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Zmluva na obsluhu tepelných zariadení v objektoch Slovenskej pošty, a.s.  

uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov 

(ďalej len „zmluva“) 

 

1. ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Poskytovateľ:     

Obchodné meno:            ENGIE Services a.s.   

Sídlo: Jarošova 2961/1, 831 03 Bratislava   

V zastúpení: Ing. Roman Doupovec, predseda predstavenstva 
Ing. Róbert Ruňanin, člen predstavenstva 

 
 

   

IČO: 35 966 289   

DIČ: 2022091995   

IČ DPH: SK 2022091995   

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 
 

 

SWIFT:                    
IBAN:                           

CEKOSKBX    
SK58 7500 0080 1005 5515 0053 
 

   

Registrácia: Okresný súd Bratislava I, oddiel Sa, vložka č. 3744/B 
 

 

1.2. Objednávateľ: 

Obchodné meno: Slovenská pošta, a.s. 

Sídlo: Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica 

V mene spoločnosti koná 
predstavenstvo v zložení: 

Ing. Martin Ľupták, PhD., predseda predstavenstva 

Mgr. Norbert Polievka, MA, člen predstavenstva 

IČO: 36 631 124 

DIČ: 2021879959 

IČ DPH SK2021879959 

Bankové spojenie: 
BIC: 

365.bank, a. s.  
POBNSKBA 

IBAN: SK97 6500 0000 0030 0113 0011 

Registrácia: 
 

Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu 
Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka č. 803/S 

2. TECHNICKÉ DOJEDNANIA 

2.1. Predmet zmluvy 

2.1.1. Predmetom činnosti poskytovateľa podľa tejto zmluvy je komplexné zabezpečenie obsluhy 
tepelných zariadení (ďalej len „TZ“) v objektoch objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. 

2.1.2. Podrobný popis poskytovaných prác podľa predmetu zmluvy je uvedený v Prílohe č. 2, bod č. 1. 

2.1.3. Poskytovateľ bude zabezpečovať vykurovanie objektov objednávateľa počas vykurovacieho 
obdobia a prípravu teplej úžitkovej vody (ďalej len „TÚV“) aj mimo vykurovacieho obdobia. Rozsah hodín 
obsluhy TZ potrebný pre vykurovanie a prípravu TÚV v jednotlivých objektoch je uvedený v Prílohe č. 1, 
a poskytovateľ bude vykonávať obsluhu TZ v stanovenom rozsahu. Vykurovanie bude poskytovateľ 
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zabezpečovať v zmysle Vyhlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. o určenom čase a o určenej kvalite dodávky 
tepla pre konečného spotrebiteľa. 

2.2. Práva a povinnosti poskytovateľa 

2.2.1. Poskytovateľ bude realizovať predmet plnenia tejto zmluvy v súlade s legislatívou platnou v SR a 
súvisiacou s predmetom plnenia tejto zmluvy, a to najmä s nasledovnými predpismi v platnom znení: 

 Vyhláška SÚBP č. 25/1984 Zb. na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach 

 Vyhláška MH SR č. 152/2005 Z. z o určenom čase a o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného 
spotrebiteľa 

 Zákon č. 656/2004 Z. z. o energetike a o zmene niektorých zákonov 

 Zákon č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike 

 Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov 

 Vyhláška MPSVR SR č. 508/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými 
a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia 

 Vyhláška ÚRSO č. 328/2005 Z. z., ktorou sa určuje spôsob overovania hospodárnosti prevádzky 
sústavy tepelných zariadení 

 Zákon č.  314/2012 Z. z. o  kontrole vykurovacích a klimatizačných systémov. 

2.2.2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať všeobecne záväzné právne a technické predpisy, normy, 
návody výrobcov na obsluhu a údržbu. 

2.2.3. Poskytovateľ pri plnení predmetu zmluvy podľa bodu 2.1. tejto zmluvy sa musí správať 
hospodárne vzhľadom na spotrebu energie, efektívnosť využívania technologického zariadenia resp. 
potrieb objednávateľa na vykurovanie (útlmy mimo pracovný čas, v dňoch pracovného pokoja a pod.).  

