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                                                                                                                               Počet listov: 8  
         Ć.p. : ÚIA – 87-7/2011-OOŠM                                                                                                 

KaVSÚ – 1-97/ 2011 
  
 

ZMLUVA O DIELO č. 2010/1004 
uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.  

v znení neskorších predpisov  
Číslo objednávky v SAP-R/3: 6 4 0 0 0 0 0 0 0 6 

 
 

Článok I. 
Zmluvné strany 

 
ZHOTOVITEĽ    :  Letecké opravovne Trenčín, a.s.            

                         Legionárska č.160 
                                      911 04  Trenčín              

Zastúpený        :      JUDr. Martinom DUŠANIČOM 
                                                    predsedom predstavenstva a generálnym riaditeľom 

 

Vybavuje             :        Mgr. Katarína Gavendová, č.t. xxxxxxxxxx, fax xxxxxxxxxx 
 
IČO                   :   36351156 

 IČ DPH: :        SK 2022120694 

Bankové spojenie             :  Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Číslo účtu                          :        xxxxxxxxxxxxxxx                            
 
       Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín. oddiel Sa, vložka číslo 
10410/R. (ďalej ako zhotoviteľ) 
 

a 

 
OBJEDNÁVATEĽ : Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR 
    Úrad pre investície a akvizície 
    Kutuzovova 8 
    832 47 Bratislava 

Zastúpený  : Ing. Pavlom LÍŠKOM 
     riaditeľom úradu         

Vybavuje  : Ing. Jozef Nosál       tel.: 0960/317641, fax.:  0960/317686 
 
IČO   :           30845572  
 
Bankové spojenie : Štátna pokladnica    
Číslo účtu                  :     7000171215/8180 
(ďalej ako objednávateľ) 



Článok II.   
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo vykoná pre objednávateľa 
neplánované opravy techniky LPS, techniky letiskového zabezpečenia a techniky 
PVO prevádzkovanej vo VzS OS SR nasledujúcich typov: 

- xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
      - xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

      Ako aj ďalšie typy techniky pozemného vybavenia, na opravu ktorých má zhotoviteľ 
technologické postupy a potrebné vybavenie.  

2.2  Množstvo, sortiment a  špecifikácia požadovaných opráv budú zástupcom 
objednávateľa, ktorým je pre tento účel zmluvy náčelník centra materiálového 
manažmentu, odboru pre podporu operácií Vzdušných síl OS SR, spresňované  
priebežne počas roka 2011 písomnými objednávkami  -  formou faxových  správ 
(žiadaniek na opravu).  

2.3 Pred vystavením písomnej objednávky (žiadanky na opravu), na základe špecifikácie 
požadovanej opravy, vyžiada si zástupca objednávateľa  u  zhotoviteľa predloženie 
cenovej kalkulácie. Zhotoviteľ písomne potvrdí svoju schopnosť realizovať opravu 
s uvedením predbežnej doby trvania a maximálnej ceny opravy. V prípade, že 
zhotoviteľ nebude schopný spracovať reálnu cenovú  ponuku pred vykonaním nálezu 
(vstupnej defektácie) uvedie túto skutočnosť vo svojej  odpovedi  a predložená cena 
bude považovaná len za orientačnú. Zhotoviteľ ju spresní  a predloží objednávateľovi 
k odsúhlaseniu ihneď po prevzatí techniky do opravárenského zariadenia a vykonaní 
vstupného nálezu. 

 2.4.  Na základe písomnej objednávky (žiadanky na opravu) zhotoviteľ vykoná opravu 
techniky. V objednávke (žiadanke na opravu) musí byť uvedené: označenie užívateľa 
(vojenský útvar), typ a evidenčné (výrobné) číslo zariadenia, druh a rozsah opravy, 
opravované množstvo, termín ukončenia opravy a podpis žiadateľa (bod 2.2). 
Neoddeliteľnou súčasťou písomnej objednávky (žiadanky na opravu) bude špecifikácia 
rozsahu opravy (rozsahu požadovaného nálezu). Na základe požadovaného rozsahu 
opravy spracuje zhotoviteľ cenovú ponuku a predloží ju na VVzS na odsúhlasenie. 
Užívateľ nasunie techniku do 10 dní od odsúhlasenia cenovej ponuky. 

