
ZMLUVA O DIELO 
na údržbu zabezpečovacieho zariadenia 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 
 

Číslo zmluvy: 22 /2015 - OR ZV 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
I. 

Zmluvné strany 

 

Objednávateľ: ZSNP,a.s.     

 Priemyselná 12 

 965 63 Žiar nad Hronom  

Obchodný register: Okresný súd Banská Bystrica, odd. Sa, Vložka č. 113/S 

V zastúpení:                             Ing. Ján Klimko  -  generálny riaditeľ ZSNP, a.s. 

 

Bankové spojenie:               PRIVAT BANKA Bratislava 

Číslo účtu:        19-37118010/8120  

IBAN:                           SK63 8120 0000 1900 3711 8010 

BIC:                 BSLOSK22XXX 

IČO:                 30222524 

DIČ:                 2020479164 

IČ DPH:                  SK2020479164  

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Zhotoviteľ:  Železnice Slovenskej republiky, Bratislava 

 Klemensova 8 

 813 61 Bratislava  

Obchodný register: Okresný súd Bratislava 1, odd. Po, vložka č. 312/B 

Štatutárny orgán: Ing.Dušan ŠEFČÍK – Generálny riaditeľ ŽSR 

Poverený za  

ŽSR OR Zvolen: Ing. Marián Izakovič –  Riaditeľ Oblastného riaditeľstva Zvolen  

Osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických:  Ing. Michal Budáč – Prednosta Sekcie OZT Oblastného riaditeľstva 

Zvolen 

  M. R. Štefánika 295/2 

 960 02 Zvolen 

Bankové spojenie:               Všeobecná úverová banka, a. s. 

Číslo účtu:     35-4700012/0200 

IBAN:                 SK11 0200 0000 3500 0470 0012 

BIC:                 SUBASKBX 

Bankové spojenie:               Slovenská sporiteľňa, a.s. 

Číslo účtu:     0011446542/0900 

IBAN:                 SK94 0900 0000 0000 1144 6542 

BIC:                 GIBASKBX 

Bankové spojenie:               Tatra banka, a.s. 

Číslo účtu:     2647000078/1100 

IBAN:                 SK14 1100 0000 0026 4700 0078 

BIC:                 TATRSKBX 

IČO:                  31364501 

DIČ:                  2020480121 

IČ DPH:                  SK2020480121 

 



 

II. Predmet zmluvy 

 

 

2.1. Predmetom zmluvy je vykonávanie pravidelnej údržby zabezpečovacieho zariadenia vlečky 

objednávateľa podľa plánu údržby v prípojovej železničnej stanici Žiar nad Hronom. 

2.2. Práce budú vykonávané na nasledovnom zariadení: 

- Elektromotorický prestavník  1ks ( výhybka č. 17a ) 

2.3. Opravy a prestavby zabezpečovacieho zariadenia (obnovovacie práce, pri ktorých sa 

nahradzujú časti zariadenia novými alebo regenerovanými mimo pravidelnú údržbu) budú 

vykonané mimo túto zmluvu, na základe objednávky predloženej objednávateľom a budú 

fakturované v zmysle zákona NR SR č. 18/96 Z.z. o cenách nad rámec ceny uvedenej v článku V, 

bod 5.2. tejto zmluvy.  

 

 

III. Čas plnenia 

 

 

3.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo objednané v tejto zmluve začne vykonávať od 1.1.2016. 

3.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to do 31.12. 2020. 

 

 

 

IV. Podmienky vykonania diela 
 

 

4.1. Zhotoviteľ je povinný vykonávať dielo na svoje nebezpečie v dohodnutom čase. 

4.2. Pri vykonávaní diela postupuje  zhotoviteľ samostatne. 

4.3. Dielo podľa tejto zmluvy uvedené v článku II, je splnené vykonaním úkonov, ktoré predpisujú 

platné predpisy ŽSR. Vykonané práce budú uvádzané záznamom v „Záznamníku porúch na 

zabezpečovacom a oznamovacom zariadení“ s odvolaním sa na príslušný predpis. Povolená 

tolerancia na vykonanie diela musí byť v súlade s predpisom ŽSR Op4 ( T260 ). 

