
VOJENSKÝ ÚTVAR 5728 zmluva nadobudla platnosť dňa: 

 MARTIN  zmluva nadobudla účinnosť dňa: 
Č.p.: ZZ II-129-14/2014  

 Výtlačok číslo: 

 Počet listov: 5 

 Počet príloh: 1/2 

 

  Č. SAP: 
 

 

Zmluva číslo: 2014/07 

 

na poskytnutie služby uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

č. 513/1991 Z. z. v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok  I. 

Zmluvné strany 
 

1.1. Objednávateľ: Slovenská republika Ministerstvo obrany SR 

 Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

V zastúpení: 

 pplk. Ing. Pavel SOJAK, veliteľ VÚ 5728 

 Osoba oprávnená podpísať zmluvu na základe splnomoc- 

 nenia ministra obrany SR č.p.: KaMO-16-163/2013 

IČO: 308 45 572 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

IBAN: SK5081800000007000171215 

Právna forma: Rozpočtová organizácia 

 Nie je platcom DPH 

Osoba oprávnená 

na vecné rokovanie: Ing. Anna Hrivňáková 

 Ing. František Kelemen 
 

 

 

1.2. Poskytovateľ: Jana Vladárová, Stavželing SŽI 
Sídlo: L. N. Tolstého 9/6, 971 01 Prievidza 

Oprávnený rokovať  

vo veciach technických: Ing. Vladár Miroslav 

 

IČO: 41 366 611 

IČ DPH: SK1070554188 

Bankové spojenie: UniCredit Bank 

IBAN: SK11110000001500487008 

 

 

Poskytovateľ registrovaný:  OÚ, Odbor živnostenského podnikania, Medzibriežkova 2, 

Prievidza; č. živnostenského registra  340 - 19725 
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Článok II. 

Predmet zmluvy 
 

 

2.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať pravidelný dohľad 

nad technickým stavom vojenských železničných vlečiek objednávateľa vo VÚ 

5728 Trenčín, VÚ 5728 Nováky, VÚ 5728 Sklené vykonávaným meraním 

a prehliadkami (ďalej len „pravidelný dohľad alebo merania a prehliadky“) 

v zmysle vyhlášky MDPaT č. 350/2010 Z. z v znení vyhlášky č. 502/2013 Z. z., 

v súlade so súvisiacimi právnymi predpismi a platnými technickými normami 

a záväzok objednávateľa za riadne vykonaný pravidelný dohľad zaplatiť cenu 

dohodnutú v tejto zmluve. 

2.2. Rozsah  pravidelného a dohľadu je stanovený v prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú 

súčasť tejto zmluvy. 

 
 

 

Článok III. 

Čas plnenia 
 

 

3.1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že  pravidelný dohľad  začne vykonávať od 1. marca 2015 

po predchádzajúcom zverejnení tejto zmluvy, inak až nasledujúci deň po dni jej 

zverejnenia. 

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 1.3.2015 po  predchádzajúcom 

zverejnení tejto zmluvy, inak až nasledujúci deň po dni jej zverejnenia do 31.12.2015. 

3.3. Denný čas pre vykonávanie prehliadok a meraní je stanovený od 6.30 do 13.30 hod. 

v pracovných dňoch. 

3.4. Poskytovateľ vykoná každoročne meranie a prehliadku v časovom intervale podľa 

vyhlášky 350/2010 Z. z. v znení vyhlášky 502/2013 Z. z. a prílohy č . 1 tejto zmluvy. 
 

 

 

Článok IV. 

Podmienky vykonania služby 
 

 

4.1. Poskytovateľ je povinný vykonávať pravidelný dohľad na svoje náklady 

a nebezpečenstvo. 

4.2. Pred vykonaním prehliadky, alebo merania oznámi pracovník poskytovateľa 

(telefonicky alebo emailom) najneskôr 2 dni pred začiatok plnenia poverenému 

pracovníkovi železničnej vlečky VÚ 5728 Trenčín, VÚ 5728 Nováky, VÚ 5728 

Sklené, ktorý zabezpečí jeho pohyb po koľajisku vlečky. 