2.5.  V prípade zistenia ďalších potrebných opráv súvisiacich s požadovaným rozsahom opráv 
uvedeným v objednávke, zhotoviteľ o  tejto skutočnosti písomne oboznámi 
objednávateľa a zároveň predloží cenovú kalkuláciu na tieto práce. Ak objednávateľ 
bude súhlasiť, zašle zhotoviteľovi na tieto opravy novú objednávku. 

2.6. V prípade, ak budú pri oprave použité náhradné dielce so skráteným medziopravným 
technickým resurzom, musí zhotoviteľ o ich použití oboznámiť zástupcu objednávateľa 
a montáž vykonať, len ak objednávateľ bude s ich použitím súhlasiť. 
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2.7.   Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo v súlade s bodom 2.1 a 2.2. tejto zmluvy                  
a objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí  cenu za riadne vykonané dielo v súlade 
s článkom V. tejto zmluvy. 

 

Článok III. 
ČAS  PLNENIA 

3.1   Zhotoviteľ vykoná predmet zmluvy podľa aktuálnych potrieb a požiadaviek 
objednávateľa priebežne počas roku 2011. Konkrétne termíny jednotlivých opráv  budú 
stanovené v písomných objednávkach (žiadankách na opravu), pričom najneskorší 
termín ukončenia poslednej dohodnutej opravy bude do 30.11.2011. Zhotoviteľ je 
oprávnený odmietnuť poslednú objednávku, ak nie je možné z prevádzkových príčin 
alebo iných dôvodov (dodanie náhradných dielov a pod.) dodržať najneskorší termín 
ukončenia poslednej dohodnutej opravy.  

 

Článok IV. 
MIESTO  A  SPÔSOB  PLNENIA 

4.1  Miestom plnenia  neplánovaných opráv je sídlo zhotoviteľa. Pri opravách vykonávaných 
servisným spôsobom je miestom plnenia príslušný vojenský útvar, v ktorom je technika 
dislokovaná 

4.2  Zhotoviteľ nie je oprávnený poveriť vykonaním predmetu diela inú osobu.  

4.3  Dielo bude vykonané jeho riadnym ukončením (funkčnou skúškou) a odovzdaním 
oprávnenému zástupcovi objednávateľa, ktorým je pre tento účel zástupca užívateľa 
(preberajúci funkcionár vojenského útvaru) v mieste plnenia, čo potvrdia písomne 
oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán. 

               V zápise o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, resp. v zápise 
o odovzdaní techniky po vykonaných prácach musí byť uvedené: 

 - označenie útvaru užívateľa 
 - typ opravenej techniky, jej evidenčné (výrobné) číslo 
 - druh vykonanej opravy 
          - rozpis vykonaných prác 
 - číslo zmluvy o dielo, na základe ktorej bola oprava realizovaná 
 - dátum začatia a ukončenia opravy 
  - dátum fyzického prevzatia techniky po vykonanej oprave preberajúcim funkcionárom   
             užívateľa                                                                                                                                                   
 - hodnosť, meno, priezvisko (čitateľne) a podpis odovzdávajúceho a preberajúceho 

 funkcionára, číslo služobného alebo občianskeho preukazu, pečiatka  vysielacieho 
útvaru, 

 - technická dokumentácia, v ktorej je vykonaná oprava zaprotokolovaná 
(vrátane zoznamu materiálu a náhradných dielcov použitých pri oprave, na ktoré sa 
vzťahuje záruka podľa článku VII. tejto zmluvy. 

      V Zápise o odovzdaní techniky po vykonaných prácach pri servisných opravách 
musí byť zástupcom užívateľa potvrdená aj dĺžka servisného zásahu, skutočne 
odpracované hodiny a presný popis všetkých vykonaných prác. 

4.4  Zhotoviteľ vyzve písomne zástupcu objednávateľa k prevzatiu a odsunu techniky  (po 
vykonaní opravy) najmenej 10 pracovných dní vopred.  
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 Zástupca objednávateľa zabezpečí dostavenie sa užívateľa (preberajúci funkcionár 
vojenského útvaru), k prevzatiu a odsunu techniky najneskôr do 10 kalendárnych dní od 
dátumu stanovenom v písomnej výzve zhotoviteľa. Pri technike, ktorej odsun musí byť 
zabezpečený prostredníctvom Železníc SR,  sa termín predlžuje na 30 kalendárnych dní.  

