisov na zaistenie BOZP) 
odborne spôsobilé na vykonávanie predmetu Zmluvy, ktorých zdravotný stav, schopnosti, vek, 
kvalifikačné predpoklady zodpovedajú činnosti podľa predmetu Zmluvy, a to bez ohľadu na 
jeho právny vzťah k uvedeným fyzickým osobám (ďalej len „Zamestnanci“). Zamestnancom sa 
na účely tohto článku rozumejú všetky fyzické osoby, ktoré sa budú podieľať na plnení Zmluvy, 
okrem zamestnancov Objednávateľa, a to Vykonávateľ, ak je fyzickou osobou, a jeho 
spolupracujúce osoby, jeho zamestnanci, jeho subdodávatelia, ak sú fyzickými osobami, a ich 
spolupracujúce osoby a ich zamestnanci. 

 
5. Vykonávateľ je povinný preukázateľne informovať Zamestnancov o nebezpečenstvách 

a ohrozeniach, ktoré sa pri plnení Zmluvy môžu vyskytnúť, a o výsledkoch posúdenia rizika, 
o preventívnych opatreniach a ochranných opatreniach, ktoré vykonal Vykonávateľ alebo 
Objednávateľ na zaistenie BOZP, PO a ochrany ŽP, a ktoré sa vzťahujú všeobecne                   na 
zamestnancov a na nimi vykonávané práce na pracovisku pri plnení Zmluvy, o opatreniach 
a postupe v prípade poškodenia zdravia vrátane poskytnutia prvej pomoci, ako aj 
o opatreniach a postupe v prípade zdolávania požiaru, záchranných prác a evakuácie, 
a preukázateľne ich poučiť o pokynoch na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platných pre 
Pracovisko. Za účelom preškolenia v zmysle predchádzajúcej vety Objednávateľ poskytol 
Vykonávateľovi písomné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO a ochranu ŽP platné            
pre Pracovisko, čo Vykonávateľ potvrdzuje podpisom Zmluvy. 
 

6. Prípadné nedostatky Pracoviska a informácií a pokynov poskytnutých Objednávateľom je 
Vykonávateľ povinný uplatniť písomne pred začatím plnenia Zmluvy, inak platí, že Pracovisko 
je náležite zabezpečené a vybavené na bezpečný výkon práce za účelom  plnenia Zmluvy, 
Vykonávateľ dostal potrebné a dostatočné informácie a pokyny na zaistenie BOZP, PO 
a ochranu ŽP platné pre Pracovisko a že plnenie žiadnych ďalších povinností na úseku BOZP, 
PO a ochrany ŽP sa zo strany Objednávateľa nevyžaduje. Vykonávateľ je povinný písomne 
uplatňovať u Objednávateľa nedostatky týkajúce sa BOZP, PO a ochrany ŽP, ktoré sa vyskytnú 
neskôr pri plnení  Zmluvy, za odstránenie ktorých zodpovedá Objednávateľ. 
 

7. Objednávateľ nie je povinný zabezpečovať Zamestnancom doprovod na Pracovisku. 
 

8. Zamestnanci nesmú na Pracovisku požívať alkoholické nápoje, omamné látky, psychotropné 
látky alebo prípravky a plniť Zmluvu pod ich vplyvom. Ďalej musia dodržiavať zákaz fajčenia 
a musia používať a nosiť osobné ochranné pracovné pomôcky a prostriedky. 
 

9. Vykonávateľ je povinný ihneď oznámiť Objednávateľovi vznik každého pracovného úrazu 
Zamestnanca, ku ktorému dôjde na Pracovisku. 
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10. Ak pri plnení Zmluvy ide o činnosť so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru, Vykonávateľ 

je povinný postupovať tak, aby bola zabezpečená PO, najmä vydáva písomný pokyn na 
zabezpečenie PO a písomné povolenie na činnosť, ak sa vyžaduje, zriaďuje protipožiarnu 
asistenčnú hliadku a zabezpečuje plnenie jej úloh a odbornú prípravu a zabezpečuje potrebné 
množstvo vhodných druhov hasiacich prostriedkov a iných vecných prostriedkov PO, ktoré je 
možné prenajať aj od Objednávateľa za určené nájomné. 
 

