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MINISTERSTVO OBRANY SR 
sekcia majetku a infraštruktúry 
SEMaI -56-113/2011 

  Výtlačok číslo:  
 
 

Zmluva o poskytnutí služby 
číslo : 4016/HC/11 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasledujúcich ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného 
zákonníka, v znení neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami 

 
KaVSÚ .................../2011 

 
Článok I.  

 
Zmluvné strany 

1. Objednávateľ Ministerstvo obrany Slovenskej republiky  
 sekcia majetku a infraštruktúry 
 Kutuzovova č. 8  83247 Bratislava  
 V zastúpení:  RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ – generálny 

riaditeľ SEMaI MO SR 
 Vo veciach technických: Ing. Ladislav Varga, poverený riaditeľ  
   SAMaV Košice 
 Bankové spojenie:  štátna pokladnica  
 Číslo účtu:  7000171928/8180 

IČO : 30845572 
 Tel/fax 0960312155  , 0960312597 0960 
     
 
 
1.2. Zhotoviteľ  ANTES  B+M  s.r.o. 

Obchodná 2501 
913 21 Trenčianska Turná 

 V zastúpení: Igor VLK – konateľ 
 Pavol Tkáč - konateľ 

Bankové spojenie : ČSOB a.s., Trenčín 
Číslo účtu : 411012823/7500 

 ČSOB a.s., Hlohovec 
Číslo účtu : 411597833/7500 

 IČO :  31414079 
 IČ DPH : SK2020383904 
 Obchodný register  Zapísané v OR Okr. súdu Trenčín Odd. Sro, č. vložky 

762/R 
 

 
1.3. Zmenu poverených osôb alebo rozsah ich oprávnenia si oznámia zmluvné strany doporučeným 
listom, ktorý prehlásia za súčasť tejto zmluvy. 
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Článok II. 

Predmet plnenia 
 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje , že na svoje náklady, nebezpečie a vo vlastnom mene vykoná nasledovné 
služby „ Odborné prehliadky IBS (EZS, EPS, SKV, CCTV) “ podľa príloh č. 1 – 2 , ktoré  
sú súčasťou zmluvy. 

Miesto realizácie :  MK Michalovce b.č. 10      
OÚ VO Valaškovce 
  

2.2. Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu služieb sa môžu uskutočniť len s písomným súhlasom 
objednávateľa. 

 
Článok III. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje 
 

3.1. Začať realizáciou predmetu plnenia dňom podpisu zmluvy oboch zmluvných strán.  
3.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom dokončenia služby uvedeným 
v bode 3.1 po dobu , po ktorú nemohol svoju povinnosť,  súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia plniť, 
následkom okolností  vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na 
predĺženie lehoty poskytnutia služby. 
3.3.  Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať službu vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 
3.4. Vykonávateľ zabezpečí do 12 hodín od nahlásenia poruchy objednávateľom príchod servisného 

pracovníka vykonávateľa  do objektu objednávateľa a vykoná následnú opravu. 
 
 
 

Článok IV. 
Cena služby 

 
4.1.  Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách ako maximálna v rozsahu 
príloh  č. 1 – 2 a súpisu ktorý je prílohou č. 3, všetky sú  súčasťou tejto zmluvy . 
4.2.  Zmluvné strany  dohodli cenu predmetu plnenia nasledovne:  

  
Cena:  9.140,60 €   

  DPH:  1.828,12 €  
Cena celkom:  10.968,72 €   
 
Cena slovom: desaťtisícdeväťstošesťdesiatosem/sedemdesiatdva € cena je maximálna 
 
4.3. Služby, ktoré zhotoviteľ nevykoná, alebo vykoná bez príkazu rozdielne od dojednaných zmluvných 
podmienok, objednávateľ neuhradí. 
 
 
 

Článok V. 
Platobné podmienky a fakturácia 

 
5.1. Služba bude fakturovaná po jej vykonaní tak, že prílohou faktúry bude odsúhlasený súpis vykonaných 
služieb s uvedením množstiev, merných jednotiek s ich ocenením. Ak má súpis chyby, vráti ho 
zhotoviteľovi na prepracovanie. 
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5.2.  Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti v zmysle 
§ 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a musí byť k nej priložený súpis vykonaných 
služieb odsúhlasený a potvrdený  objednávateľom , alebo ním povereným pracovníkom. 
5.3. Splatnosť faktúry je 30 dní  odo dňa  jej doručenia a odsúhlasenia objednávateľovi. 
5.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v bode 5.2. tejto zmluvy, je objednávateľ  
oprávnený vrátiť ju na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 
5.5. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa podmienky pre financovanie služby a na objednané služby má 
zabezpečené finančné prostriedky. 
 
 

Článok VI. 
Vykonanie služby a jej odovzdanie 

 
6.1. Zhotoviteľ vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na vlastné 
náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje platné technické špecifikácie a právne predpisy. 
6.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore 
výkonu služby a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. 
6.3. Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou služby a nad dodržiavaním zmluvných 
podmienok. Poverený pracovník objednávateľa má za tým účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné 
práce realizujú.  
6.4. Zhotoviteľ je zodpovedný za škody, ktoré spôsobia jeho pracovníci alebo technika na majetku 
objednávateľa a je povinný ich odstrániť v dohodnutom termíne na vlastné náklady. 
6.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje v plnom rozsahu rešpektovať opatrenia režimového vstupu, výstupu a pohybu  
v objektoch útvaru a zákazu používania alkoholu v celom objekte útvaru. 
V prípade porušenia  týchto zásad pracovníkom zhotoviteľa, bude tento, po dohode s vedúcim 
pracovníkom zhotoviteľa vykázaný mimo objekt a do ukončenia prác nebude do objektu vpustený. 
6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať všetky záväzné protipožiarne a bezpečnostné predpisy v zmysle 
vyhlášky  č. 374/1990 Zb, Nariadenia vlády č. 396/2006 Z. z. o minimálnych zdravotných 
a bezpečnostných požiadavkách na stavenisko. 
 
