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Zmluva č. 1154/2013 
                  na poskytovanie služieb technika požiarnej ochrany 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 
Čl. I  Zmluvné strany 

 
1.1. Objednávateľ:   Úrad vlády Slovenskej republiky 
Sídlo:     Námestie slobody 1 , 813 70 Bratislava 
Zastúpená:    Ing. Igor Federič 
     vedúci Úradu vlády Slovenskej republiky  
IČO:                00151513         
Bankové spojenie:    Štátna pokladnica Bratislava 
Číslo účtu:                7000060195/8180 
Zodpovedný za technickú stránku:      
E-mail:       
 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
1.2. Dodávateľ:   SEPO spol. s r. o. 
Sídlo:     ul. SNP 152/108,  962 01 Zvolenská Slatina 
Za spoločnosť konajú:   Ing. Jozef Machay 
     konateľ 
E-mail:    sepo@sepo.sk 
peňažný ústav:               Československá obchodná banka, a. s.  
číslo účtu:                      483038053/7500 
IČO:     31605931 
IČ DPH:                                             SK2020476150  
    
Spoločnosť je zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, 
vložka č.: 1907/S 
 
(ďalej len „dodávateľ“) 
 
(objednávateľ a dodávateľ spolu ďalej aj ako „zmluvné strany“) 
 

Čl. II  Úvodné ustanovenia 
 
2.1 Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu na poskytovanie služieb technika požiarnej 

ochrany (ďalej aj ako „zmluva“) ako výsledok verejného obstarávania, ktoré obstaral 
verejný obstarávateľ - objednávateľ, postupom verejnej súťaže v súlade s § 81 a nasl. 
zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
v znení neskorších predpisov na 1. časť predmetu zákazky „Zabezpečenie služieb 
technika požiarnej ochrany a  bezpečnostného technika“ pre potreby Úradu vlády 
Slovenskej republiky, ktorá bola zverejnená vo Vestníku verejného obstarávania číslo 
37/2013 pod číslom 2881 – MST dňa 21. 2. 2013.  
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2.2 Zmluvné strany sa podľa § 262 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších 
predpisov dohodli, že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať 
týmto zákonom. Objednávateľ nenesie zodpovednosť za právne vzťahy dodávateľa voči 
tretím osobám. Dodávateľ nenesie zodpovednosť za právne vzťahy objednávateľa voči 
tretím osobám, ak v tejto zmluve nie je dohodnuté inak. 

 
2.3 Dodávateľ vyhlasuje, že je spoločnosťou odborne spôsobilou na dodanie predmetu 

zákazky v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky. Objednávateľ vyhlasuje, že je 
právnickou osobou oprávnenou uzavrieť túto zmluvu. 

 
2.4 Právna subjektivita dodávateľa je preukázaná výpisom z Obchodného registra. 
 

Čl. III  Predmet  zmluvy  
 

3.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať s odbornou starostlivosťou v objektoch 
objednávateľa podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy (ďalej len „zmluvné objekty“) nižšie 
špecifikované činnosti  tak, aby sa v týchto zmluvných objektoch  plnili  povinnosti, 
ktoré objednávateľovi vyplývajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov v SR 
v oblasti ochrany pred požiarmi (ďalej len „oblasť OPP“).  

 
3.2 Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností zmluvných strán v súvislosti so 

záväzkom dodávateľa vykonávať činnosti, ktorých predmetom je kontrola plnenia 
povinností objednávateľa, zisťovanie stavu, školenie a odborná príprava, podávanie 
informácií, poradenská činnosť, navrhovanie a prijímanie opatrení, vypracúvanie 
usmernení  a dokumentácie, v zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov SR v 
oblasti OPP a so záväzkom objednávateľa zaplatiť za vykonané zmluvné činnosti odmenu 
v súlade s čl. VII tejto zmluvy. 

 
3.3 Zmluvné činnosti bližšie špecifikované najmä v bodoch 3.4 až 3.6 vykonáva dodávateľ 

prostredníctvom technika požiarnej ochrany, v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov SR v oblasti OPP.  