4.3. Všetky výsledky z meraní budú odovzdané formou písomného protokolu (ďalej len  

„Protokol o meraní“) osobne zástupcovi objednávateľa ( správcovi voj. železničnej 

vlečky) alebo doručené poštou na adresu: VÚ 5728 Čs, armády 3  036 01 Martin do 

7 kalendárnych dní po ukončení každého merania. Výsledky prehliadok budú ihneď 

po ukončení prehliadky zaznamenané do Knihy kontrol vlečky s upozornením na 

limity prekračujúce povolené normy. Pre účely tejto zmluvy slovo ihneď znamená 

ten istý deň, kedy bola prehliadka vykonaná.  

4.4. Poskytovateľ nevykoná merane alebo prehliadku nad rámec tejto zmluvy bez súhlasu 

objednávateľa.  
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4.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať prehliadky a merania aj počas plynúcej 

výpovednej lehoty a objednávateľ sa zaväzuje uhradiť tieto služby podľa článku V. 

tejto zmluvy.  

4.6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi „Situačný plán koľajovej 

vlečky VÚ 5728 Trenčín, Nováky a Sklené“ pre účely vykonávania pravidelného 

dohľadu. 
 

 

 

Článok V. 

Cena a jej splatnosť 
 

 

5.1. Cena pravidelného dohľadu je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle 

ustanovení zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

5.2. Cena je stanovená vo výške 8 299,66 € bez DPH ročne a je nemenná počas platnosti 

a účinnosti tejto zmluvy. K základnej cene bude účtovaná DPH podľa platných 

predpisov v čase vykonania merania alebo prehliadky. 

5.3. Cena dohodnutá v článku V. tejto zmluvy je záväzná pre fakturáciu zhotoviteľom. 

5.4. Fakturácia bude prebiehať po častiach. Právo na zaplatenie ceny vzniká 

poskytovateľovi v rozsahu riadne vykonaného merania a po odovzdaní Protokolu 

o meraní súlade s touto zmluvou a v rozsahu vykonanej prehliadky. 

5.5. Poskytovateľ vystaví faktúru najneskôr 15 dní po vykonanom meraní a odovzdaní 

Protokolu o meraní alebo vykonanej prehliadke a odošle ju na adresu VÚ 5728 Čs, 

armády 3  036 01 Martin.  

Neoddeliteľnou súčasťou faktúry  bude kópia Protokolu o meraní. 

5.6. Lehota splatnosti riadne vystavenej faktúry je 30 kalendárnych dní odo dňa jej 

doručenia objednávateľovi. Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania 

sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

5.7. Faktúra musí obsahovať okrem náležitostí faktúry podľa § 74 ods. 1 zákona 

č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov aj číslo tejto zmluvy. Pokiaľ faktúra 

nebude vystavená, vrátane kópie Protokolu o meraní a doručená v súlade 

s ustanoveniami tohto článku zmluvy má objednávateľ právo faktúru vrátiť na 

doplnenie a opravu. Od doručenia prepracovanej faktúry začne plynúť nová lehota 

splatnosti. 
 

 

 

Článok VI. 

Zodpovednosť 
 

 

6.1. Poskytovateľ zodpovedá za to, že  pravidelný dohľad bude vykonaný podľa platných 

predpisov ŽSR. 

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje vziať namerané hodnoty na vedomie a odstrániť závady 

v doporučenom časovom limite, formou pravidelnej údržby alebo rekonštrukcie. 
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Článok VII. 

Zmluvné pokuty a úrok z omeškania 
 

 

7.1. Ak objednávateľ neuhradí faktúru vystavenú v súlade s čl. V tejto zmluvy včas  má 

Poskytovateľ právo účtovať objednávateľovi úrok  v zmysle § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. 

7.2. Ak poskytovateľ nevykoná meranie alebo prehliadku riadne a v dohodnutom rozsahu 

podľa prílohy č. 1 tejto zmluvy, je  povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,04 % z ceny nevykonaného merania alebo prehliadky. 