2.2.4. Po skončení kalendárneho mesiaca, najneskôr do 3. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca, 
poskytovateľ doručí kontaktným osobám objednávateľa podľa regionálnej pôsobnosti podpísané 
vyjadrenia určených osôb objednávateľa definovaných v Prílohe č. 2 bod 2) k obsluhe TZ za uplynulý 
mesiac. Vo vyjadrení určenej osoby objednávateľa musí byť uvedený počet dní, v ktorých sa v danom 
mesiaci skutočne vykurovalo. 

2.2.5. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu informovať objednávateľa o všetkých 
skutočnostiach, ktoré môžu ovplyvniť vykonávanie činnosti podľa tejto zmluvy, jej rozsahu a spôsobe 
a v danom prípade dohodnúť osobitný postup s objednávateľom.  

2.2.6. Poskytovateľ je povinný vykonávať činnosti podľa tejto zmluvy výlučne osobami, ktoré majú 
požadovanú kvalifikáciu, sú odborne a zdravotne spôsobilé, na vykonávanú činnosť sú zaškolené a sú 
poučené o zásadách bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v zmysle platných všeobecne záväzných 
právnych predpisov. 

2.2.7. Poskytovateľ predloží ku dňu účinnosti tejto zmluvy menný zoznam osôb vykonávajúcich obsluhu 
tepelných zariadení podľa jednotlivých regiónov a objektov s uvedenými telefonickými kontaktmi týchto 
osôb. Prípadné zmeny počas doby platnosti tejto zmluvy poskytovateľ písomne alebo e-mailom oznámi 
objednávateľovi v dostatočnom časovom predstihu, aby objednávateľ mohol pre nového pracovníka 
obsluhy TZ vystaviť povolenie na vstup do svojich objektov. Povolenia na vstup do objektov 
objednávateľa, ktorých platnosť skončila, ako aj povolenia vystavené osobám, ktoré už nevykonávajú 
obsluhu TZ, je poskytovateľ povinný bezodkladne vrátiť objednávateľovi. 

2.2.8. Poskytovateľ je povinný akceptovať požiadavku objednávateľa na výmenu zamestnanca, ktorý sa 
stal pre objednávateľa nevyhovujúcim najmä z dôvodu vadného plnenia tejto zmluvy, porušenia 
zmluvných ustanovení neakceptovateľným spôsobom a je povinný zabezpečiť jeho odvolanie, pričom je 
Poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu zabezpečiť náhradu. 

2.2.9. Poskytovateľ je povinný o vykonaní služieb súvisiacich s plnením predmetu tejto zmluvy predložiť 
nevyhnutný doklad, viesť zápisy v zmysle platných právnych predpisov, prevádzkových poriadkov alebo 
návodu výrobcu. Všetky takéto doklady, ktoré vzniknú činnosťou poskytovateľa počas platnosti tejto 
zmluvy, a ktoré súvisia s TZ alebo prevádzkou TZ, sú vlastníctvom objednávateľa. 

2.2.10. Poskytovateľ je povinný dohliadať na to, aby doklady a dokumentácia technického, 
prevádzkového a administratívneho charakteru, ktoré mu boli zverené alebo ktoré vznikli v súvislosti 
s plnením predmetu tejto zmluvy, boli úplné a platné. 
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2.2.11. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi dôvody, ktoré mu bránia v plnení povinností 
podľa tejto zmluvy, a to bez zbytočného odkladu po ich zistení. 

2.2.12. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu urobiť opatrenia na odstránenie nedostatkov vo 
vykonávaní predmetu tejto zmluvy, ktoré vznikli jeho zavinením alebo na ktoré bol objednávateľom 
písomne upozornený. 

2.2.13. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu urobiť opatrenia na odstránenie nedostatkov, 
ktoré vznikli poruchou na technologickom zariadení, aby sa týmto zabránilo ďalším škodám. Pri 
poruchách, kde je nevyhnutný servisný zásah alebo vykonanie opravy, zaväzuje sa potrebu opravy 
alebo servisu oznámiť bezodkladne objednávateľovi a ďalej sa riadiť pokynmi objednávateľa.  

