
MINISTERSTVO OBRANY SR 
 Úrad pre investície a akvizície 

–––––––––––––––––––––––––-       
Č. p. : ÚIA- 579-11/2011                                                                               
                                                                                    Výtlačok číslo:  
                                                                                                                     Počet listov : 5 

           Počet príloh : 1/2 
Zmluva o dielo č. 2011/155 

uzatvorená v zmysle ustanovenia § 536 a násl. Obchodného zákonníka  
 

Číslo objednávky v SAP-R/3: 6 4 0 0 0 0 0 2 6 6 

 
Článok I. 

Účastníci zmluvného vzťahu 
 
1.1. Objednávateľ:  Slovenská republika 
 Ministerstvo obrany SR 
  Úrad pre investície a akvizície  
 Kutuzovova 8 
 832 47 Bratislava 
  
 Zastúpený : Ing. Pavlom LÍŠKOM 
 riaditeľom Úradu pre investície a akvizície  
 
 Vybavuje:  Silvia Štipaničová                                  tel:  0960 /317 642 
                                                                fax: 0960 /317 686 
                                                 e-mail: silvia .stipanicova@mod.gov.sk 
 I Č O : 30845572  
 IČ DPH :  SK2020947698 
 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica   
Číslo účtu:  7000171215/8180  
 
1.2. Zhotoviteľ:  Slovenská legálna metrológia, n. o.  
  Hviezdoslavova 31 
  974 01 Banská Bystrica 
 
 Zastúpený:  Ing. Jaromírom MARKOVIČOM 
                                       generálnym riaditeľom                        
 
 Vybavuje:  Tomáš HLÚŠEK                                    tel : 02/40203628 
                                                                   fax: 02/40203653 
                                                                e-mail: hlusek@slm.sk 
 I Č O :  37954521 
 DIČ :  2021921880 
 IČ DPH:  SK2021921880  
 
 Bankové spojenie:  VÚB, a.s.  
 číslo účtu:  49937312/0200 
 
Zapísaný v Registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 
vedeného Obvodným úradom v Banskej Bystrici, odborom všeobecnej vnútornej správy, 
Registračné číslo : OVVS/NO-1/2005. 
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Článok II. 
Predmet zmluvy o dielo 

 
2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre objednávateľa - vykonať kalibráciu meracích prístrojov  
podľa prílohy 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
2.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na svoje náklady a nebezpečenstvo zabezpečí: 
- vykonanie kalibrácie meracích prístrojov   
- v deň odovzdania meracích prístrojov dodanie dokladov o vykonaní kalibrácie a odskúšaní 
meracích prístrojov, protokoly, certifikáty, záznam v prevádzkovej dokumentácii a pod.). 
Vykonávateľ kalibrácií vystaví ku každému meraciemu prístroju resp. meradlu kalibračný 
certifikát o vykonanej kalibrácii. 
2.3. Zhotoviteľ nemôže poveriť plnením predmetu zmluvy inú osobu.  
2.4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonanie overenia, kalibrácie meracích prístrojov  
cenu uvedenú v článku III. tejto zmluvy. 
2.5. Nedodržanie záväzku vykonať kalibráciu meracích prístrojov  v dohodnutom termíne, 
množstve a kvalite, jeho neprevzatie objednávateľom považujú zmluvné strany za podstatné 
porušenie zmluvy o dielo (§ 345 ods. 2 Obchodného zákonníka). 
2.6 Vecou na poskytnutie metrologického výkonu podľa tejto zmluvy je merací prístroj, ktorý 
je v bezchybnom stave, spĺňa technické parametre udané výrobcom a u určených meracích 
prístrojov je aj spôsobilý na overenie podľa § 6 ods. 2 vyhlášky č. 210/2000 Z. z. o meradlách 
a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov. Určené meradlo, ktoré nie je spôsobilé 
na overenie, môže byť predložené na overenie až po odstránení nedostatkov. Inak 
vykonávateľ určené meradlo neoverí. 
2.7 Objednávateľ spolu s meracími prístrojmi odovzdá zhotoviteľovi potrebné technické 
príslušenstvo (veci, ktoré sú určené na to, aby sa s meracími prístrojmi trvalo používali), 
u určeného meradla aj číslo rozhodnutia o schválení typu meradla, prípadne ďalšie náležitosti, 
ktoré určí zhotoviteľ a ktoré sú nevyhnuté k metrologickej kontrole alebo meraniu. Návod na 
obsluhu, údaje o parametroch a technickú dokumentáciu o meracích prístrojoch  objednávateľ 
predloží na požiadanie zhotoviteľa  v štátnom jazyku. 
 