7.3. Za omeškanie sa nepovažuje stav, ktorý vznikol mimo vôle zmluvnej strany, ktorá má 

poskytnúť plnenie (vyššia moc). 

7.4. Dohodnuté sankcie  povinná strana nezávisle od toho, či a v akej výške vznikne druhej 

strane v tejto súvislosti škoda, ktorú možno vymáhať samostatne. 
 

 

 

Článok VIII. 

Predčasné ukončenie zmluvy 
 

8.1. Túto zmluvu je možné predčasne ukončiť dohodu zmluvných strán. 

8.2. Každá zmluvná strana má právo vypovedať zmluvu bez udania dôvodu. Výpovedná 

lehota tejto zmluvy bola obidvomi zmluvnými stranami stanovená na 90 dní a začína 

plynúť od prvého kalendárneho dňa nasledujúceho po dni doručenia písomnej 

výpovede. Vypovedaním tejto zmluvy nevzniká zmluvným stranám nárok na finančnú 

kompenzáciu. 

8.3. Na odstúpenie od zmluvy sa vzťahuje ustanovenie § 344 a nasl. Obchodného 

zákonníka. 

8.4. Za podstatné porušenie tejto zmluvy poskytovateľom sa považuje neplnenie 

povinností podľa tejto zmluvy. 

 

Článok IX. 

Vyššia moc 

 
9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že nebudú niesť zodpovednosť za porušenia zmluvných 

podmienok, ktoré by zakladali nárok na náhradu škody alebo na iné sankcie pri 

udalostiach spôsobených vyššou mocou. 

9.2. Vyššou mocou pre účely tejto zmluvy sa rozumejú všetky udalosti, ktoré neexistovali 

ku dňu podpisu tejto zmluvy alebo ktoré nemohli byť zmluvnými stranami predvídané, 

ktoré sa vyskytnú mimo zmluvných strán alebo ich poddodávateľov a v dôsledku 

ktorých nie je možné plniť zmluvu v lehotách a za podmienok v nej uvedených.  

9.3. V prípade, že ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť záväzky tejto 

zmluvy vzhľadom na udalosť vyššej moci, ako aj po skončení takejto udalosti, je 

povinná vykonať všetky náležité opatrenia na zmiernenie dopadu udalosti vyššej moci. 

9.4. Počas trvania vyššej moci bude plnenie povinností zmluvných strán ovplyvnených 

vyššou mocou pozastavené a nebudú uplatňované žiadne sankcie za oneskorené 

plnenie. Lehoty a podmienky dodávok, ktoré sú ovplyvňované týmito okolnosťami 

zmluvné strany upravia tak, aby zohľadnili následky týchto udalostí. 
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Článok X. 

Doručovanie 

 

Doručením sa rozumie prijatie poštovej  zásielky zmluvnou stranou, ktorej bola adresovaná. 

Za deň doručenia zásielky zmluvnej strane, ktorej bola adresovaná sa považuje takisto deň 

a) v ktorom táto zmluvná strana ju odoprela prijať, 

b) ktorým márne uplynula odberná lehota pre jej vyzdvihnutie si na pošte alebo 

c) v ktorý bola na nej zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že "adresát sa 

odsťahoval", "adresát je neznámy" alebo iná poznámka, ktorá podľa poštového 

poriadku znamená nedoručiteľnosť zásielky. 
 

 

Článok XI. 

Záverečné ustanovenia 
 

 

10.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom 

tejto zmluvy. 

10.2. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy sa stane neplatným nebude to mať za následok 

neplatnosť celej zmluvy. 

10.3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v znení zákona 

č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.. 

10.4. Na vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy a ňou neupravené sa vzťahujú príslušné 

ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka. 

10.5. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z toho tri sú pre objednávateľa, 

jeden pre poskytovateľa. 

10.6. Táto zmluva môže byť pozmenená len písomnou formou a to – dodatkom. Dodatky 

k zmluve, vyhotovené v rovnakom počte ako zmluva, musia byť podpísané obidvomi 

zmluvnými stranami. 