2.2.14. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy postupovať samostatne tak, 
aby bola zabezpečená plynulá dodávka tepla a TÚV pre objednávateľa, vrátane odborného 
prevádzkovania a údržby TZ. V prípade, že poskytovateľ dostane pokyn od objednávateľa, je povinný sa 
pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy riadiť takýmto pokynom a svoju činnosť vykonávať v súlade  
so záujmami objednávateľa. Zároveň je však povinný písomne upozorniť objednávateľa na zrejmú 
nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by mohli mať za následok vznik škody, inak za takúto škodu sám 
zodpovedá. Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť, len ak je to naliehavo 
nevyhnutné v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas dostať jeho súhlas. Ani v takýchto 
prípadoch sa však poskytovateľ nesmie od pokynov objednávateľa odchýliť, ak to zakáže objednávateľ. 
Ak objednávateľ po písomnom upozornení poskytovateľa na zrejmú nevhodnosť jeho pokynov, ktoré by 
mohli mať za následok vznik škody, tieto pokyny nezmení, poskytovateľ za takúto škodu nezodpovedá. 

2.2.15. Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr v nasledujúci pracovný deň, 
písomne reagovať (aj e-mailom) na výzvu objednávateľa o odborné vyjadrenie či poradenstvo alebo na 
upozornenie týkajúce sa predmetu tejto zmluvy. 

2.3. Práva a povinnosti objednávateľa 

2.3.1. Objednávateľ je povinný s dostatočným predstihom písomne informovať poskytovateľa o 
vnútorných predpisoch objednávateľa, ktoré majú vplyv na výkon jeho činností podľa tejto zmluvy, najmä 
však o bezpečnostných predpisoch, ktoré upravujú prístup a pohyb osôb v priestoroch zmluvných 
objektov, kľúčový režim, požiarna ochrana a pod., ako aj o ďalších vnútorných predpisoch, ktoré je 
poskytovateľ povinný dodržiavať. 

2.3.2. Objednávateľ je povinný prijať také organizačné opatrenia, aby poskytovateľ mohol plniť predmet 
tejto zmluvy. 

2.3.3. Objednávateľ je povinný umožniť poskytovateľovi prístup k tepelným zariadeniam pri plnení 
predmetu tejto zmluvy. 

3. ĎALŠIE DOJEDNANIA 

3.1. Vyhlásenia poskytovateľa 

3.1.1. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje potrebnými osvedčeniami a oprávneniami potrebnými pre 
výkon predmetu tejto činnosti podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade s Vyhláškou MPSVaR 
SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú 
technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia. 

3.1.2. Poskytovateľ vyhlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s charakterom a rozsahom činností, 
ktoré má zabezpečovať na základe tejto zmluvy, že disponuje takými odbornými znalosťami 
a kapacitami, ktoré sú k plneniu predmetu tejto zmluvy potrebné, a že bude pri plnení predmetu tejto 
zmluvy poskytovať služby s odbornou starostlivosťou, riadne a včas, prostredníctvom odborných 
pracovníkov kvalifikovaných podľa požiadaviek príslušných osobitných právnych predpisov. Pri plnení 
predmetu tejto zmluvy je poskytovateľ povinný postupovať v súlade a v lehotách  stanovených 
všeobecne záväznými právnymi predpismi. 

3.1.3.  Poskytovateľ vyhlasuje, že vzhľadom na finančné plnenie z tejto zmluvy si je vedomý skutočnosti, 
že sa považuje za partnera verejného sektora v zmysle ustanovenia § 2 zákona č. 315/2016 Z.z. o 
registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZoRPVS“), a je 
súčasne zapísaný v registri partnerov verejného sektora (ďalej len „register“), ktorého správcom 
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a prevádzkovateľom je Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky. Poskytovateľ tiež vyhlasuje, že 
v prípade, ak bude plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, ktorí majú 
povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, musia byť v čase uzavretia tejto zmluvy, ako aj 
počas celej platnosti zmluvného vzťahu, v registri zapísaní. Ak poskytovateľ využije subdodávateľa na 
plnenie predmetu zmluvy/ časti zmluvy až počas platnosti tejto zmluvy, je subdodávateľ, ktorý má 
povinnosť zapisovať sa do registra v zmysle ZoRPVS, povinný byť zapísaný v registri v čase, keď je 
takýto subdodávateľ poskytovateľovi známy, najneskôr však v deň plnenia predmetu zmluvy. V prípade, 
ak počas platnosti tejto zmluvy dôjde k právoplatnému výmazu subdodávateľa z registra, je Poskytovateľ 
povinný okamžite ukončiť plnenie tejto zmluvy prostredníctvom takéhoto subdodávateľa. Porušenie 
povinnosti vykonať overenie identifikácie konečného užívateľa výhod v zmysle § 11 ods. 2 ZoRPVS 
alebo nesplnenie povinnosti vykonať zápis oprávnenej osoby do registra včas v zmysle § 10 ods. 2 tretej 
vety ZoRPVS bude mať za následok, že objednávateľ, s ktorým partner verejného sektora 
(Poskytovateľ) uzavrel zmluvu, nemusí plniť svoje zmluvné povinnosti a nedostane sa tým do omeškania 
so splnením svojho záväzku. 