 
 

Článok III. 
Cena 

 
3.1. Celková cena za vykonanie kalibrácie meracích prístrojov je stanovená dohodou v zmysle 
zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a je maximálne 
2 509,20 € s DPH 20% Slovom: dvetisícpäťstodeväť 20/100 € vrátane DPH. Celková cena 
predmetu zmluvy je neprekročiteľná.  
3.2. Ceny za ostatné metrologické výkony alebo služby budú fakturované v zmysle cenníka 
Metrologických výkonov SLM platného v čase realizácie metrologického výkonu. 
3.3. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady zhotoviteľa súvisiace s plnením predmetu 
zmluvy podľa čl. II. tejto zmluvy.  
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Článok IV. 
Platobné podmienky 

 
4.1. Predmet zmluvy môže byť plnený po častiach. Fakturácia bude vykonávaná na základe 
čiastkového plnenia predmetu zmluvy, t.j. po dodaní časti predmetu zmluvy  podľa článku II. 
tejto zmluvy. 
4.2. Právo na zaplatenie ceny vzniká zhotoviteľovi riadnym splnením jeho záväzku 
dohodnutým spôsobom v miestach plnenia v súlade s touto zmluvou. 
4.3. Zhotoviteľ vystaví daňový doklad (faktúru) na cenu za predmet zmluvy po splnení 
povinností v rozsahu a v súlade s touto zmluvou a odošle ju objednávateľovi. Daňový doklad 
(faktúra) musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu v súlade so zákonom NR SR č. 
222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov : 

a.) označenie dokladu, jeho číslo a číslo tejto zmluvy, 
b.) názov a sídlo objednávateľa a zhotoviteľa, 
c.) deň vystavenia dokladu, 
d.) označenie banky a číslo účtu, na ktorý má byť platené, 
e.) názov plneného predmetu, dohodnutú cenu a náležitosti DPH, 
f.) celkovú čiastku v EUR ( s DPH ). 

 4.4. Objednávateľ je oprávnený vrátiť bez zaplatenia faktúru, ktorá nespĺňa náležitosti podľa 
zákona NRSR č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov a to do dátumu jej 
splatnosti. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť doba splatnosti. Nová doba 
splatnosti začína plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry. 
4.5. Objednávateľ uhradí oprávnene fakturovanú sumu do 30 dní odo dňa obdržania daňového 
dokladu (faktúry). Pre tento účel sa za deň úhrady považuje dátum odpísania platenej sumy 
z účtu objednávateľa. 

 
 

Článok V. 
Miesto, spôsob plnenia, dodacia lehota a dodacie podmienky 

 
5.1. Miestom plnenia predmetu zmluvy je sídlo zhotoviteľa. Zástupcom objednávateľa 
zodpovedným za násun prístrojov na kalibráciu je xxxxxxxxxxxxxxxx tel.: 0960/333 320,    
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel.:  0960/331 586, fax : 0960/331 580.  Násun prístrojov do 
VÚ 1056 Zemianske Kostoľany : xxxxxxxxxxxxxxxxxx tel. : 0960/346 036, fax : 346 117,     
VÚ 1042 Čereňany : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel : 0960/346 183, VÚ 5728 Martin :         
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tel : 0960/482 406, VÚ 5728 Nováky: xxxxxxxxxxxxxx tel :  
0960/345 299, fax : 0960/345 242. 
5.2. Dopravu predmetu zmluvy z miesta plnenia a do miesta plnenia zabezpečí a vykoná na 
vlastné náklady a nebezpečenstvo objednávateľ.  
5.3. Zhotoviteľ je povinný vykonať kalibráciu meracích prístrojov  najneskôr do   31. októbra 
2011  s možnosťou predčasného plnenia. 
5.4. Zhotoviteľ upovedomí objednávateľa najneskôr 3 pracovné dni vopred, 
o predpokladanom dátume odovzdania meracích prístrojov. 
5.5. Prevzatie predmetu zmluvy v mieste plnenia bude potvrdené zástupcom objednávateľa, 
podľa upresnenia na pracovnom (dodacom) liste a zápise o prevzatí a odovzdaní predmetu 
zmluvy. Opis pracovného listu priloží zhotoviteľ k faktúre. Na zápise o prevzatí a odovzdaní 
predmetu zmluvy musí byť strojom (paličkovým písmom) uvedený názov a množstvo 
dodaných a prevzatých  skalibrovaných meracích prístrojov, meno a priezvisko 
preberajúceho, miesto a dátum prevzatia, podpis preberajúceho s odtlačkom pečiatky a podpis 
odovzdávajúceho. 
5.6. Zástupcami objednávateľa na prevzatie predmetu zmluvy v miestach plnenia a na 
potvrdenie dodacieho listu a zápisu o prevzatí a odovzdaní predmetu zmluvy podpisom len 
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pre účely tejto zmluvy sú poverení funkcionári zástupcom Veliteľstva síl výcviku a podpory 
OS SR   podľa bodu 5.1.  
5.7. Predmet zmluvy je považovaný za riadne splnený podpisom zápisov o prevzatí 
a odovzdaní predmetu zmluvy v plnom rozsahu v mieste plnenia zástupcami objednávateľa a 
zhotoviteľa. 
 