4.4. Kontrolu výkonu údržby zariadení na vlečke vykoná objednávateľ podľa potreby na základe 

predchádzajúceho oznámenia zhotoviteľovi. Účasť objednávateľa na výkone údržby je možné 

nahlásiť na základe objednávateľom schváleného ročného plánu údržby a odstraňovanie porúch. 

Neúčasť objednávateľa nebráni údržbu vykonať a o tomto učiniť záznam do „Záznamníka porúch 

na zabezpečovacom zariadení“. 

4.5. Začiatok a koniec vykonávania údržby zariadenia vlečky objednávateľa oznámi pracovník 

zhotoviteľa objednávateľovi na č. t. 0902 907 050  ( Dispečer železničnej dopravy ).  

 

 

 

V. Cena a jej splatnosť 
 

 

5.1. Cena na zhotovenie diela podľa čl. II. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán 

v zmysle ustanovení zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách. 

5.2. Cena za vykonanie diela je stanovená na základe kalkulácie vo výške 1 295,14 € (slovom: 

jedentisícdvestodeväťdesiatpäť Euro a štrnásť centov) za rok bez DPH. DPH bude účtovaná 

v zmysle platných právnych predpisov v určenej výške a bude fakturovaná k cene za predmet 

zmluvy. Kalkulácia tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy 

5.3. Po dobu platnosti tejto zmluvy zašle zhotoviteľ objednávateľovi vždy po ukončení štvrťroka 

faktúru, ktorej obsahom bude  1/4 cena uvedená v bode 5.2 tejto zmluvy. 

5.4. Cenu za vykonanie diela uhradí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry vystavenej 

zhotoviteľom do 10dní nasledujúcich po ukončení príslušného štvťroka. Faktúra je splatná do 14 



dní po jej vystavení objednávateľovi na účet zhotoviteľa a musí obsahovať náležitosti stanovené 

v ustanoveniach § 71 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších 

predpisov. Po uplynutí lehoty splatnosti sa objednávateľ zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi úrok 

z omeškania v zmysle Obchodného zákoníka. 

5.5.Zhotoviteľ si vyhradzuje právo zmeny ceny diela v prípade zmeny cenových predpisov a v 

prípade rastu inflácie sa cena predmetu diela násobí indexom inflácie stanoveným za uplynulý rok 

Slovenským štatistickým úradom. Takto zmenená cena bude platná od nasledujúceho mesiaca po 

oficiálnom zverejnení indexu inflácie Slovenským štatistickým úradom. Ostatné zmeny ceny je 

možné dohodnúť iba písomnou formou dodatkom k zmluve o dielo podpísanou oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

5.6. Ak budú  ŽSR  zverejnené v Zozname platiteľov DPH, u ktorých nastali dôvody na zrušenie 

registrácie v zmysle zákona o DPH č. 222/2004 Z.z. v znp., vlečkár neuhradí  dodávajúcej zmluvnej 

strane  sumu DPH uvedenú na faktúre. Sumu DPH uhradí vlečkár  druhej zmluvnej strane na 

základe preukázania úhrady DPH daňovému úradu za príslušný mesiac čestným vyhlásením, že 

DPH uvedená na faktúre pre vlečkára bola v lehote splatnosti uhradená daňovému úradu. 

 

 

 

VI. Zodpovednosť 
 

 

 

6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy tak, ako je dohodnutý v článku II. tejto zmluvy 

bude vykonaný podľa platných predpisov ŽSR 

6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá  vznikne z dôvodu, že zhotoviteľ nevykoná dielo podľa 

podmienok stanovených v zmluve a podľa všeobecne záväzných predpisov, ak sa preukáže, že toto 

nevykonanie diela zavinil zhotoviteľ. Ak nemôžu byť závady odstránené, má objednávateľ právo 

žiadať zľavu zo zaplatenej ceny diela. 

 

 

 

VII. Ukončenie zmluvy 
 

 

7.1. Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán, odstúpením od tejto 

zmluvy alebo vypovedaním tejto zmluvy. 