 
3.4 Dodávateľ sa  zaväzu je  vykonávať činnosti technika požiarnej ochrany v zmysle 

predmetu zmluvy a podľa všeobecne záväzných právnych predpisov SR v oblasti OPP 
nasledovne: 

a) sledovať zmeny všeobecne záväzných právnych predpisov o ochrane pred požiarmi, 
informovať objednávateľa o týchto zmenách a o ich vplyve na plnenie si 
povinností objednávateľa ako právnickej osoby a na potrebu aktualizácie 
predpísanej dokumentácie, 

b) vykonávať preventívne protipožarne prehliadky, protipožiarne prehliadky 
pozostávajúce najmä z týchto činností: 

1. kontroly organizačného zabezpečenia ochrany pred požiarmi na 
pracoviskách, 

2.  porovnania skutočného stavu s dokumentáciou ochrany pred požiarmi, 
3. kontroly stavebného  riešenia zm luv n ých  objektov, najmä z 

prevádzkového hľadiska /ak je predložené riešenie protipožiarnej 
bezpečnosti stavby/, 

4.  kontroly zariadení pre protipožiarny zásah, 
5.  kontroly voľnosti únikových ciest, 
6.  kontroly skladovania horľavých látok a manipulácie s nimi, 
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7.  kontroly funkčnosti protipožiarnych zariadení a požiarnych vodovodov 
8.  kontroly prevádzkovania a stavu technických zariadení a technologických 

zariadení 
9. kontroly označenia a vybavenia pracovísk a priestorov príslušnými 

príkazmi, zákazmi a pokynmi, 
c) v zmluvných objektoch, v ktorých nie sú jednoduché podmienky z hľadiska 

evakuácie organizovať a vyhodnocovať cvičné požiarne poplachy raz za 12 
mesiacov, 

d) vypracovávať, aktualizovať, kontrolovať a viesť predpísanú dokumentáciu  ochrany  
pred požiarmi v zmysle záväzných právnych predpisov SR v oblasti OPP, ktorú 
tvoria najmä: 

1. požiarny štatút /návrh, odborné podklady a konzultácie/, prípadné zmeny 
vykonáva objednávateľ 

2.  požiarny poriadok pracoviska 
3.  požiarne poplachové smernice 
4.  požiarny evakuačný plán 
5.  požiarna kniha 
6. analýza nebezpečenstva vzniku požiaru v priestoroch so zvýšeným 

požiarnym rizikom 
7. zoznam objektov a prehľad miest so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku 

požiaru 
8.  doklady o kontrole protipožiarnych zariadení a požiarnych vodovodov /pri 

Elektrickej požiarnej signalizácii len kontrola dokladov/ 
9. údaje o požiaroch, príčinách vzniku požiarov, správy o výsledkoch 

vykonaných rozborov a o vykonaných opatreniach na úseku ochrany pred 
požiarmi, 

10. dokumentácia o školení zamestnancov o ochrane pred požiarmi 
11. dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok 

e) vykonávať školenie zamestnancov objednávateľa a osôb zabezpečujúcich ochranu 
pred požiarmi v mimopracovnom čase, ktoré sa s vedomím objednávateľa zdržujú 
v zmluvných objektoch, o ochrane pred požiarmi a overiť vedomosti získané 
školením: 

- zamestnancov 
- vedúcich pracovníkov 
- novoprijatých zamestnancov 

f)  vykonávať odbornú prípravu protipožiarnych hliadok v zmluvných objektoch, 
g) zastupovať objednávateľa voči orgánom štátneho požiarneho dozoru v prípade 

vykonávania protipožiarnych kontrol, 
h) konzultovať s objednávateľom odstraňovanie nedostatkov zistených orgánmi 

štátneho dozoru a nedostatkov zistených počas preventívnych protipožiarnych 
prehliadok a cvičných požiarnych poplachov 

i)  spolupracovať pri plnení opatrení pri podujatiach organizovaných objednávateľom, 
na ktorých sa zúčastňuje väčší počet osôb,  

j) spolupracovať pri činnostiach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru 
vykonávaných zamestnancami objednávateľa. 