3.1.4. V prípade, ak Poskytovateľ zistí, že nemôže plniť predmet zmluvy alebo ak je plnenie zmluvy v 
dohodnutých termínoch ohrozené, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať objednávateľa. 
Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť plnenie predmetu zmluvy prostredníctvom subdodávateľa, v 
prípade, ak nie je schopný realizovať plnenie predmetu zmluvy vo vlastnej réžii. Objednávateľ je 
oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak Poskytovateľ nemôže plniť predmet zmluvy vo vlastnej réžii 
resp. prostredníctvom subdodávateľa. 

3.1.5  Poskytovateľ je oprávnený plniť predmet plnenia tejto zmluvy prostredníctvom subdodávateľov, tým 
však nie je dotknutá zodpovednosť Poskytovateľa za plnenie predmetu tejto zmluvy alebo na ňu 
nadväzujúcich zmlúv. V prípade, ak poskytovateľ poverí plnením predmetu tejto zmluvy tretiu osobu, 
objednávateľ je oprávnený prehodnotiť výsledky činnosti takejto tretej osoby a v odôvodnených 
prípadoch (najmä z dôvodu nespokojnosti s kvalitou poskytovaných služieb) zakázať tejto tretej osobe 
vstup a vykonávanie ďalšej činnosti vo svojich priestoroch. V takomto prípade je poskytovateľ povinný 
zabezpečiť plnenie tejto zmluvy sám alebo prostredníctvom inej osoby. Údaje o všetkých svojich 
známych subdodávateľoch Poskytovateľa v čase uzatvorenia tejto zmluvy uvádza Poskytovateľ v Prílohe 
č. 4 zmluvy. Zároveň sa Poskytovateľ s objednávateľom dohodli, že Poskytovateľ vždy do 15 dní po 
skončení každého kalendárneho štvrťroka platnosti tejto zmluvy zaktualizuje formou nového 
aktualizovaného zoznamu subdodávateľov a zašle objednávateľovi zoznam svojich subdodávateľov 
uvedený v Prílohe č. 4 tejto zmluvy, pričom túto aktualizáciu vykoná ku dňu vyhotovenia tohto zoznamu 
a v štruktúre uvedenej v Prílohe č. 4 k zmluve. Ak Poskytovateľ v uvedenom termíne aktualizáciu 
nezašle objednávateľovi, má sa za to, že zoznam subdodávateľov sa oproti poslednej verzii zoznamu 
nijako nezmenil. Zmluvné strany sa súčasne dohodli, že v prípade ak u Poskytovateľa dôjde k zmene 
subdodávateľa počas platnosti tejto zmluvy, je Poskytovateľ oprávnený nového subdodávateľa oznámiť 
objednávateľovi kedykoľvek aj mimo aktualizácie v zmysle tohto bodu, pričom sa takéto oznámenie 
považuje za riadne splnenie oznamovacej povinnosti Poskytovateľa podľa tohto bodu.  