 
 

Článok VII. 
Zmluvné pokuty 

 
7.1. Zhotoviteľ zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú pokutu: 0,05% 
z ceny služby za každý  deň omeškania s riadnym dokončením služby. 
7.2. Objednávateľ zaplatí pokutu za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú 
pokutu: - v prípade, že sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť 
0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania . 
7.3. Uplatnenie zmluvných pokút bude  riešené písomnou formou. 
 
 
 
 

Článok  VIII. 
BOZP a Požiarna ochrana 

 
8.1. Dodávateľ vykoná všetky činnosti spojené s plnením prác na vlastnú zodpovednosť podľa zmluvy, 
pričom rešpektuje technické, špecifické a právne predpisy. 
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8.2. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pohyb svojich zamestnancov a ostatných osôb, ktoré sú oprávnené 
zdržiavať sa  v priestoroch plnenia prác. 
8.3. Vymedzený priestor pre toto plnenie služby sú priestory uvedené v bode 2.1. 
8.4. Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť 
a ochranu zdravia všetkých osôb, ktoré sú oprávnené zdržiavať sa v priestore plnenia prác a vybaví ich 
ochrannými pracovnými pomôckami. 
8.4.1. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že prácu vykonávajú spôsobilí zamestnanci v danom obore, 
pri prácach dodržiavajú stanovenú trasu prístupu na pracovisko, z pracoviska sa nevzďaľujú. 
8.4.2. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá, že pracovníci sú zdravotne spôsobilí na vykonávanie prác 
a boli oboznámení v oblasti BOZP podľa §6 a §7 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane 
zdravia pri práci a §9 Vyhlášky č. SÚBP č. 374/1990 Zb. 
8.4.3. Dodávateľ a objednávateľ v súčinnosti  zabezpečia kontrolu dodržiavania zásad  
a) postupu prác,  
b) zákazu požitie alkoholických nápojov,  
c)zákazu fajčenie v priestoroch výkonu činností,  
v prípade zistenia nedostatkov spoločne prejednávajú ďalší postup. Zodpovedný pracovník Strediska 
prevádzky objektov Michalovce a zo strany dodávateľa musí byť osobne, minimálne telefonicky denne 
dostupný. 
8.4.4. Preukázateľné škody na majetku užívateľa uhradí dodávateľ. 
8.5. Objednávateľ je oprávnený vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác, dodržiavaním zmluvných 
podmienok a dodržiavanie bezpečnostných podmienok. 
8.6. Zabezpečenie ochrany pred požiarmi – Za plnenie opatrení v oblasti ochrany pred požiarmi pri plnení 
služby dodávateľským spôsobom zodpovedá dodávateľ podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 
požiarmi a platných predpisov. 
8.6.1 Kontrolu dodržiavania opatrení ochrany pred požiarmi pri plnení prác budú vykonávať za 
objednávateľa p. Vladimír Tkáčik, p. Janka Vrábeľová. 
8.7. Dodávateľ poveruje výkonom dodržiavania predpisov BOZP a PO p. Pavla Tkáča. 
8.8. Dodávateľ zodpovedá za to, že pri realizácii prác nepoužije výrobok a materiál, o ktorom je v čase 
jeho použitia známe, že je škodlivý. 
 
 

Článok IX. 
Ostatné ustanovenia 

 
9.1. Objednávateľ (užívateľ) umožní vstup pracovníkom zhotoviteľa do priestorov realizácie služby. 
9.2. Všetky práce budú vykonávať len pracovníci majúci na výkon týchto prác platné osvedčenie a sú 
uvedený v prílohe č. 4 zmluvy.  
9.3.  Poruchy systému uvedeného v predmete  tejto zmluvy bude objednávateľ (užívateľ)  neodkladne po 
ich zistení oznamovať vykonávateľovi  telefonicky aj faxom na čísla: tel. 033/7300 436, 7300 501, fax:  
033/7422 756, servis: 0905/456 200, E-mail : servishc@antes.eu 
 
 

Článok X. 
Záverečné ustanovenia 

 
10.1. Zmluva vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním oprávnenými  
zástupcami zmluvných strán. 
10.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2011  a môže byť zmenená alebo zrušená len 
písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dojednané niečo iné, platia pre zmluvný vzťah touto zmluvou založený 
ustanovenia Obchodného  zákonníka. 
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10.4. Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých pre objednávateľa sú určené tri 
a zhotoviteľovi je určený jeden výtlačok. 
10.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oprávnenými zástupcami  zmluvných strán a 
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia 
10.6 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  
10.7 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy okrem príloh v Centrálnom registri zmlúv 
ÚV SR na internete. 
 
 
 
V Bratislave, dňa :      V Hlohovci, dňa:   
 
 
 
 
……………………………..    ………………………………… 
         objednávateľ                              zhotoviteľ 
RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ    Pavol Tkáč - konateľ 
generálny riaditeľ SEMaI MO SR 