 
3.5 Dodávateľ sa na základe písomnej objednávky objednávateľa zaväzuje zabezpečiť 

kontrolu požiarnotechnických zariadení (ďalej len „PTZ“); kontroly PTZ nie sú zahrnuté 
v cene za služby OPP.  
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3.6 Ak dodávateľ zistí pri kontrole požiarnotechnických zariadení závady, resp. ich 
nefunkčnosť, prípadne chýbajúce požiarnotechnické zariadenia, bezodkladne 
ojednávateľa na tento stav upozorní tak, aby zmluvné objekty boli neustále zabezpečené 
prostriedkami na protipožiarny zásah. 

 
Čl. IV  Podmienky plnenia zmluvy  

 
4.1 Dodávateľ bude vykonávať dohodnuté zmluvné činnosti vo vlastnom mene. 
 
4.2 Dodávateľ smie vykonávať len činnosti, na ktoré má platné oprávnenie. 
 
4.3 Dodávateľ  sa zaväzuje, že po podpise tejto zmluvy, bez zbytočného odkladu protokolárne 

prevezme zmluvné objekty a príslušnú dokumentáciu a do 60 dní od nadobudnutia 
účinnosti tejto zmluvy, predloží objednávateľovi správu, v ktorej zhodnotí stav OPP a 
tam, kde si to stav bude vyžadovať,  súčasne so správou predloží návrh opatrení na 
zlepšenie stavu spolu s cenovou ponukou a návrhom harmonogramu vykonania opatrení. 
 

4.4 Dodávateľ sa zaväzuje v lehote do 60 dní od prevzatia zmluvných objektov predložiť 
objednávateľovi na odsúhlasenie Plán vykonávania zmluvných činností. 

 
4.5 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolné činnosti a zistenia stavu požiarnej ochrany 

nestranne a zistený stav verne opísať zápisom v príslušnej dokumentácii. 
 

4.6 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať školenia a odbornú prípravu požiarnej ochrany 
súlade s platnými všeobecne záväznými predpismi OPP a v súlade s tematickými plánmi 
ojednávateľa. 

 
4.7 Dodávateľ je povinný vykonávať zápisy z preventívnych požiarnych prehliadok a 

kontrolné zistenia do požiarnej knihy zmluvného objektu. 
 

4.8 Požiarna kniha vedená pre jednotlivé zmluvné objekty sa bude predkladať zamestnancovi 
ojednávateľa zodpovednému za výkon činnosti v zmluvnom objekte. Hlavná požiarna 
kniha sa bude predkladať štatutárnemu orgánu ojednávateľa cestou zodpovedného 
zástupcu ojednávateľa  pre ochranu pred požiarmi. 

 
4.9  V prípade, že d odávateľ pri výkone zmluvných činností zistí, že stav ochrany pred 

požiarmi v zmluvnom objekte je nepostačujúci a hrozí v ňom riziko vzniku požiaru alebo 
postihu objednávateľa orgánmi štátneho požiarneho dozoru, je povinný bezprostredne po 
takomto zistení urobiť zápis do požiarnej knihy zmluvného objektu, ihneď informovať 
kontaktného pracovníka objednávateľa a zamestnanca ojednávateľa zodpovedného za 
výkon činností v zmluvnom objekte a bez zbytočného odkladu vystaviť objednávateľovi 
odborný posudok/správu, v ktorej zdôvodní, čo nasvedčuje tejto skutočnosti, aké riziká 
hrozia, aké opatrenia treba prijať. 

 
4.10 Objednávateľ môže písomne požadovať aj vykonanie ďalších prác v zmluvných 

objektoch v rozsahu podľa čl. VII ods. 7.4 tejto zmluvy.  
 