4. FINANČNÉ DOJEDNANIA 

4.1. Cena a platobné podmienky 

4.1.1. Ceny za služby podľa predmetu zmluvy sú uvedené v Prílohe č. 1 tejto zmluvy. Počet dní 
vykurovania je v Prílohe č. 1 uvedený ako predpokladaný. Poskytovateľ bude fakturovať objednávateľovi 
obsluhu TZ pre vykurovanie len za tie dni, kedy sa v danom mesiaci skutočne vykurovalo. Za tie dni 
v mesiaci, kedy sa nevykurovalo, bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi obsluhu TZ pre prípravu 
TÚV (u tých objektov, kde sa TÚV zabezpečuje).  

4.1.2. Ceny v tejto prílohe sú uvedené bez DPH. DPH bude účtovaná v zmysle platných právnych 
predpisov. 

4.1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že do jednotkových cien za obsluhu TZ uvedených v Prílohe č. 1, sú 
už zahrnuté všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vznikli alebo by poskytovateľovi mohli vzniknúť 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy vrátane dopravy a považujú sa za ceny maximálne a nemenné 
počas celej doby platnosti a účinnosti tejto Zmluvy. Poskytovateľ sa zaväzuje, že na konečnú výšku 
jednotkových cien uvedených v Prílohe č. 1 nebude mať vplyv ani legislatívne navýšenie minimálnej 
mzdy. 

4.1.4. Poskytovateľ bude objednávateľovi vystavovať faktúry za obsluhu TZ mesačne, a to za každý 
región objednávateľa zvlášť. Na základe vyjadrení určených osôb objednávateľa k obsluhe TZ za 
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uplynulý mesiac podľa bodu 2.2.4. tejto zmluvy, poskytovateľ vyhotoví podklady k fakturácii za jednotlivé 
regióny, ktoré budú obsahovať zoznam TZ s vykonávanou obsluhou v danom mesiaci a výpočtom ceny 
za obsluhu v závislosti od skutočného počtu dní vykurovania a počtu dní prípravy TÚV. Takto 
vyhotovené podklady zašle najneskôr do 5. pracovného dňa nasledujúceho mesiaca objednávateľovi na 
potvrdenie. Potvrdené podklady objednávateľ bezodkladne zašle poskytovateľovi k fakturácii. 

4.1.5. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúry za obsluhu TZ objednávateľovi najneskôr do 10. 
pracovného dňa v mesiaci nasledujúcom po mesiaci, ktorého sa fakturácia týka. Prílohou každej faktúry 
bude podklad vyhotovený poskytovateľom podľa bodu 4.1.4. potvrdený pečiatkou a podpisom  určených 
osôb objednávateľa a zodpovedných  osôb poskytovateľa. 

4.1.6. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi, pričom 
poskytovateľ je povinný faktúru odoslať objednávateľovi najneskôr nasledujúci deň po jej vystavení.  

Ak v deň úhrady faktúry je poskytovateľ platiteľom DPH a objednávateľ zistí, že bankový   účet, na ktorý 
sa má vykonať úhrada, sa nenachádza - v Zozname platiteľov DPH s číslami bankových účtov, ktoré 
používajú na podnikanie na Finančnej správe SR -  je objednávateľ oprávnený pozastaviť úhradu, resp. 
uhradiť z faktúry len základ DPH bez čiastky DPH uvedenej na faktúre, a to až do lehoty splnenia 
zákonných povinností poskytovateľa ohľadne nahlasovania bankových účtov na Finančnú správu SR. 
Takéto zadržanie platby nebude zakladať nárok na úrok z omeškania, a ani iné sankcie vzťahujúce sa k 
úhrade po lehote splatnosti.  

4.1.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani 
z pridanej hodnoty v platnom znení alebo k nej nebude priložená stanovená príloha v zmysle bodu 
4.1.5., je objednávateľ oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší 
plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej 
faktúry. 

5. ZODPOVEDNOSŤ A SANKCIE 

5.1. Zodpovednosť za škodu 

5.1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ v plnej výške zodpovedá za škodu, ktorú 
objednávateľovi spôsobí porušením svojich povinností. Poskytovateľ ďalej zodpovedá za škodu, ktorú 
objednávateľ utrpí uložením sankcií od príslušných správnych orgánov, alebo súdov za porušenie 
povinností v oblasti predmetu tejto zmluvy. Poskytovateľ sa zbaví takejto zodpovednosti len v prípade, 
ak riadne, včas a  preukázateľne upozornil objednávateľa na zistené nedostatky a nebolo v jeho 
možnostiach, aby ich odstránil sám. Poskytovateľ ďalej nezodpovedá za škodu, ktorá objednávateľovi 
vznikne z dôvodu, že objednávateľ nezabezpečí účasť svojich zamestnancov na činnostiach 
zabezpečovaných poskytovateľom podľa tejto zmluvy, ak je ich prítomnosť pri týchto činnostiach 
nevyhnutná. 