11. Vykonávateľ je povinný bez zbytočného odkladu ohlásiť Objednávateľovi ekologickú ujmu, 
ktorú pri plnení Zmluvy spôsobí on alebo Zamestnanci. Informácie sa podávajú 
Objednávateľovi na tel.     č. +421556360999 - Dispečing.   
 

12. Vykonávateľ je povinný na požiadanie Objednávateľa preukázať splnenie svojich povinností         
na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH v lehote troch (3) pracovných dní            
odo dňa doručenia žiadosti Objednávateľa, a to najmä predložením dokladov preukazujúcich 
preškolenie Zamestnancov, predložením oprávnení Zamestnancov na výkon činnosti podľa 
Zmluvy a predložením dokladov o určení bezpečných pracovných postupov pre činnosti 
vykonávané podľa Zmluvy. 
 

13. Vykonávateľ zodpovedá Objednávateľovi za všetky škody spôsobené porušením akejkoľvek 
povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH. Za škodu sa na účely Zmluvy 
považujú aj sankcie (pokuty) uložené príslušnými štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy 
za porušenie povinnosti na úseku BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH, ak tieto 
povinnosti podľa tohto článku zaťažovali Vykonávateľa a nie Objednávateľa, ktoré boli 
Objednávateľovi po vyčerpaní opravných prostriedkoch uložené, ak Objednávateľ riadne 
a včas umožnil Vykonávateľovi uplatňovať v príslušných konaniach všetky dostupné návrhy, 
opravné prostriedky a námietky, o ktorých uplatnenie v týchto konaniach alebo za účelom 
začatia opravných konaní Vykonávateľ Objednávateľa písomne požiadal, a ak náklady spojené 
s uplatňovaním týchto návrhov, opravných prostriedkov a námietok Vykonávateľ 
Objednávateľovi na jeho žiadosť zaplatil. 
 

14. Porušovanie pravidiel BOZP, PO a ochrany a tvorby ŽP vrátane OH zo strany Vykonávateľa 
oprávňuje Objednávateľa bez ďalšieho kedykoľvek od Zmluvy odstúpiť. 
 

15. Vykonávateľ sa zaväzuje pri plnení Zmluvy a počas jej trvania dodržiavať zákaz nelegálneho 
zamestnávania v rozsahu stanovenom právnymi predpismi. Vykonávateľ vyhlasuje, že 
neporušuje a počas trvania Zmluvy neporuší zákaz nelegálneho zamestnávania. Vykonávateľ 
sa zaväzuje nahradiť Objednávateľovi škodu v celom rozsahu, ktorá by mohla vzniknúť 
Objednávateľovi tým, že Objednávateľ príjme od Vykonávateľa prácu alebo službu podľa 
Zmluvy, ktorú mu Vykonávateľ poskytne prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú nelegálne 
zamestnáva alebo zamestná. Za škodu sa na účely tohto ustanovenia považujú aj pokuty, ktoré 
bude musieť Objednávateľ zaplatiť za porušenie zákazu prijať prácu alebo službu, ktorú mu      
na základe Zmluvy dodá alebo poskytne Vykonávateľ prostredníctvom fyzickej osoby, ktorú 
nelegálne zamestnáva alebo zamestná. 
 
 

Článok VII 
POVINNOSTI VYKONÁVATEĽA V SÚVISLOSTI S REGISTROM PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA 

 
1. Objednávateľ je subjektom verejného sektora a zároveň partnerom verejného sektora podľa 

zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o registri"). Vykonávateľ je povinný 
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počas trvania Zmluvy byť zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len "Register") 
spolu s oprávnenou osobou a v prípadoch uvedených v § 11 ods. 2 Zákona             o registri 
overovať identifikáciu svojich konečných užívateľov výhod. Objednávateľ je oprávnený od 
Zmluvy odstúpiť, ak nadobudne právoplatnosť rozhodnutie o výmaze Vykonávateľa z Registra 
podľa § 12 Zákona o registri alebo o uložení pokuty Vykonávateľovi    z dôvodov podľa § 13 
ods. 2 Zákona o registri alebo ak je Vykonávateľ viac ako 30 dní              v omeškaní s povinnosťou 
zabezpečiť zápis novej oprávnenej osoby do Registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej 
osoby z Registra na jej návrh v lehote 30 dní od výmazu. Objednávateľ zároveň nie je v 
omeškaní s plnením povinností podľa Zmluvy, ak Vykonávateľ nie je alebo nebude zapísaný v 
Registri alebo ak Vykonávateľ nesplní povinnosť overovať identifikáciu svojich konečných 
užívateľov výhod alebo ak je v omeškaní s povinnosťou zabezpečiť zápis novej oprávnenej 
osoby do Registra po výmaze predchádzajúcej oprávnenej osoby z Registra na jej návrh v 
lehote 30 dní od výmazu. 
 