4.11 Dodávateľ je povinný pri vykonávaní zmluvných činností vystupovať ako zástupca 
objednávateľa, preukazovať sa v zmluvnom objekte voči objednávateľovi a tretím 
osobám preukazom, ktorý mu pre výkon činností vystavil objednávateľ, nosiť viditeľne 
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označenie podľa pokynov objednávateľa, používať pre dokladovanie a vykazovanie 
vykonaných prác objednávateľom vopred schválené tlačivá a dodržiavať organizačné 
pokyny povereného zástupcu objednávateľa. 

 
4.12 Dodávateľ je povinný vykonávať zmluvné činnosti v súlade s predpismi pre bezpečnosť 

a ochranu zdravia pri práci, internými predpismi objednávateľa, s ktorými bol 
preukázateľne oboznámený. Je pri tom povinný udržiavať poriadok v priestoroch 
zmluvného objektu a dodržiavať pokyny povereného zástupcu objednávateľa. 

 
4.13 Dodávateľ je povinný manipulovať s materiálom, náradím a technickým vybavením tak, 

aby nedošlo k poškodeniu zmluvných objektov, stavebných častí a inventára zmluvných 
objektov. 

 
4.14 Dodávateľ je povinný vykonávať zmluvné činnosti tak, aby podľa možnosti neobmedzil 

riadne užívanie zmluvného objektu a nerušil prevádzku objednávateľa. Ak si jeho 
činnosť vzhľadom na jej charakter vyžiada obmedzenie riadneho užívania zmluvného 
objektu alebo rušenie prevádzky objednávateľa, je povinný o tom vopred informovať 
povereného zástupcu objednávateľa a vyžiadať si jeho súhlas. 

 
4.15 Pre uskutočnenie všetkých svojich záväzkov bude dodávateľ disponovať len 

kvalifikovanými odborníkmi požadovanej zdravotnej a odbornej spôsobilosti na 
vykonávanie jednotlivých činností, ktorých osobné či kolektívne správanie nebude 
narúšať podmienky prevádzky objednávateľa a ktorí budú chrániť dobrú povesť 
objednávateľa. 

 
Čl. V Lehoty na vykonávanie zmluvných činností 

 
5.1 Pravidelnú protipožiarnu prehliadku zmluvných objektov bude vykonávať technik 

požiarnej ochrany priebežne podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych predpisov 
SR v oblasti OPP. 

 
5.2 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať zmluvné činnosti s nasledovnou frekvenciou: 

a) preventívne protipožiarne prehliadky 
• každých 12 mesiacov v zmluvných objektoch, v ktorých sú len občasné pracovné 

miesta, v ktorých nie je zamestnanec pravidelne viazaný a kde sa zdržiava len 
občas v niekoľkodňových intervaloch, obvykle len na účely kontroly, údržby 
alebo opravy, 

• každých šesť mesiacov v zmluvných objektoch, v ktorých sa vykonáva len 
administratívna činnosť, 

• každé tri mesiace v zmluvných objektoch, ak jej štatutárny orgán alebo 
zodpovedný zástupca so zreteľom na nebezpečenstvo vzniku požiaru v týchto 
objektoch alebo priestoroch neurčí kratšiu lehotu.  

b) školenia zamestnancov, vedúcich zamestnancov objednávateľa 1-krát za 24 mesiacov 
c) školenia pre osoby zabezpečujúce ochranu pred požiarmi v mimopracovnom čase 1- 

krát za 12 mesiacov, 
d) školenia novoprijatých zamestnancov objednávateľa bude vykonávať technik požiarnej 

ochrany pri najbližšej preventívnej protipožiarnej prehliadke 1-krát za 3 mesiace 
e) školenia osôb vykonávajúcich činnosti v objektoch objednávateľa s jeho vedomím, po 

predchádzajúcej písomnej výzve; nie je zahrnuté v paušále za služby OPP, 
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f) odbornú prípravu protipožiarnej asistenčnej hliadky pri činnostiach so zvýšeným 
nebezpečenstvom vzniku požiaru po predchádzajúcej písomnej výzve, 

g) odbornú prípravu protipožiarnych hliadok 1-krát za 12 mesiacov, 
h) aktualizáciu neplatnej dokumentácie a vypracovanie novej dokumentácie ochrany pred 

požiarmi pri každej zmene. 
  