4.5.  Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, zneužitiu alebo 
zmenšeniu techniky a zariadení, ktoré mu budú odovzdané (zverené) objednávateľom       
(jeho zástupcom) v súvislosti s plnením predmetu zmluvy. Akúkoľvek inú manipuláciu 
s týmito zariadeniami, ktorá nesúvisí s predmetom zmluvy  je zhotoviteľ oprávnený 
vykonať len na základe písomného súhlasu objednávateľa ( jeho zástupcu).  

4.6. Zmluvné strany sa zaväzujú k vzájomnému spolupôsobeniu a vytvoreniu obojstranne 
akceptovateľného prostredia pri plnení úloh, ktoré vyplývajú z ustanovení tejto zmluvy . 
Obojstranne sa zaväzujú  informovať o akýchkoľvek zmenách, ktoré bránia v plnení 
zmluvy, o zmenách vykonávacích predpisov a podmienok súvisiacich s prípravou, 
priebehom a vykonaním diela podľa ustanovení tejto zmluvy.  

4.7.  V prípade, že jedna  z povinných zmluvných strán  nesplní podmienky stanovené  v čl. 
4.6. tejto zmluvy nezodpovedá druhá povinná zmluvná strana za omeškanie, náklady 
alebo škodu, ktorá v dôsledku vznikne.  

 

Článok V. 
CENA 

5.1  Ceny jednotlivých požadovaných opráv budú stanovené v zmysle zákona 
č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR 
č. 87/1996 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, v znení neskorších predpisov 
a vyhlášky MF SR č. 88/1996 Z.z. o cenách špeciálnej techniky, na základe skutočných 
ekonomicky oprávnených nákladov a primeraného zisku. 

5.2.  Cena za jednotlivé neplánované opravy techniky vykonané v sídle zhotoviteľa podľa čl. 
II. bod 2.1. tejto zmluvy bude stanovená na základe skutočne vzniknutých nákladov, z 
ktorých  cena výkonu za jednu odpracovanú hodinu pre opravy pozemnej 
zabezpečovacej techniky uvedenej v bode 2.1. tejto zmluvy bude kalkulovaná v čiastke 
49,20 € vrátane 20% DPH. 

5.3.  Zhotoviteľ vykoná (na základe písomných objednávok) pre objednávateľa neplánované 
opravy (podľa reálnych potrieb) v celkovom finančnom objeme maximálne do             
60 000,00 € (šesťdesiattisíc 00/100 EUR) vrátane DPH.  

 

Článok VI. 
FAKTURÁCIA  A  PLATOBNÉ  PODMIENKY 

6.1 Na základe vzájomnej dohody zmluvných strán bude predmet zmluvy plnený po častiach            
a fakturácia vykonávaná postupne, po riadnom ukončení opráv jednotlivých kusov 
techniky (funkčnou skúškou), ktoré musí byť doložené: 
-  Zápisom o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonanej oprave, obojstranne potvrdeným 
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Pri servisných opravách písomným  
potvrdením Zápisu o odovzdaní techniky po vykonaných prácach. 

6.2.   Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí uvedených v zákone č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty   i tieto: 

           -    označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené, 
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- predmet opravy, číslo VPZ (alebo evidenčné číslo), opravovaných celkov. 

 Neoddeliteľnou súčasťou faktúr  bude formou prílohy: 
 - cenová kalkulácia nákladov, rozčlenená na materiál a služby (práce), 
         - rozpis vykonaných prác, spotrebovaného materiálu a použitých náhradných dielov                        

v rámci opravy, 
 - kópia objednávky – žiadanky na opravu, 

       - Zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonaných opravách alebo pri servisných 
opravách Zápis o odovzdaní a prevzatí techniky po vykonaných prácach, v zmysle 
bodu 4.3. tejto zmluvy. 

6.3.  Splatnosť faktúr  je 30 kalendárnych dní odo dňa ich doručenia objednávateľovi. Pre 
tento účel sa za deň úhrady faktúry bude počítať dátum odpisu fakturovanej sumy z účtu 
objednávateľa. 

 Posledný termín prijatia faktúry k preplateniu objednávateľom je dňa 05.12.2011. V 
opačnom prípade si zhotoviteľ nemôže voči objednávateľovi uplatňovať sankcie podľa 
článku VIII. bod 8.2.tejto zmluvy. 