2. Vykonávateľ vyhlasuje, že je ku dňu podpísania Zmluvy zapísaný v Registri v zmysle Zákona 
o registri a tiež každý jemu známy subdodávateľ v ktoromkoľvek rade, ktorý je partnerom 
verejného sektora je zapísaný v Registri. Ďalej Vykonávateľ vyhlasuje, že ku dňu podpísania 
Zmluvy má ako partner verejného sektora alebo má osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej 
osoby pre Vykonávateľa v zmysle Zákona o registri splnené všetky povinnosti, ktoré pre 
Vykonávateľa ako partnera verejného sektora alebo pre oprávnenú osobu vyplývajú              zo 
Zákona o registri. Zmluvné strany sa dohodli, že ak sa vyhlásenia podľa tohto odseku tohto 
článku Zmluvy ukážu ako nepravdivé, Objednávateľ nie je v omeškaní s plnením podľa Zmluvy 
až do splnenia povinnosti Vykonávateľa resp. oprávnenej osoby. 
 

3. Vykonávateľ je povinný Objednávateľovi písomne oznamovať každú zmenu zapísaných údajov 
o jeho osobe v Registri alebo jeho výmaz z Registra najneskôr do piatich (5) kalendárnych dní 
odo dňa vykonania zmeny zapísaných údajov alebo výmazu v Registri. 
 

4. Vykonávateľ sa zaväzuje zabezpečiť, aby sa na plnení predmetu Zmluvy resp. objednávky 
zadanej na základe Zmluvy nepodieľal subdodávateľ v ktoromkoľvek rade (i) ktorý je 
partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v Registri alebo (ii) ktorý, ak je partnerom 
verejného sektora alebo osoba, ktorá plní povinnosti oprávnenej osoby pre subdodávateľa ako 
partnera verejného sektora v zmysle Zákona o registri, si neplní povinnosti podľa Zákona 
o registri.  

 
Článok VIII 

DORUČOVANIE 
 

1. Ak ďalej v tomto článku alebo v Zmluve nie je uvedené inak, všetky listiny, objednávky, 
dokumenty, požiadavky a oznámenia  budú medzi Zmluvnými stranami  zabezpečované listami 
doručenými poštou alebo osobne alebo  e-mailom. Ak bolo oznámenie zasielané poštou, 
považuje sa za doručené dňom, v ktorom ho adresát prevzal alebo odmietol prevziať, alebo na 
tretí deň odo dňa podania zásielky na pošte, ak sa uložená zásielka zaslaná               na adresu 
podľa odseku 3 tohto článku Zmluvy vrátila späť odosielateľovi. 
 

2. Ak bolo oznámenie zasielané e-mailom alebo doručované osobne v pracovný deň v čase       do 
15.00 hod., považuje sa za doručené v momente prenosu, resp.  oznámenia, inak            
v nasledujúci pracovný deň.  Právne úkony smerujúce k ukončeniu Zmluvy (napr. odstúpenie            
od zmluvy ) musia byť zasielané výlučne písomne doporučenou poštou. 
 

3. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa 
ich týkajú a sú potrebné na prípadné uplatnenie oznámenia, najmä všetky zmeny týkajúce sa 
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uzavretej Zmluvy, zmenu, či zánik ich právnej subjektivity, adresu ich sídla, bydliska alebo             
miesta podnikania, bankového spojenia, vstup do konkurzného konania, reštrukturalizácie             
alebo likvidácie ktorejkoľvek Zmluvnej strany. Ak niektorá Zmluvná strana nesplní túto                 
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek oznámenie, a zároveň             
zodpovedá za akúkoľvek takto spôsobenú škodu. 
 

4. Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre Objednávateľa: 
adresa: TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO spoločnosť s ručením obmedzeným  Košice  

Komenského 7, 040 01 Košice 
kontaktné osoby: Ing. Miroslav Andrejco – námestník riaditeľa pre prevádzku a obchod   
tel.: 055 6007 104, +, e-mail: andrejco@teho.sk  

 
Kontaktné údaje pre doručovanie a oznamovanie oznámení pre Vykonávateľa: 
adresa: TZB - komplet, s.r.o. 
              Markušovská cesta 36/831, 052 01 Spišská Nová Ves    
kontaktné osoby: Ľubomír Slaninka - konateľ spoločnosti   
tel.: +421 e-mail: lubomir.slaninka@tzbkomplet.sk  

 
Článok IX 

TRVANIE ZMLUVY 
 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2022.    
 

2. Právny vzťah založený Zmluvou pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená môže zaniknúť:  
a) na základe písomnej dohody Zmluvných strán, 
b) odstúpením od Zmluvy z dôvodov uvedených v Zmluve alebo podľa Obchodného 

zákonníka, 
c) písomnou výpoveďou Objednávateľa, aj bez uvedenia dôvodu, s výpovednou lehotou 

2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho    po 
doručení písomnej výpovede Vykonávateľovi. 

 
3. Za porušenie zmluvných povinností v zmysle Zmluvy, s právom okamžite od Zmluvy odstúpiť, 

Zmluvné strany považujú tieto skutočnosti: 
a) Vykonávateľ sa dostal do omeškania s ukončením Kontrolnej činnosti o viac ako 5 dní, 
b) Vykonávateľ alebo jeho subdodávateľ stratil odbornú spôsobilosť na vykonanie 

Kontrolnej činnosti podľa čl. III ods. 1 Zmluvy, 
c) Vykonávateľ plnil predmet Zmluvy resp. objednávky prostredníctvom osoby, ktorá     v 

čase vykonávania pracovnej činnosti nespĺňala požiadavky v zmysle Zmluvy, 
d) Vykonávateľ nedodržuje technologické postupy a neplní kvalitatívno–technické 

parametre a podmienky vykonávania Kontrolnej činnosti, ktoré boli stanovené 
Zmluvou, platnými technickými normami platnými na území Slovenskej republiky a 
všeobecne záväznými právnymi predpismi, 

e) Vykonávateľ nezačne, preruší alebo zastaví vykonávanie Kontrolnej činnosti z iných 
dôvodov ako dôvodov na strane Objednávateľa alebo z dôvodu, že nastali skutočnosti, 
ktoré Vykonávateľ nemohol predvídať v čase uzatvorenia Zmluvy ani      pri vynaložení 
náležitej odbornej starostlivosti, ktorú možno od neho požadovať, 

f) Vykonávateľ neinformoval Objednávateľa o prekážkach pri vykonávaní Kontrolnej 
činnosti, 

g) Objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 30 dní odo dňa doručenia 
písomnej upomienky od Vykonávateľa, ktorú je oprávnený Vykonávateľ odoslať 
Objednávateľovi najskôr po 15 kalendárnych dňoch po uplynutí lehoty splatnosti 
faktúry,  

mailto:tkac@teho.sk
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h) Objednávateľ neposkytol Vykonávateľovi súčinnosť ani v dodatočne písomne 
stanovenej primeranej lehote, čo má/alebo môže mať za následok ohrozenie lehoty 
plnenia na strane Vykonávateľa. 
 

4. Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj z týchto dôvodov: 
a) vyhlásenie Vykonávateľa podľa čl. VII ods. 2 Zmluvy sa ukáže ako nepravdivé, 
b) Vykonávateľ alebo oprávnená osoba nemá splnenú niektorú povinnosť podľa Zákona 

o registri,  
c) Vykonávateľ vykonáva časť predmetu plnenia resp. predmet plnenia prostredníctvom 

subdodávateľa, ktorý je partnerom verejného sektora a nie je zapísaný v Registri, 
d) Vykonávateľ má nesplnenú povinnosť vyplatenia odplaty zo zmluvy s osobou, ktorá je 

alebo bola jeho subdodávateľom pri plnení predmetu Zmluvy a preukázateľne 
neexistuje dôvodná pochybnosť o spornosti takéhoto nároku subdodávateľa             na 
vyplatenie odmeny alebo odplaty, 

e) Vykonávateľ bol právoplatným rozhodnutím súdu vymazaný z Registra. 
 

5. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od tejto Zmluvy aj v prípade, ak Vykonávateľ porušil 
akúkoľvek ďalšiu povinnosť (okrem tej ktorá je vymedzená v odseku 3 a 4 tohto článku 
Zmluvy), ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy alebo z ustanovení príslušných právnych 
predpisov. Objednávateľ je v tomto prípade oprávnený odstúpiť od Zmluvy už po druhom 
porušení tejto povinnosti zo strany Vykonávateľa, pričom Objednávateľ po prvom porušení 
povinnosti písomne upozorní Vykonávateľa na porušenie zmluvných podmienok alebo 
ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom porušení ktorejkoľvek povinnosti 
odstúpi od Zmluvy. Objednávateľ v upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 
 

6. Vykonávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak Objednávateľ opakovane 
závažným spôsobom poruší akúkoľvek ďalšiu povinnosť (okrem tej, ktorá je vymedzená 
v odseku 3 tohto článku Zmluvy), ktorá mu vyplýva z ustanovení tejto Zmluvy alebo                  z 
ustanovení príslušných právnych predpisov. Vykonávateľ je v tomto prípade oprávnený 
odstúpiť od Zmluvy už po druhom porušení tejto povinnosti zo strany Objednávateľa, pričom 
Vykonávateľ po prvom porušení povinnosti písomne upozorní Objednávateľa na porušenie 
zmluvných podmienok alebo ustanovení právnych predpisov s upozornením, že pri ďalšom 
porušení ktorejkoľvek povinnosti závažným spôsobom odstúpi od Zmluvy. Vykonávateľ           v 
upozornení uvedie lehotu na nápravu, ak sa vyžaduje. 
 

7. Ak sa splnenie Zmluvy stane nemožným z dôvodu udalosti spadajúcich pod vyššiu moc          po 

obdobie presahujúce 2 mesiace, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada 

druhú stranu o úpravu Zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde 

k dohode o úpravu Zmluvy ani do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty v zmysle 

predchádzajúcej vety, má Zmluvná strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od 

Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane. Pre účely 

Zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po 

podpísaní Zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako 

napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž 

alebo iné katastrofy, štrajky, obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú 

mimo vplyvu Zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie Zmluvy (vis maior). 

 
8. Odstúpením od Zmluvy podľa tohto článku Zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo 

Zmluvy s výnimkou nároku na náhradu škody vzniknutej porušením Zmluvy, nárokov         na 
dovtedy vzniknuté zmluvné resp. zákonné sankcie a úroky z omeškania, nárokov vyplývajúcich 
z ustanovení Zmluvy o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady za časť predmetu Zmluvy, 
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ktorá bola do momentu odstúpenia zrealizovaná, ako aj s výnimkou povinností súvisiacich s 
odovzdaním a prevzatím časti predmetu Zmluvy vykonanej                 do momentu odstúpenia, 
povinností Vykonávateľa podľa odseku 10 tohto článku Zmluvy, zmluvných ustanovení, ktoré 
podľa prejavenej vôle strán alebo vzhľadom na svoju povahu majú trvať aj po ukončení Zmluvy. 
 

9. Zmluvné strany sa dohodli, že odstúpenie od Zmluvy bude účinné dňom jeho doručenia druhej 
zmluvnej strane.  
 

10. Po odstúpení od Zmluvy je Vykonávateľ povinný: 
a) počínať si tak, aby sa zabránilo škode bezprostredne hroziacej Objednávateľovi 

nedokončením Kontrolnej činnosti príp. minimalizovali straty a za tým účelom vykonať 
všetky potrebné opatrenia, 

b) odovzdať Objednávateľovi všetky podklady potrebné na dokončenie Kontrolnej činnosti, 
ako aj podklady, ktoré Vykonávateľ získal v rozsahu Objednávateľom poskytnutej 
súčinnosti, 

c) písomne informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach nevyhnutných                 pre 
dokončenie Kontrolnej činnosti. 
 