5.1.2. V prípade, ak poskytovateľ nesplní akúkoľvek svoju povinnosť podľa tejto zmluvy, alebo ak 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy poruší povinnosť uloženú všeobecne záväzným právnym 
predpisom, a toto porušenie povinnosti zistí objednávateľ alebo iný kontrolný orgán, je objednávateľ 
oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100,00 € za každé jedno porušenie 
povinnosti. V prípade, ak zo strany poskytovateľa dôjde k obmedzeniu alebo zastaveniu poskytovania 
služieb s priamym vplyvom na dodávku tepla alebo teplej vody pre objednávateľa, je objednávateľ 
oprávnený vyúčtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 000,- € za každý objekt, v ktorom došlo 
k obmedzeniu alebo zastaveniu poskytovania služieb podľa tejto zmluvy, zvlášť. Zmluvné pokuty podľa 
tohto bodu je poskytovateľ povinný zaplatiť v stanovenej lehote splatnosti. Uplatnením a zaplatením 
zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody. Objednávateľ je oprávnený svoj 
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty započítať oproti nároku poskytovateľa na zaplatenie odmeny. 
Zmluvnú pokutu možno uložiť aj opakovane.  

5.1.3. V prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažného záväzku podľa tejto zmluvy je 
poskytovateľ oprávnený fakturovať  zákonný úrok z omeškania v zmysle všeobecne záväzných právnych 
predpisov. 

5.1.4. V prípade, že počas platnosti Zmluvy   dôjde u zmluvných strán k zmene identifikačných alebo 
registračných údajov(zmena registrácie DPH, názvu, sídla, bankového spojenia, a pod.) je zmluvná 
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strana, ktorá túto zmenu vykonala povinná oznámiť tieto skutočnosti druhej  zmluvnej strane do 5 dní od 
vykonanej zmeny. V prípade nedodržania tohto ustanovenia zodpovedá v plnom rozsahu za škodu tá 
zmluvná strana, ktorá túto povinnosť voči druhej zmluvnej strane nedodržala. 

 

5.2. Obchodné tajomstvo 

5.2.1. Poskytovateľ a objednávateľ sú povinní zaistiť utajenie získaných informácií tvoriacich predmet 
obchodného tajomstva druhej  zmluvnej strany spôsobom obvyklým pre utajovanie takýchto informácií, 
ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnosť platí bez ohľadu na ukončenie platnosti a účinnosti 
tejto zmluvy. Poskytovateľ a objednávateľ majú právo požadovať navzájom doloženie splnenia tejto 
povinnosti. Poskytovateľ a objednávateľ sa taktiež zaväzujú, že informácie tvoriace predmet obchodného 
tajomstva druhej zmluvnej strany sprístupnia len tým zamestnancom, subdodávateľom alebo zástupcom, 
ktorí k nim musia mať prístup, pretože to vyžaduje plnenie predmetu tejto zmluvy. Tieto osoby sú 
rovnako povinné chrániť informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva pred neoprávneným 
zverejnením. Pokiaľ osoby, ktorým zmluvná strana v súlade s týmto ustanovením sprístupnila informácie 
tvoriace predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany, porušia povinnosť mlčanlivosti, 
považuje sa to za porušenie povinnosti mlčanlivosti príslušnou zmluvnou stranou. Právo používať 
informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva druhej zmluvnej strany majú poskytovateľ a 
objednávateľ iba v rozsahu a za podmienok nevyhnutných pre riadne plnenie práv a povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy. Za porušenie povinností chrániť informácie tvoriace predmet obchodného 
tajomstva druhej zmluvnej strany sa nepovažuje ich sprístupnenie v prípadoch ustanovených zákonom. 
Za informácie tvoriace predmet obchodného tajomstva druhej  zmluvnej strany sa bez ohľadu na formu 
ich zachytenia považujú všetky informácie a skutočnosti obchodnej, výrobnej alebo technickej povahy 
súvisiace s podnikom druhej zmluvnej strany, ktoré majú skutočnú alebo aspoň potenciálnu materiálnu 
alebo nemateriálnu hodnotu, nie sú v príslušných obchodných kruhoch bežne dostupné, majú byť podľa 
vôle druhej zmluvnej strany utajené a táto zmluvná strana zodpovedajúcim spôsobom ich utajenie 
zabezpečuje (najmä informácie o činnosti zmluvných strán, ich štruktúre, hospodárskych výsledkoch a 
know-how). 