6.4.  Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť bez zaplatenia 
faktúru, ktorá neobsahuje všetky uvedené  náležitosti, alebo je inak nesprávna, 
s vyznačením chyby. Zhotoviteľ je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. 
Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť pôvodná lehota splatnosti, táto začína 
plynúť znovu odo dňa doručenia opravenej, alebo novej faktúry objednávateľovi.  

 
 

Článok VII. 
ZÁRUKY  A REKLAMÁCIE 

7.1  Zhotoviteľ zodpovedá za vady (poruchy), ktoré má dielo v čase jeho odovzdania 
oprávnenému zástupcovi objednávateľa. 

7.2  Pri nálezových opravách zhotoviteľ poskytuje záruku v rozsahu zápisov z kontroly 
technického stavu a nálezových protokolov a to počas 12 mesiacov. 

Nároky objednávateľa z vád (porúch) diela vyplývajú z ustanovenia § 560 a  násl.       
Obchodného zákonníka. 

Objednávateľ výslovne vyhlasuje, že si je vedomý, že v prípade, ak dodá veci potrebné 
na zhotovenie diela, že záruka sa vzťahuje výlučne len na vady diela ( t.z. na kvalitu 
opravy) a nie na skryté vady materiálu, ktorý bol pri diele použitý ( vady náhradných 
dielov a pod.) a v prípade, ak bude požadovať od zhotoviteľa odstránenie vád materiálu, 
nebude uvedená požiadavka považovaná za uplatnenie reklamácie v zmysle tohto 
článku, ale bude posúdená ako objednávka na nové dielo. 

7.3  Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté po čase jeho odovzdania, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinnosti. 

7.4   Záručná doba začína plynúť u opráv celého zariadenia v mieste zhotoviteľa nasledujúci 
deň po prevzatí diela oprávneným zástupcom objednávateľa (preberajúcim 
funkcionárom vojenského útvaru) obojstranným podpísaním Zápisu o odovzdaní a 
prevzatí  techniky po vykonanej oprave zmluvnými stranami. Dobu (termín začatia  
ukončenia) záruky zhotoviteľ uvedie v príslušnej prevádzkovej dokumentácii a u 
zariadenia, ktoré nemá vlastnú dokumentáciu, v preberacom protokole po oprave. 
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7.5  Objednávateľ je povinný zistené vady oznámiť zhotoviteľovi písomne bez zbytočného 
odkladu, najneskôr do uplynutia dohodnutej záručnej doby. V prípade uplatnenia 
reklamácie zo strany objednávateľa záručná doba prestáva plynúť a začína znova plynúť 
od nasledujúceho dňa po dni odovzdania opravenej techniky. Záručná doba sa predlžuje 
o čas, po ktorý trvalo zhotoviteľovi vybavenie reklamácie. Takúto dobu záruky 
zhotoviteľ zapíše v príslušnej dokumentácii. 

7.6  Reklamáciu na kompletnosť (stanovený rozsah prác) môže objednávateľ uplatniť do 10 
dní po dodaní opravenej techniky. 

 Oznámenie o vadách musí obsahovať: 
             - identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy, 
             - názov a označenie reklamovanej časti zariadenia alebo dielca predmetu zmluvy, 
             - popis vady, dátum vzniku vady.          

         Zmluvné strany sa dohodli na tom, že vylučujú ako nárok z vád diela možnosť 
požadovať primeranú zľavu z ceny diela.    

         Ak objednávateľ nereklamoval zjavné vady a nedorobky bez zbytočného odkladu po 
tom, čo ich zistil, nastávajú účinky § 562 Obchodného zákonníka. 

7.7  Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 20 pracovných dní odo 
dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa. 

7.8  Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej doručenia. 
V prípade, že zhotoviteľ preukázateľne dokáže, že uvedený termín nie je schopný 
splniť, môže byť termín na vybavenie reklamácie predĺžený vzájomnou dohodou oboch 
zmluvných strán.  

7.9  Výdavky spojené s vykonaním reklamačnej opravy, vrátane výdavkov spojených 
s prepravou techniky k zhotoviteľovi a späť hradí v prípade uznanej reklamácie 
zhotoviteľ. V prípade, ak nebude reklamácia zo strany zhotoviteľa uznaná ako 
opodstatnená, objednávateľ a zhotoviteľ určia odbornú komisiu pre posúdenie 
reklamácie. Ak odborná komisia uzná reklamáciu ako neopodstatnenú užívateľ uhradí 
zhotoviteľovi všetky náklady súvisiace s touto neopodstatnenou reklamáciou a to na 
základe faktúry zhotoviteľa do 30 dní od jej vystavenia.  