11. Na objednávky doručené Vykonávateľovi do zániku zmluvného vzťahu založeného Zmluvou sa 
budú naďalej vzťahovať všetky relevantné ustanovenia Zmluvy (najmä, nie však výlučne, 
povinnosť Vykonávateľa kontrolnú činnosť podľa objednávky vykonať, povinnosť 
Objednávateľa za riadne a včas vykonané Kontrolné činnosti zaplatiť Vykonávateľovi 
dohodnutú cenu, zodpovednosť za vady, záruka, nakladanie s odpadom, zmluvné pokuty)       s 
výnimkou prípadu, ak v právnom úkone vykonanom zo strany Objednávateľa, ktorým sa 
zmluvný vzťah založený Zmluvou končí, bude uvedené, že zanikajú aj všetky do momentu 
zániku zmluvného vzťahu Vykonávateľovi doručené objednávky alebo niektoré z nich. 
 

Článok X 
ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať Vykonávateľovi všetku potrebnú a včasnú súčinnosť, 

informácie a podklady (technickú dokumentáciu), o ktoré ho Vykonávateľ požiada a ktoré sú 
nevyhnutné a potrebné pre riadne vykonanie Kontrolnej činnosti, najmä mu umožniť potrebný 
prístup k predmetu Kontrolnej činnosti.  
 

2. Vykonávateľ nezodpovedá za nesplnenie svojich povinností zo Zmluvy v prípade, ak ich 
nesplnenie bude spôsobené v dôsledku porušení povinností Objednávateľom.  
 

3. Vykonávateľ je povinný pri vykonávaní Kontrolnej činnosti postupovať tak, aby svojou 
činnosťou neohrozoval bezpečnosť a zdravie osôb nachádzajúcich sa v mieste výkonu 
Kontrolnej činnosti.  
 

4. Vykonávateľ je povinný pri vykonávaní Kontrolnej činnosti udržiavať poriadok primeraný 
povahe vykonávaných prác.  
 

5. Zmluvné strany sú povinné vzájomne sa informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré ohrozujú 
alebo môžu ohroziť riadne plnenie Zmluvy.  
 

6. Uvedené povinnosti sa vzťahujú aj pre osoby, prostredníctvom ktorých Vykonávateľ  vykonáva 
Kontrolnú činnosť. Za porušenie povinností podľa Zmluvy týmito osobami zodpovedá 
Vykonávateľ akoby povinnosť porušil sám.   
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Článok XI 
ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 
1. Vykonávateľ zodpovedá za to, že Kontrolná činnosť bude vykonaná v súlade s ustanoveniami  

Zmluvy, podľa všeobecne záväzných právnych predpisov, v súlade s platnými technickými 
normami a že výsledok Kontrolnej činnosti bude spôsobilý k zmluvnému účelu. Zistené a 
uplatnené vady Kontrolnej činnosti resp. jej výsledku je Vykonávateľ povinný odstrániť 
bezodplatne. 
 

2. Po zistení, že vykonaná Kontrolná činnosť vykazuje vady, za ktoré nesie zodpovednosť 
Vykonávateľ, má Objednávateľ právo: 

a) požadovať bezplatné odstránenie vady; vadu je Vykonávateľ povinný odstrániť 
bezodkladne najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vady, pokiaľ strany 
písomne nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu, 

b) požadovať poskytnutie nového plnenia (tzv. náhradné plnenie), ak ide o vady 
neopraviteľné (neodstrániteľné) alebo ak by s ich opravou (odstránením) boli spojené 
neprimerané náklady. Toto náhradné plnenie musí byť vykonané bezodkladne 
najneskôr do 10 dní odo dňa doručenia oznámenia vady, pokiaľ strany písomne 
nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu. 
 

3. Pokiaľ Objednávateľ zistí vadu vykonanej Kontrolnej činnosti, je povinný túto skutočnosť bez 
zbytočného odkladu písomne oznámiť Vykonávateľovi. Takéto oznámenie musí obsahovať 
označenie vady a popis, ako sa vada prejavuje. V oznámení uvedie aj svoje požiadavky a voľbu 
medzi nárokmi uvedenými v tomto článku Zmluvy. Uplatnený nárok nemôže Objednávateľ 
meniť bez súhlasu Vykonávateľa. 
 