5.3 Odborné prehliadky u všetkých typov hasiacich prístrojov sa budú u objednávateľa 
vykonávať minimálne 1 x ročne, ak nebude vzhľadom na vplyv prostredia určená kratšia 
lehota, resp. ako určuje výrobca – na základe písomnej objednávky objednávateľa. 
 

5.4 Kontroly a tlakové skúšky požiarnych vodovodov a hydrantov vrátane tlakových skúšok 
požiarnych hadíc sa budú u objednávateľa vykonávať 1 x ročne – na základe písomnej 
objednávky objednávateľa. 

 
5.6 Výsledky z vykonanej odbornej prehliadky požiarnotechnických zariadení budú 

spracované formou správy o vykonanej kontrole. 
 

Čl. VI Spolupôsobenie objednávateľa 
 
6.1 Objednávateľ počas bežnej prevádzkovej doby zabezpečí dodávateľovi nerušený prístup 

do zmluvného objektu a pokiaľ je to nutné, do všetkých priestorov a ku všetkým 
zariadeniam v zmluvnom objekte. 

 
6.2 Objednávateľ poskytne dodávateľovi priestor na uschovanie  predpísanej dokumentácie. 
 
6.3 Objednávateľ v rámci školení zabezpečí : 

   - pri novoprijatých zamestnancoch nahlási ich počet s dostatočným predstihom, 
    - zabezpečí 100% účasť zamestnancov na jednotlivých školeniach. 
 

6.4 Objednávateľ zabezpečí pre dodávateľa kópiu požiarneho štatútu, alebo jeho časti, ktorá 
ma vplyv na rozsah činnosti dodávateľa podľa tejto zmluvy. 

 
6.5 Objednávateľ zabezpečí, aby boli návrhy dodávateľa  na úpravy a zmeny požiarneho 

štatútu objednávateľa predložené na schválenie štatutárnemu orgánu objednávateľa 
prostredníctvom zamestnanca zodpovedného za ochranu pred požiarmi a bude 
informovať dodávateľa, kedy a či boli predložené návrhy schválené, prípadne ako s 
nimi naložil. Rovnako sa postupuje pri  ostatnej dokumentácii týkajúcej sa 
ochrany pred požiarmi podľa zákona o ochrane pred požiarmi. 

 
6.6 Objednávateľ sa zaväzuje po oznámení kontroly štátnym dozorom túto skutočnosť ihneď 

oznámiť dodávateľovi. 
 

6.7 Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi vstup do všetkých priestorov a objektov 
organizácie, prístup k dokumentácii, ochranným pracovným pomôckam, prístup k 
správam o vykonaní odborných prehliadok jednotlivých vyhradených technických  
zariadení  (ďalej aj „VTZ“) a k protokolom o určení prostredia.  

 
6.8 Objednávateľ zabezpečí bezodkladné schválenie  vypracovanej dokumentácie 

zodpovednou osobou objednávateľa. 
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6.9 Objednávateľ zabezpečí databázu všetkých zamestnancov a pri rozviazaní pracovného 
pomeru bezodkladne nahlási túto skutočnosť dodávateľovi. 

 
6.10 Objednávateľ zabezpečí dodávateľovi v čase výkonu predmetu zmluvy, ktorý musí 

byť vopred dohodnutý zmluvnými stranami, sprístupnenie všetkých, aj uzamknutých 
priestorov, v sprievode pracovníka objednávateľa.  

 
6.11 Objednávateľ zabezpečí zoznam osôb a kontakt na nich a zároveň ich poverí 

sprievodom pracovníkov dodávateľa aj do priestorov, ktoré sú uzamknuté a trvale 
nedostupné. 

 
Čl. VII Cena a platobné podmienky 

 
7.1 Cena za vykonanie zmluvných činností je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

§ 3 zák. NR SR č. 18/1996 Z.  z. o cenách v znení neskorších predpisov. 
 