7.10 Výskyt vád pre uplatnenie reklamácie je užívateľ povinný uplatniť prostredníctvom ÚIA 
MO SR. Zhotoviteľ je povinný najneskôr do 10 dní po vyriešení reklamácie zaslať 
objednávateľovi písomný záznam o jej vyriešení spolu s kópiou reklamačného 
protokolu. 

 

 
Článok VIII. 

ZMLUVNÉ POKUTY A SANKCIE  ZA  NEPLNENIE  PODMIENOK  ZMLUVY 
8.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia podľa bodu 3.1 zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 
0,05% z ceny nesplneného predmetu zmluvy za každý deň omeškania. Objednávateľ 
bude oprávnený uplatniť zmluvnú pokutu len v tom prípade, ak k omeškaniu so 
zhotovením diela dôjde v dôsledku zavinenia zhotoviteľa. Zmluvné strany sa dohodli na 
tom, že za zavinenie  zhotoviteľa sa výslovne nepovažuje najmä omeškanie zhotoviteľa 
vzniknuté v dôsledku okolností vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk), 
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pokiaľ zhotoviteľ včas (najneskôr do dátumu odovzdania diela) písomne, faxoma lebo 
mailom oznámil objednávateľovi tieto okolnosti vyššej moci. 

8.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry podľa tejto zmluvy, je zhotoviteľ 
oprávnený požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý 
deň omeškania. 

8.3. V prípade, že zhotoviteľ nevybaví uplatnenú reklamáciu v lehote dohodnutej v článku 
VII., bod 7.8 tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,00 €  za 
každý deň omeškania. 

8.4.  Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na   
tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 

8.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní 
odo dňa ich uplatnenia. 

 

Článok IX.  
ĎALŠIE USTANOVENIA 

9.1  Obe zmluvné strany sa budú riadiť pri odstúpení od zmluvy jednotlivými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka. Objednávateľ je oprávnený 
kontrolovať vykonávanie diela a zhotoviteľ je povinný na účely  kontroly poskytovať 
objednávateľovi požadované informácie týkajúce sa rozsahu tejto zmluvy.  

9.2. Zmluvné strany sa zaväzujú v priebehu plnenia zmluvy vzájomne sa informovať 
o všetkých skutočnostiach dôležitých pre jej úspešné plnenie, najmä o všetkých 
prekážkach, ktoré bránia v plnení povinností zmluvných strán a robiť opatrenia na ich 
odstránenie. 

 9.3. Pri zmenách zmluvných podmienok, ktoré nebolo možné predpokladať pri uzatváraní 
zmluvy, bude vyvolané medzi zmluvnými stranami rokovanie o doplnku ku zmluve. 

 
 

Článok X. 
OCHRANA INFORMÁCIÍ 

10.1  Zhotoviteľ a nim poverení zamestnanci sú povinní dodržiavať režim pracoviska 
stanovený objednávateľom (užívateľom). Táto povinnosť sa týka predovšetkým režimu 
vstupu do objektov, evidovania prístupu k informáciám spojených s predmetom 
zmluvy, vykonávanie prác v stanovenej dobe a pod. Zhotoviteľ je povinný strpieť 
obmedzenia vyplývajúce z ochrany utajovaných skutočností, ktoré stanoví objednávateľ 
(užívateľ). Za dodržiavanie uvedených skutočností zodpovedá zhotoviteľ. 

10.2 Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi v rámci plnenia tejto zmluvy žiadne utajované 
skutočnosti v zmysle zákona č. 215/2004 Z. z. 

10.3 Preukázateľné nedodržanie záväzkov v oblasti ochrany informácií vyplývajúcich 
z predchádzajúcich odsekov zo strany zhotoviteľa budú zmluvné strany považovať za 
podstatné porušenie zmluvy podľa § 345 odsek 2 Obchodného zákonníka. Pri 
preukázaní porušení ochrany informácií podľa ustanovení predchádzajúcich odsekov 
bude objednávateľ oprávnený odstúpiť od tejto zmluvy. 

10.4.Po dobu pôsobenia vyššej moci (živelná pohroma, štrajk, vojnový konflikt) 
nepresahujúcej 60 dní sa termíny plnenia povinností zmluvných strán podľa tejto zmluvy 
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