4. Objednávateľ je povinný poskytnúť Vykonávateľovi všetku súčinnosť potrebnú                         na 
odstránenie vady.  
 

5. Nebezpečenstvo a všetky náklady súvisiace s výkonom prác uvedených v tomto článku Zmluvy 
znáša Vykonávateľ okrem prípadov, keď za vady nezodpovedá v zmysle platných právnych 
predpisov Slovenskej republiky. 
 

6. V prípade, ak Vykonávateľ oprávnene reklamované vady neodstráni v dohodnutej lehote 
napriek tomu, že Objednávateľ vytvoril podmienky na ich odstránenie, má Objednávateľ právo 
bez súhlasu Vykonávateľa poveriť odstránením vád tretiu osobu na náklady Vykonávateľa. 
 

7. Uplatnením zodpovednosti za vady nie je dotknuté právo Objednávateľa na zmluvnú pokutu  
a/alebo náhradu škody. 
 

Článok XII 
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU 

 
1. Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti so Zmluvou ktoroukoľvek 

Zmluvnou stranou sa spravuje ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka a ďalšími 
príslušnými právnymi predpismi o náhrade škody. 
 

2. Ak vznikne Objednávateľovi škoda na veciach, právach alebo iných majetkových hodnotách    v 
dôsledku porušenia povinností uvedených v Zmluve zo strany Vykonávateľa, je Vykonávateľ za 
tieto škody zodpovedný a je povinný Objednávateľovi uhradiť tieto vzniknuté škody. Škoda sa 
nahrádza v peniazoch a v plnej výške. 
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3. Ak škodu spôsobila tretia osoba, ktorej Vykonávateľ zveril plnenie svojej povinnosti, za škodu 
zodpovedá Vykonávateľ. 

 
Článok XIII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 

1. Zmluvné strany budú mať pri plnení Zmluvy prístup k informáciám týkajúcim sa druhej 
Zmluvnej strany a jej podnikania, najmä k akýmkoľvek informáciám obchodnej, výrobnej, 
prevádzkovej, marketingovej, finančnej, majetkovej, organizačnej, personálnej, hospodárskej 
a/alebo technickej povahy. Tieto informácie alebo akékoľvek iné informácie verejne 
neprístupné a súvisiace s činnosťou dotknutej Zmluvnej strany, ktoré druhá Zmluvná strana 
získa ústne, písomne alebo v akejkoľvek inej forme pri plnení Zmluvy alebo v jej súvislosti, sú 
predmetom obchodného tajomstva dotknutej Zmluvnej strany, alebo ich dotknutá Zmluvná 
strana týmto označuje ako dôverné v zmysle ustanovenia § 271 Obchodného zákonníka 
Zmluvné strany sa zaväzujú, že počas trvania Zmluvy, ako aj  po jej skončení budú zachovávať 
mlčanlivosť o dôverných informáciách, okrem skutočností, ktoré Objednávateľ ako osoba 
povinná, je povinná zverejniť podľa zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe                     k 
informáciám v znení neskorších úprav, zároveň Vykonávateľ berie na vedomie skutočnosť,  že 
Zmluva bude zverejnená na webovej stránke Objednávateľa. 
 

2. Právne vzťahy neupravené Zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka a v jeho 
rámci ustanoveniami Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov a 
predpismi súvisiacimi s predmetom Zmluvy. 
 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma Zmluvnými stranami, účinnosť nadobúda 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle Objednávateľa. 
 

4. Zmluvu možno meniť alebo dopĺňať jedine formou písomných číslovaných dodatkov 
podpísaných obidvomi Zmluvnými stranami.  
 

5. Podpisom Zmluvy zanikajú všetky predchádzajúce písomné a ústne dohody týkajúce sa 
predmetu Zmluvy a žiadna zo Zmluvných strán sa nemôže dovolávať zvláštnych v Zmluve 
neuvedených ústnych alebo písomných dohôd. 
 

6. Zmluva bola vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch; jeden (1) rovnopis pre Objednávateľa a 
jeden (1) rovnopis pre Vykonávateľa. 
 

