
                           ZMLUVA  O  POSKYTNUTÍ SLUŽBY č. 284/2011-S 
                               uzatvorená podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/91 Zb.  
                                                        v znení neskorších predpisov 

 
 
 

                                                                 Článok I 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ služby:   Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR 
                                             Správa nehnuteľného majetku a výstavby 
                                             Komenského 39/A, 040 01 Košice     
 
Zastúpený: RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny riaditeľ SEMaI 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000172197/8180 
IČO: 30845572 
Oprávnený rokovať za SAMaV 
Košice vo veciach 
zmluvných :                          Ing. Monika Poľáková                    č.t. 0960 515721 
technických:                         Magdaléna Štegenová                     č.t. 0960 515703 
 
Poskytovateľ služby: LIVONEC s.r.o. 
Zastúpený: Ing. Miroslav HALIČKA 
Sídlo: Hraničná 13, 05801 Poprad, prevádzka Bystrická cesta 62,  
 03401 Ružomberok 
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 
Číslo účtu:  
IČO: 31730671 
IČ DPH: SK 2020515266 
 
 
 
 

Článok II 
Predmet zmluvy 

 
2.1 Predmetom zmluvy je vykonanie kontroly hasiacich prístrojov používaných v strediskách      
      prevádzkových objektov (SPO) Prešov, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Ružomberok a Zvolen. 
2.2 Poskytovateľ je povinný vykonať kompletnú službu odborne a kvalitne, v súlade s platnými  
      zákonmi a podmienkami tejto zmluvy. 
 
 

Článok III 
Doba trvania zmluvy o dielo 

 
3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vo vlastnom mene, na vlastnú zodpovednosť a v súlade s platnými  
       právnymi predpismi vykonať službu podľa článku II. Tejto zmluvy v termíne do:  
       30.apríla 2011 
  



 
 

Článok IV 
Miesto a termín plnenia dodávok 

 
4.1 Miestom dodania služby na vykonávanie kontrol prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov 

od príslušných výrobcov sú priestory (stanovištia hasiacich prístrojov) v strediskách   
      prevádzkových objektov (SPO) Prešov, Michalovce, Trebišov, Rožňava, Ružomberok a Zvolen. 
4.2  Zhotoviteľ sa zaväzuje začať kontroly hasiacich prístrojov najneskôr do 10 kalendárnych dní od   

doručenia potvrdenej zmluvy od objednávateľa a ukončiť kontroly hasiacich prístrojov    
najneskôr do termínu podľa bodu 3.1. tejto zmluvy. 

4.3  Poskytovateľ služby je povinný vyrozumieť oprávneného zástupcu objednávateľa pre  
      sprostredkovanie kontroly o presnom termíne vykonania kontroly hasiacich prístrojov  
      v konkrétnom stredisku minimálne 3 pracovné dni vopred. 

 

                Článok V 
                                                         Cena za poskytnutie služby 

 
5.1  Cena je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so Zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách    
       v znení neskorších predpisov. Pre predmet plnenia cena je maximálna, ktorú nie je možné   
       prekročiť. 
5.2  Zmluvné strany dohodli cenu predmetu plnenia: 
       Cena bez DPH                                   :    256,20   € 
       DPH 20 %                                         :       51,24   € 
       Cena za službu celkom vrátane DPH:     307,44   € 
       Podrobný rozpis jednotkových cien je v prílohe č. 1 tejto zmluvy.   
5.3  Práce, ktoré poskytovateľ nevykoná, vykoná bez príkazu objednávateľa alebo rozdielne od   
       dojednaných zmluvných podmienok objednávateľ neuhradí. 
5.4  V prípade, že sa počas realizácie služby ukáže potreba zmeny rozsahu poskytovanej služby    
       oproti cenovej ponuke, bude táto zmena riešená formou písomného dodatku k tejto zmluve.   
       Práce budú ocenené rovnakým spôsobom a v rovnakej cenovej úrovni ako bola spracovaná  
       cenová ponuka poskytovateľa služby. 
 

Článok VI 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
6.1  Práce budú fakturované na základe skutočne zrealizovaných kontrol a ocenené v súlade  
       s ponukou poskytovateľa služby formou jednej sumárnej faktúry. 
6.2  Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 ods. 1 zák. č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty  
       v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona. Po  
       ukončení prác bude faktúra predložená objednávateľovi v štyroch vyhotoveniach. Prílohou  
       faktúry budú kópie servisných a dodacích listov u jednotlivých stredísk potvrdené  
       oprávneným zástupcom objednávateľa. 
6.3  Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia objednávateľovi. Na úhradu bude poskytovateľ  
        služby predkladať objednávateľovi originálne písomnosti. Kópie, fotokópie a faxové faktúry  
        nie sú dokladom na úhradu. 
6.4  Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje náležitosti podľa  
        bodu 6.2 tejto zmluvy, alebo sú v nej fakturované  nevykonané práce do dátumu jej splatnosti.  
        Nová lehota splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 



 
Článok VII 

Spôsob plnenia zmluvy 
 

7.1 Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať kontroly hasiacich prístrojov v zmysle zákona číslo  
      314/2001  Z.z. a Vyhlášky MV SR č. 719/2002 Z.z. u obstarávateľa,  v súlade so zák. č.  
      124/2006 Z.z. o BOZP a  dojednaniami tejto zmluvy. 
7.2 Po vykonanej kontrole hasiaceho prístroja vydá poskytovateľ oprávnenému  
       zástupcovi objednávateľa potvrdenie so všetkými údajmi a členením textu podľa príl. č. 10  
       vyhlášky č. 719/2002 Z.z. a na vonkajšej strane tlakovej nádoby hasiaceho prístroja umiestni  
       štítok o vykonaní kontroly s rozmermi, údajmi a členením textu podľa príl. č. 11 vyhlášky č.  
       719/2002 Z.z. (ďalej len „vyhláška“) 
7.3  Po vykonaní kontroly hasiaceho prístroja a jeho prevzatí oprávneným zástupcom  
         objednávateľa, v prípade ak bude označený ako akcieschopný (§ 18 ods. 3 vyhlášky) musia  
         jeho vlastnosti spĺňať požiadavky uvedené v príl. č. 5 vyhlášky.  
7.4   Ak hasiaci prístroj po vykonanej kontrole nebude označený ako akcieschopný potom  
        poskytovateľ služby vystaví protokol o potrebe jeho opravy, prípadne o jeho vyradení. 
 