Článok VI. 
Kvalita diela, záruka, zodpovednosť  

za vady a za škodu 
 

6.1. Zhotoviteľ je povinný vykonať kalibráciu v súlade s pracovnými postupmi platnými 
v SLM, n. o. a schválenými pre daný typ meracieho prístroja, podľa dokumentácie 
predloženej objednávateľom (bod 2. 7. tejto zmluvy).  
6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy vzniknuté v čase jeho odovzdania, ak 
boli spôsobené porušením jeho povinností. Zhotoviteľ nezodpovedá za prípadné škody 
vzniknuté v dôsledku skrytých vád meracích prístrojov, alebo iných vád materiálu 
a príslušenstva, ktoré sa v priebehu metrologického výkonu objavia. Zhotoviteľ nezodpovedá 
za prípadné škody vzniknuté v dôsledku prepravy meracích prístrojov  medzi zhotoviteľom 
a objednávateľom. 
6.3. Zhotoviteľ garantuje kvalitu plnenia predmetu zmluvy v zmysle ustanovení §560 až 
§ 565 Obchodného zákonníka v rámci záručnej doby 12 mesiacov odo dňa prevzatia 
skalibrovaných meracích prístrojov. Zhotoviteľ počas záručnej doby zodpovedá za to, že 
v čase odovzdania je kalibrácia vykonaná v súlade s pracovnými postupmi platnými v SLM, 
n. o. schválenými pre daný typ meracieho prístroja, podľa dokumentácie predloženej 
objednávateľom. (bod 2.7. tejto zmluvy) a súčasne zhotoviteľ zodpovedá za to, že overené 
meradlo v čase odovzdania meradla objednávateľovi, je zhodné s technickými 
a metrologickými požiadavkami na daný druh meradla, prípadne, že je zhodné so schváleným 
typom v zmysle § 15 ods. 1 zákona č. 142/2000 Z. z. o metrológii v znení neskorších 
predpisov. 
6.4. 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. Nová doba začína znova plynúť dňom 
prevzatia opraveného predmetu zmluvy. 
6.5. Oznámenie o vadách musí obsahovať: 
 - identifikačné údaje objednávateľa, číslo zmluvy, 
 - názov a označenie reklamovaného plnenia predmetu zmluvy,  
 - popis vady, dátum zistenia vady.  
6.6. Zhotoviteľ je povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie do 10 pracovných dní odo 
dňa jej písomného uplatnenia zo strany objednávateľa. V prípade, že táto doba nepostačí na 
rozhodnutie o oprávnenosti reklamácie, strany sa vzájomne dohodnú na ďalšom postupe. 
6.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyriešiť oprávnenú reklamáciu do 30 dní odo dňa jej uplatnenia, 
ak nebude dohodnuté medzi zmluvnými stranami inak. 
 
 
 

Článok VII. 
Zmluvná pokuta, úrok z omeškania 

 
7.1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia dohodnutý v tejto zmluve, uhradí 
objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny nesplneného predmetu zmluvy 
o dielo za každý deň omeškania ak si ju objednávateľ uplatní. Základom pre výpočet je cena 
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s DPH. Ak došlo k omeškaniu zhotoviteľa s plnením predmetu zmluvy z dôvodu pôsobenia 
vyššej moci (živelná pohroma, vojnový konflikt, štrajk) objednávateľ neuplatní voči 
zhotoviteľovi zmluvnú pokutu za dobu trvania vyššej moci (§ 374 ObchZ).  
7.2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradí tento zhotoviteľovi úrok z 
omeškania vo výške 0,05% z neuhradenej sumy za každý deň omeškania. Základom pre 
výpočet je cena s DPH ak si ho zhotoviteľ uplatní. 
7.3. V prípade, že zhotoviteľ nevyrieši oprávnenú  reklamáciu v dobe dohodnutej v článku VI. 
bod 6.7. tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 17 EUR za každý 
deň omeškania. 
7.4. Zmluvné pokuty a sankcie dohodnuté touto zmluvou hradí povinná strana nezávisle na 
tom, či a v akej výške vznikne druhej strane škoda. 
7.5. Dohodnuté zmluvné pokuty a sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní 
odo dňa ich uplatnenia. 
 
 

Článok IX. 
Záverečné ustanovenia 

 
8.1. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné vykonávať po predchádzajúcej dohode  
zmluvných strán formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou  zmluvy. 
8.2. Ak nie je dohodnuté v tejto zmluve inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 
a vznikajúce ustanoveniami Obchodného zákonníka a súvisiacimi všeobecne záväznými 
právnymi predpismi SR. 
8.3. Táto zmluva nadobúda platnosť  dňom jej podpísania zástupcami obidvoch zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 
8.4. 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. 
8.5. Táto zmluva je vyhotovená v troch  vyhotoveniach, zhotoviteľ obdrží jeden výtlačok a 
objednávateľ dva výtlačky. 
    
 
 
   
                                               V Bratislave, dňa  
 
                              
 
Za zhotoviteľa                  Za objednávateľa 
 
 
Ing. Jaromír MARKOVIČ                                                Ing. Pavol LÍŠKA 
generálny riaditeľ                                    riaditeľ úradu 
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