7. Neplatnosť niektorého z ustanovení Zmluvy nemá vplyv na platnosť ostatných ustanovení 
Zmluvy. Ak sa niektoré z ustanovení Zmluvy stane neplatným z dôvodu rozporu s právnymi 
predpismi, zaväzujú sa obe Zmluvné strany takéto ustanovenie nahradiť iným, ktoré najviac 
zodpovedá účelu a právnemu významu pôvodného ustanovenia.  
 

8. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich zo Zmluvy, ich 
zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im bránili 
platne uzavrieť Zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje zodpovedajú za škodu, ktorá 
vznikne druhej zmluvnej strane na základe tohto vyhlásenia. 
  

9. Záväznou súčasťou Zmluvy sú nasledovné prílohy: 
  

• Príloha č.1 - Cenník za jednotlivé práce 

• Príloha č. 2– Potvrdenie o odbornej spôsobilosti Vykonávateľa 
 



Strana 14 z 16 
 

10. Obe zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu pred jej podpísaním prečítali, že bola uzavretá 
slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne 
podpisujú. 

 
 

 

 
V Košiciach dňa:          V Košiciach dňa:  
 
 
  
Za Objednávateľa:                                    Za Vykonávateľa: 
 Ing. Jaroslav Tkáč                                     Ľubomír Slaninka 
konateľ spoločnosti                      konateľ spoločnosti 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Príloha č.1 - Cenník za jednotlivé práce 
Vonkajšie prehliadky 

P.č. Objem Názov 
 

Počet ks   
tlak. nádob 

Cena €/ ks 

1. do 5 m3   

vrátane 

TN-dvojpriestorové     
ohrievač TÚV 

          3 28,41 

2. do5 m3 TN-dvojpriestorové  
SVT + PPO 

609 28,41 

3. do5 m3 TN-dvojpriestorové  
špirálové výmenníky   

       618 28,41 

4. do5 m3 TN-dvojpriestorové  
doskové výmenníky  

470 28,41 

5. nad  
5 m3 

TN- jednopriestorové 
zásobníky, expanzné nádoby 

       91 31,36 
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6. do5 m3     

vrátane 

TN-jednopriestorové 
zásobníky, expanzné nádoby 

478 27,43 

7. do5 m3    

vrátane 

TN- dvojpriestorové 
expanzomaty 

       342 27,43 

                                                    
    Vnútorné prehliadky 

P.č. Objem Názov 
 

Počet ks    
tlak. nádob 

Cena €/ ks 

8. do 5 m3   TN-dvojpriestorové  
SVT a PPO    

0 0,00 

9. nad  
5 m3 

TN-jednopriestorové 
zásobníky, expanzky 

0 0,00 

10. do 5 m3      

vrátane 

TN-jednopriestorové 
zásobníky, expanzky 

0 0,00 

 
Opakované úradné skúšky 

P.č. Objem Názov 
 

Počet ks    
tlak. nádob 

Cena €/ ks 

11. do 5m³ TN dvojpriestorové      SVT a  
PPO 

80 196,00 

12. do 5m³ 
vrátane 

TN-jednopriestorové 
zásobníky, expanzky 

12 196,00 

13. nad 5m³ 
vrátane 

TN-jednopriestorové 
zásobníky, expanzky 

5 196,00 

14. do 5 m3 

vrátane 

TN-dvojpriestorové    
expanzomaty 

82 196,00 

 
Opakované vonkajšie prehliadky  TN kompresorov 

P.č. Objem Názov Počet   ks Cena €/ ks 

15. 45  l TN- jednopriestorová 2 34,33 

16. 200  l TN -jednopriestorová 1 34,00 

 
Opakované vonkajšie prehliadky TN  -  cisternová nádrž  

P.č. Objem Názov Počet ks Cena €/ ks 

17. 10 m3 TN   jednopriestorová 1 58,22 

 
Celková cena za vonkajšie a vnútorné prehliadky a opakované úradné skúšky bez DPH 
 
                                                                                                                 

108 888,24  €                    

 
 
 
Za Objednávateľa:                                    Za Vykonávateľa: 
 
 
 
 Ing. Jaroslav Tkáč                                     Ľubomír Slaninka 
konateľ spoločnosti                      konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 2 – Potvrdenie o odbornej spôsobilosti Vykonávateľa 

 

 
 