7.2 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť d odávateľovi mesačnú paušálnu sumu za zmluvné 
činnosti za objekty uvedené v prílohe č. 1 tejto zmluvy vo výške: 

 
114,00 Eur s DPH  

 
 slovom:  jednostoštrnásť Eur s DPH mesačne 

 
to znamená 1368,00 Eur s DPH  

slovom: jedentisíc tristošesťdesiatosem Eur s DPH ročne 
 

Cena v Eur bez DPH  mesačne:       95,00  
Cena v Eur bez DPH   ročne:       1 140,00 

DPH 20 % 

7.3 Zmluvné ceny paušálne dohodnutých výkonov obsahujú už aj náklady na cestu dodávateľa 
na miesto výkonu prác, vrátane straty času na ceste, a preto dodávateľ nie je oprávnený 
tieto náklady zvlášť fakturovať. 

 
7.4 Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť dodávateľovi za uskutočnenie mimopaušálnych 

výkonov vo všeobecnosti ceny dohodnuté nasledovne: 
a) za aktualizáciu dokumentácie väčšieho rozsahu /pri organizačných zmenách, 

stavebných zmenách, fluktuácií zamestnancov/ vo výške 0,50 Eur za 
prepracovanú stranu, 

b) za školenie novoprijatých zamestnancov mimo termíny pravidelného školenia 
/školenie 1 krát za kvartál zahrnuté v paušále/ vo výške 4,00 Eur za osobu 
zúčastnenú na školení, 

c) za školenie osôb vykonávajúcich činnosti v zmluvných objektoch s ich 
vedomím vo výške 3,00 Eur za osobu zúčastnenú na školení  

d) spolupráca s dodávateľmi (kontrola EPS, SHZ), prípadne iné činnosti 
v zmluvných objektoch objednávateľa mimo dohodnutý paušál 10,00 Eur/hod 

e) za odbornú prípravu asistenčných požiarnych hliadok vo výške 10,00 Eur za 
jedno školenie bez ohľadu na počet osôb, 

 f) vypracovanie dokumentácie pre novú budovu v správe objednávateľa; cena za 
kompletnú dokumentáciu 70 Eur, 
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h) vypracovanie požiarnobezpečnostnej charakteristiky stavby technikom PO; cena 
za objekt 80 Eur, 

i) vypracovanie projektu protipožiarnej bezpečnosti stavby špecialistom PO; cena za 
objekt 220 Eur, 

j)  náklady na cestu pri mimopaušálnych výkonoch vo výške 0,30 Eur/km. 
 

7.5 Ceny podľa odseku 7.4 sú dohodnuté bez DPH. K cenám sa pripočíta DPH v sadzbe 
platnej podľa všeobecne záväzných právnych predpisov v deň zdaniteľného plnenia. 

 
7.6 Cenu za vykonané práce uhradí objednávateľ na základe faktúr dodávateľa. Dodávateľ 

vystaví objednávateľovi  štvrťročne jednu faktúru za paušálne výkony podľa ods. 7.2 tejto 
zmluvy a  mesačne jednu faktúru za nadpaušálne výkony podľa ods. 7.4 tejto zmluvy. 

 
7.7 Ako podklad pre fakturáciu slúži vzájomne odsúhlasený súpis výkonov, ktorý bude 

priložený k vystavenej faktúre. 
 

7.8 Súčasťou faktúr v zmysle ods. 7.6  budú prílohy s  rozúčtovaním ceny na jednotlivé 
objekty a hospodárske strediská. 
 

7.9 Faktúra musí mať náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej 
hodnoty. Ak faktúra alebo podklady k faktúre nebudú zodpovedať týmto požiadavkám, 
bude faktúra vrátená v lehote do 10 pracovných dní odo dňa jej doručenia 
objednávateľovi a  nová lehota splatnosti bude plynúť od dátumu doručenia novej 
riadne vystavenej respektíve opravenej faktúry objednávateľovi. 