5.2.2. Zmluvné strany sú taktiež povinné dodržiavať povinnosti ustanovené právnymi predpismi, ktoré 
upravujú zvláštny režim utajenia (napr. štátne tajomstvo, bankové tajomstvo, služobné tajomstvo). 
V prípade, ak zmluvné strany budú pri plnení predmetu tejto zmluvy spracovávať osobné údaje fyzických 
osôb, sú povinné osobné údaje chrániť a postupovať v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, najmä sú povinné tieto osobné údaje 
chrániť pred náhodným, ako aj nezákonným poškodením a zničením, náhodnou stratou, zmenou, 
nedovoleným prístupom a sprístupnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými formami 
spracúvania. Na tento účel zmluvné strany príjmu primerané technické, organizačné a personálne 
opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. 

6. OSOBITNÉ DOJEDNANIA ZMLUVY 

6.1. Doba platnosti 

6.1.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 01.01.2023 do 31.8.2026, resp. do vyčerpania 
finančného limitu vo výške 2 249 467,35 EUR bez DPH, podľa toho, ktorá z uvedených skutočností 
nastane skôr. 

6.1.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. Táto zmluva je povinne 
zverejňovanou zmluvou v zmysle § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o 
zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení. Zmluvné strany 
berú na vedomie a súhlasia, že táto zmluva vrátane všetkých jej súčastí a príloh bude zverejnená  
v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „register“).  Register je verejný zoznam povinne zverejňovaných 
zmlúv, ktorý vedie Úrad vlády Slovenskej republiky v elektronickej podobe. Zverejnenie zmluvy v registri 
sa nepovažuje za porušenie ani za ohrozenie obchodného tajomstva a informácie označené v tejto 
zmluve ako dôverné v zmysle § 271 odsek 1 Obchodného zákonníka sa nepovažujú za dôverné 
informácie. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 01.01.2023. V prípade, že táto zmluva nebude do dňa 
predchádzajúceho dňa 01.01.2023 zverejnená v  centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR, zmluvné 
strany berú na vedomie, že zmluva nadobúda účinnosť v súlade s ustanoveniami platných právnych 
predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v centrálnom registri zmlúv na Úrade vlády SR. 
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6.2. Ukončenie zmluvy 

6.2.1. Pred uplynutím dohodnutej doby platnosti podľa bodu 6.1.1. tejto zmluvy možno túto zmluvu 
ukončiť: 

a) kedykoľvek písomnou dohodou zmluvných strán 
b) odstúpením od zmluvy 
c) výpoveďou objednávateľa aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota sa stanovuje na dva 

mesiace, počítajúc od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede poskytovateľovi 

6.2.2. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto zmluvy v prípade neplnenia povinností 
druhej strany, ak bola druhá strana písomne upozornená a vyzvaná na riadne plnenie zmluvy 
a k náprave nedošlo ani v lehote 15 dní od doručenia výzvy. 

6.2.3. Odstúpenie od tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručené druhej zmluvnej strane, 
inak je neplatné. 

6.2.4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v súvislosti so ZoRPVS ak: 

6.2.4.1 dôjde k výmazu poskytovateľa, ako partnera verejného sektora, z registra počas platnosti tejto 
zmluvy. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy dňom právoplatnosti rozhodnutia o výmaze 
podľa § 12 a pokute z dôvodov podľa § 13 ods. 2 ZoRPVS 

6.2.4.2 ak je poskytovateľ, ako partner verejného sektora, viac ako 30 dní v omeškaní so splnením 
povinnosti podľa § 10 ods. 2 tretej vety ZoRPVS. 