7.2. Od tejto zmluvy je možné odstúpiť v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, pričom za 

podstatné porušenie zmluvy zo strany objednávateľa sa považuje omeškanie s úhradou faktúr o viac 

ako 60 dní po lehote ich splatnosti uvedenej v tejto zmluve. 

7.3.  Objednávateľ môže túto zmluvu vypovedať len po zrušení a odstránení vlečky, alebo vtedy, ak 

dôjde k prevodu práv a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy na iný subjekt, čo je 

objednávateľ povinný zhotoviteľovi ihneď písomne oznámiť. 

7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej strane. 

 

 

 

VIII. Zvláštne ustanovenia 
 

 

8.1. Objednávateľ má právo kontroly zhotoveného diela v ktoromkoľvek časovom okamihu. 

8.2. Odovzdanie diela sa uskutoční po jeho vyhotovení udržujúcim zamestnancom zhotoviteľa 

určenému zamestnancovi objednávateľa. Zhotoviteľ je povinný všetky práce vykonané v súlade 

s predmetom zmluvy a v zmysle Vlečkových  podmienok zaznamenať. Záznamy bude vykonávať 



do „Záznamníka porúch na oznamovacom  a  zabezpečovacom  zariadení“ uloženom v železničnej 

stanici Žiar nad Hronom. 

8.3. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku na vykonané práce po dobu 6mesiacov odo dňa 

ich odovzdania objednávateľovi. 

8.4. Objednávateľ umožní  zhotoviteľovi prístup na vlečku, zabezpečí obmedzenie – vylúčenie 

dopravnej činnosti počas výkonu údržby a ďalšiu spoluprácu podľa miestnych podmienok. 

 

 

 

IX. Záverečné ustanovenia 
 

9.1.  Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť, ktorá je predmetom tejto zmluvy. 

9.2. Zmluva č.   22/ 2015 - OR ZV nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle platných právnych noriem Slovenskej 

republiky. Táto zmluva nahrádza pôvodnú zmluvu 33/2010-RR ZV, ktorá je platná do 31.12.2015. 

Táto zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, po dvoch pre každú zmluvnú stranu. 

9.3. Zmluva môže byť pozmenená len písomnou formou – Dodatkom. Dodatky k zmluve, 

vyhotovené v rovnakom počte ako zmluva, podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

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

Obchodného zákonníka a subsidiárne ustanoveniami Občianského zákonníka. 

9.5. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy je príloha č.1 zmluvy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Za objednávateľa:      Za zhotoviteľa : 

 

 

 

 

    V Žiari n/Hronom  dňa: 09.12.2014                       Vo Zvolene  dňa: 19.11.2015 

 

 

 

 
             .........................................                                         ...................................................... 
                
     

              

 

    
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Ing. Marián Izakovič 

      riaditeľ OR Zvolen 

 

Ing.Ján Klimko 

Generálny riaditeľ ZSNP s.s. 
 



 

Príloha č.1 k Zmluve o dielo č.22/2015  - OR ZV 
 

KALKULÁCIA 
Ročných poplatkov za údržbu zabezpečovacieho zariadenia  

Vlečky ZSNP a.s - – vlečka Žiar nad Hronom základný závod. 

 

Počet normohodín na údržbu oznamovacieho a zabezpečovacieho zariadenia v rozsahu uvedenom 

v bode II/2 Zmluvy o dielo podľa predpisu ŽSR Op4 ( T260 )  je 77 nrhod/rok. 

Údržba sa týka zabezpečenia výhybky č. 17a - elektromotorickým prestavníkom 

 

Výpočet technických jednotiek zabezpečovacieho zariadenia: 
Názov % Počet Norma TJ Spolu TJ 

Elektromotorický prestavník 100 1 0,050 0,05 

     

Spolu technických jednotiek 0,05 

 

Kalkulácia nákladov: 

Spolu technických jednotiek:      0,05 

Počet odpracovaných hodín za rok:     1538   

Počet normohodín za rok:      1538x0,05 = 76,9 = 77 

Hodinová sadzba bez DPH:      16,82 € 

Celkom bez DPH:       1 295,14 €   

 

Celková čiastka bez DPH za jeden rok je 1 295,14 € 

 

 

       