 
7.10 Dodávateľ doručí faktúry za plnenia podľa tejto zmluvy na adresu: 

 Úrad vlády Slovenskej republiky, Nám. slobody 1, 813 70 Bratislava. 
 
7.11 Faktúry sú splatné do 30 dní od ich doručenia objednávateľovi. 
 
7.12 Dodávateľ si môže uplatniť v prípade omeškania s plnením peňažných záväzkov 

objednávateľa úrok z omeškania vo výške 0,1% z nezaplatenej sumy za každý deň 
omeškania. 
 

 
Čl. VIII  Zodpovednosť dodávateľa 

 
8.1 Dodávateľ zodpovedá za škody na zariadení objednávateľa, ktoré preukázateľne vznikli 

činnosťou dodávateľa, resp. porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy. 
 
8.2 Dodávateľ nezodpovedá za prípadné škody spôsobené nedbalosťou zamestnancov, 

tretími osobami a živelnými udalosťami a vyššou mocou bez porušenia svojej zmluvnej 
povinnosti. 

 
Čl. IX Zodpovední pracovníci 

 
9.1 Kontaktní pracovníci objednávateľa, ktorí sú oprávnení objednávať služby, sú uvedení v 

prílohe č. 2 tejto zmluvy. 
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9.2 Kontaktní pracovníci d odávateľa, k t o r í  s ú  oprávnení rokovať vo veci technického a 
organizačného zabezpečenia servisných prác sú uvedení v prílohe č. 3 tejto zmluvy. 

 
9.3 Kontaktným  telefónnym číslom na nahlasovanie požiadaviek objednávateľa v  bežnej 

prevázkovej dobe dodávateľa, t. j. v pracovných dňoch od 9,00 do 15,00 hod je: 
       . 
 
 

Čl. X  Ukončenie zmluvy 
 
10.1 Od tejto zmluvy možno odstúpiť s účinkami odstúpenia odo dňa doručenia písomného 

oznámenia o odstúpení v týchto prípadoch:  
a/  neodôvodnené neplnenie záväzkov dodávateľa do 30 dní po doručení písomného 
upozornenia, 
b/   vyhlásenie konkurzu alebo likvidácie jednej zo zmluvných strán, alebo zamietnutie 
návrhu na konkurz súdom pre nedostatok majetku, 
c/  opakovaná  alebo sústavná nespokojnosť objednávateľa s kvalitou vykonaných prác a 
služieb zo strany dodávateľa, 
d/   pretrvávajúce neplatenie objednávateľa aj po 30 dňoch od doručenia upomienky. 

 
10.2 Každá zmluvná strana je oprávnená od zmluvy odstúpiť pokiaľ druhá zmluvná 

strana podstatným spôsobom, alebo opakovane poruší svoje záväzky vyplývajúce z 
predmetu zmluvy a tieto neodstráni ani v náhradnom dohodnutom termíne. Márnym 
uplynutím  tejto lehoty a neodstránením  závadného stavu vzniká zmluvný dôvod  k 
odstúpeniu od zmluvy. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká v okamihu doručenia  
písomného vyhotovenia odstúpenia druhej zmluvnej strany. 

 
10.3 Každá zmluvná strana môže vypovedať zmluvu aj  bez udania dôvodu, a to s 

výpovednou lehotou 3 mesiace. Výpoveď musí  byť  písomná, inak je neplatná a musí 
byť doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej 
zmluvnej strane. 
 

10.4 Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán. 
 

Čl. XI Ostatné ustanovenia 
 
11.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré si navzájom poskytnú v súvislosti s 

činnosťou podľa tejto zmluvy, ako aj zmluvné podmienky, považujú za dôverné a 
zaväzujú sa, že ich nevyužijú v rozpore s ich účelom pre svoje potreby a 
neprezradia ich tretej osobe. 