Článok VIII 
Porušenie zmluvných povinností 

 
8.1  V prípade, ak je poskytovateľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy, je povinný zaplatiť  
        zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý (aj začatý) deň omeškania podľa  
        podmienok uvedených v zmluve.  
8.2  V prípade, ak objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť  
       zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej ceny za každý (aj začatý) deň  
       o meškania. 
8.3  Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou.  
 
   

Článok IX 
Zrušenie zmluvy 

 
9.1  Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
 - ak poskytovateľ  nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie služby, dohodnuté  
    zmluvnými stranami, 
 - ak poskytovateľ nedodrží náhradný termín dokončenia služby, 
 - ak na poskytovateľa bude vyhlásený konkurz, resp. bude v likvidácii,  
9.2 Poskytovateľ  je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
 - ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľ služby znemožňuje  
    vykonávanie prác. 
9.3 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený  
      dôvod poskytovateľa alebo objednávateľa, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Vykonané práce  
      budú uhradené podľa zmluvných cien.  
 
 
 
 
 
 
 



Článok X 
Záverečné a ostatné ustanovenia 

 
10.1  Táto zmluva o poskytnutí služby nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  
          zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
10.2  Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa  
         zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým  sa menia  
         a dopĺňajú niektoré zákony.  
10.3  Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto základnej zmluvy v Centrálnom registri zmlúv  
         ÚV SR  na internete.   
10.4  Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia ustanoveniami  
         Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov. 
10.5  Zmeny tejto zmluvy je možné vykonať len písomne formou dodatkov a potvrdením oboma  
         zmluvnými stranami. 
10.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že urobili tento právny úkon slobodne, bez nátlaku a ako prejav  
         súhlasu s celým obsahom zmluvy ju podpísali. 
10.7  Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany  
         prehlasujú za originál, z toho 2 výtlačky sú určené pre poskytovateľa služby a dva výtlačky pre  
         objednávateľa služby. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    Príloha č. 1 
    Počet listov: 

CENNÍK 
 

 

   

Označenie Výrobca DPH
Práškový 6PKTk 6 0,70 € 4,20 € 0,84 € 5,04 €
Práškový P6Te 77 0,70 € 53,90 € 10,78 € 64,68 €
Práškový P6T 30 0,70 € 21,00 € 4,20 € 25,20 €
Práškový PR-6Fx 3 0,70 € 2,10 € 0,42 € 2,52 €
Práškový 6P-ABC 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €

24 0,70 € 16,80 € 3,36 € 20,16 €
Snehový S6 2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
Snehový S5KT 9 0,70 € 6,30 € 1,26 € 7,56 €
Snehový S5KTe 102 0,70 € 71,40 € 14,28 € 85,68 €
Vodný V9Ti 13 0,70 € 9,10 € 1,82 € 10,92 €
Práškový auto BI-EX 2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
Práškový auto Pr1e 2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
Práškový auto Pr2e 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
9VReal 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
9VReal 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
S 2x10 2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
9V KT 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
P6F/ETS 3 0,70 € 2,10 € 0,42 € 2,52 €
5P /ETS 6 0,70 € 4,20 € 0,84 € 5,04 €
práškový PR 6 7 0,70 € 4,90 € 0,98 € 5,88 €
práškový PR 6 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €

4 0,70 € 2,80 € 0,56 € 3,36 €
Práškový PR1 2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
Práškový PR1 2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
P PR 2e 7 0,70 € 4,90 € 0,98 € 5,88 €
HP PR1e 8 0,70 € 5,60 € 1,12 € 6,72 €
HP KS 5 BG-1 3 0,70 € 2,10 € 0,42 € 2,52 €
HP PG6PDC 5 0,70 € 3,50 € 0,70 € 4,20 €

2 0,70 € 1,40 € 0,28 € 1,68 €
HP PR 1 FX 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
HP PR 2 FX 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
HP CA 4 LE 8 0,70 € 5,60 € 1,12 € 6,72 €
HP S 5 KT 24 0,70 € 16,80 € 3,36 € 20,16 €
Pojazdný S-2x30 kg CO2 1 0,70 € 0,70 € 0,14 € 0,84 €
S 1x30 4 0,70 € 2,80 € 0,56 € 3,36 €
Spolu 256,20 € 51,24 € 307,44 €

Počet
kusov

Cena za kus
bez DPH

Cena spolu
 bez DPH

Cena s DPH
za vykonanie

kontroly všetky
Pyronova
Kodreta
Kodreta
Pyrokontrol
Haspo

Halónový CA 2LE Tepostop
Kodreta
Pyronova
Kodreta
Kodreta
Kamermag
Kodreta
Kodreta
Pyronova
Kodreta
Kodreta
Kodreta
ETS Vítkovice
ETS Vítkovice
Kodreta
Pyronova

Halon CA 2LE Tepostop
Kodreta
ETS Vítkovice
Kodreta
Kodreta
Neuruppin
Neuruppin

HP S 5 Če Červinka
Pyrokontrol
Pyrokontrol
Tepostop
Kodreta
Kodreta
Kodreta