10.7. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a subsidiárne Občianskym zákonníkom. 

10.8. Porušením alebo ohrozením obchodného tajomstva nie je sprístupnenie informácií, 

ktoré sú uvedené v § 10 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobode informácií a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

10.9. Zmluvné strany prehlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, nie v 

tiesni, ani za nápadne nevýhodných podmienok, bola pred podpisom prečítaná a na 

znak súhlasu zmluvnými stranami podpísaná. 

 

 

 Poskytovateľ Objednávateľ 

 

  

 V Prievidzi dňa…………………… V Martine dňa  ……………… 
 

 

 

 ........…………………………….. ........…………………………….. 

 Jana VLADÁROVÁ pplk. Ing. Pavel SOJAK 
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Príloha č. 1 k č.p.: ZZ II-129-14/2014 

 

Cena služby pre VÚ 5728 Trenčín 

Výkon 
Merná 

jednotka 

Cena za mer. 

jed. bez DPH 

Počet 

jednotiek  

Počet 

opakovaní 

Cena celkom 

bez DPH 

Cena celkom 

s DPH € 

meranie odbočnej výhybky ks 4,60 1 4 18,40 22,08 

meranie ostatných výhybiek ks 4,60 74 2 680,80 816,96 

meranie gemetric. polohy koľají 100 m 2,40 191,497 4 1838,37 2206,04 

pochôdzka vlečky pochôdzkarom 100 m 0,49 191,497 8 750,67 900,80 

pochôdzka vlečky traťovým majstrom 100 m 0,58 191,497 4 444,27 533,12 

západková skúška jedným zamestnancom ks 2,60 74 2 384,80 461,76 

prehliadka mostov 100 m 15,00 0,8 1 6,00 7,20 

SPOLU VÚ 5728 Trenčín: 4123,31 4947,97 

 

Cena služby pre VÚ 5728 Nováky 

Výkon 
Merná 

jednotka 

Cena za mer. 

jed. bez DPH 

Počet 

jednotiek  

Počet 

opakovaní 

Cena celkom 

bez DPH 

Cena celkom 

s DPH € 

meranie odbočnej výhybky ks 4,60 1 4 18,40 22,08 

meranie ostatných výhybiek ks 4,60 37 2 340,40 408,48 

meranie gemetric. polohy koľají 100 m 2,40 151,52 4 1454,59 1745,51 

pochôdzka vlečky pochôdzkarom 100 m 0,49 151,52 8 618,20 741,84 

pochôdzka vlečky traťovým majstrom 100 m 0,58 151,52 4 351,53 421,84 

západková skúška jedným zamestnancom ks 2,60 37 2 192,40 230,88 

prehliadka mostov 100 m 15,00 0,5 1 3,75 4,50 

SPOLU VÚ 5728 Nováky: 2979,27 3575,13 
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Cena služby pre VÚ 5728 Sklené 

Výkon 
Merná 

jednotka 

Cena za mer. 

jed. bez DPH 

Počet 

jednotiek  

Počet 

opakovaní 

Cena celkom 

bez DPH 

Cena celkom 

s DPH € 

meranie odbočnej výhybky ks 4,60 1 4 18,40 22,08 

meranie ostatných výhybiek ks 4,60 17 2 456,40 187,68 

meranie gemetric. polohy koľají 100 m 2,40 58,04 4 557,18 668,62 

pochôdzka vlečky pochôdzkarom 100 m 0,49 58,04 8 236,80 284,16 

pochôdzka vlečky traťovým majstrom 100 m 0,58 58,04 4 134,65 161,58 

západková skúška jedným zamestnancom ks 2,60 17 2 88,40 106,08 

prehliadka mostov 100 m 15,00 0,7 1 5,25 6,30 

SPOLU VÚ 5728 Sklené: 1197,08 1436,50 

 

SPOLU za VÚ 5728 Martin: 8 299,66 € 9 959,59 € 
 

 