 
11.2 Dodávateľ je povinný sám zachovávať mlčanlivosť a je povinný zaviazať 

mlčanlivosťou a poučiť o možných následkoch porušenia tejto povinnosti všetkých 
svojich zamestnancov, a to bez časového obmedzenia. Povinnosť mlčanlivosti sa 
vzťahuje na všetky informácie, s ktorými prišli, alebo mohli prísť do styku v súvislosti s 
plnením podľa tejto zmluvy, bez ohľadu na ich povahu, resp. na to, či tieto informácie 
tvoria predmet obchodného tajomstva alebo nie. V prípade porušenia mlčanlivosti 
dodávateľom alebo jeho zamestnancami je dodávateľ povinný uhradiť vzniknutú  
preukázateľnú škodu druhej strane. 
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11.3 Zmluvné strany sú povinné vykonať ku dňu skončenia tejto zmluvy inventúru 

vykonaných výkonov a platieb a na základe výsledkov tejto inventúry vyrovnať si 
svoje vzájomné záväzky. 

 
Čl. XII Záverečné ustanovenia 

 
12.1 Zmluva je uzatvorená na dobu určitú, t. j. 4 roky odo dňa nadobudnutia jej účinnosti,   

resp. do vyčerpania  finančného limitu 35 000,00 Eur. 
 
12.2 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísani zmluvy oboma zmluvnými stranami a   

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmúv. 
 k vzájomnej informačnej povinnosti pri postupe podľa citovaných ustanovení.  

 
12.3  Meniť túto zmluvu alebo jej časti možno len písomne a po vzájomnej dohode zmluvných 

       strán. Dodatky ku zmluve musia byť rovnako ako táto zmluva potvrdené a podpísané 
oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. Zmluvné strany berú na vedomie 
znenie § 10a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení účinnom od 1. 7. 2013 a  zaväzujú sa k vzájomnej 
informačnej povinnosti. 

 
12.4 Táto zmluva je vyhotovená v šiestich rovnopisoch, z ktorých štyri dostane objednávateľ   

a dva dodávateľ. 
 
12.5 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy: 

Príloha 1     Zoznam objektov – cenová kalkulácia   
Príloha 2     Zoznam kontaktných pracovníkov objednávateľa 
Príloha 3     Zoznam kontaktných pracovníkov dodávateľa 

 
 
 
 
V Bratislave   Dňa  .........................                                 V Bratislave  ......................... 
 
               
Za objednávateľa:                                                           Za Dodávateľa: 
 
 
 
 
 
 Ing. Igor Federič,                                                             Ing. Jozef Machay, 
 vedúci úradu vlády  Slovenskej republiky                       konateľ SEPO spol. s r. o. 
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Príloha č. 1 
 
 

Zoznam objektov Úradu  vlády Slovenskej republiky 
 

 
P. č. 
 

 
Objekty Úradu  vlády Slovenskej republiky 

1 Úrad vlády,  Námestie Slobody 1, Bratislava, stará budova 

2 Úrad vlády,  Námestie Slobody 1, Bratislava, nová budova 

3 Úrad vlády, Námestie Slobody 1, Bratislava, budova autodopravy 

4 Úrad vlády, Námestie Slobody 1, Bratislava, garáže 

5 Úrad vlády, Námestie Slobody 1, Bratislava, datacentrum 

6 Úrad vlády, Námestie Slobody 29, Bratislava 

7 Úrad vlády, Štefánikova 2, Bratislava, 

8 Účelové zariadenie Hotel Bôrik, Bôrik 15, Bratislava 

9 Miestodržiteľský palác, Hlavné Námestie 8, Bratislava 

10 Kaštieľ Rusovce, 851 10 Bratislava– Rusovce, budova v rekonštrukcii, stavenisko 

11 Účelové zariadenie Agra, Trenčianske Teplice 

12 Účelové zariadenie Limbora, Štrbské Pleso 

13 Účelové zariadenie Kamzík, Starý Smokovec 

14 Účelové zariadenie Ždiar, Ždiar 

15 Účelové zariadenie Bystrica, Banská Bystrica 

16 Účelové zariadenie Dom Hostí, Košice 

  
 

 

 

 

 

 

 

 