6.2.4.3 ak počas platnosti tejto zmluvy použije poskytovateľ subdodávateľa nezapísaného v registri, 
hoci takýto subdodávateľ mal byť v zmysle ZoRPVS zapísaný v registri, prípadne ak bol 
subdodávateľ počas plnenia predmetu tejto zmluvy vymazaný z registra a poskytovateľ ho 
naďalej používal na plnenie predmetu tejto zmluvy ako svojho subdodávateľa. 

 
V prípade odstúpenia objednávateľa od zmluvy podľa tohto bodu zmluvy, objednávateľ nepostupuje 

v zmysle bodu 6.2.2 zmluvy, ale je oprávnený od zmluvy odstúpiť hneď, ako sa o tejto dozvedel 
o porušení povinnosti poskytovateľa. 

6.2.5. Odstúpením od zmluvy zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany druhej 
zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán zo zmluvy, 
okrem nárokov na úhradu spôsobenej škody, nárokov na zmluvné, resp. zákonné sankcie a úroky, ako 
aj nárok na bezplatné odstránenie zistených vád už poskytnutej služby. Pri odstúpení od zmluvy, resp. 
pri ukončení platnosti tejto zmluvy nebudú zmluvné strany povinné vrátiť plnenia poskytnuté im pred 
odstúpením od zmluvy druhou zmluvnou stranou a nebudú oprávnené žiadať vrátenie plnení 
poskytnutých pred odstúpením od tejto zmluvy druhej zmluvnej strane. 

6.2.6. Výpoveď tejto zmluvy musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane, inak 
je neplatná. 

6.2.7. Doručenie písomnosti sa považuje v konkrétnom prípade za splnenú dňom prevzatia alebo 
odmietnutím túto písomnosť prevziať. Ak sa v prípade doručovania prostredníctvom poštového podniku 
vráti poštová zásielka ako nedoručená alebo nedoručiteľná, považuje sa za doručenú dňom, v ktorom 
poštový podnik vykonal jej doručovanie (usiloval sa o doručovanie v mieste uvedenom na obálke 
predmetnej zásielky). Zmluvné strany sa dohodli, že pre doručovanie objednávateľovi je rozhodná 
adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v článku 1 tejto zmluvy a pre doručovanie poskytovateľovi 
adresa, ktorá je ako jeho sídlo uvedená v článku 1 tejto zmluvy, ak si zmluvné strany písomne 
neoznámili inú adresu. 

6.2.8. Ustanoveniami odseku 6.2.7. tohto článku zmluvy sa bude spravovať aj doručovanie ostatných 
písomností medzi zmluvnými stranami (napr. faktúry, upomienky, výzvy a pod.), ak to nie je v rozpore 
s kogentnými ustanoveniami všeobecne - záväzných predpisov alebo ustanoveniami tejto zmluvy. 

 

7. SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

7.1. Zodpovedné osoby 

7.1.1. Zmluvné strany vyhlasujú a súhlasia s tým, že zamestnanci, ktorí budú osobami zodpovednými vo 
veciach technických v súvislosti s touto zmluvou sú: 

a) za poskytovateľa: zamestnanci uvedení v Prílohe č. 2, bod č. 4. 
b) za objednávateľa: zamestnanci uvedení v Prílohe č. 2, bod č. 3. 
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7.2. Zmeny údajov v zmluve 

7.2.1 Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť vykonané písomným očíslovaným 
dodatkom, po vzájomnej dohode zmluvných strán. 
 
7.2.2 Uvedené sa netýka zmien a doplnení Prílohy č. 1 tejto zmluvy, ktoré môže objednávateľ zmeniť 
svojim  jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej forme poskytovateľovi. Takáto zmena 
Prílohy č. 1 sa vzťahuje na rozšírenie, resp. zúženie zoznamu tepelných zariadení zo strany 
objednávateľa na základe preukázanej zásadnej zmeny, za ktorú sa považuje napojenie na iný zdroj 
tepla, zmena tepelného zariadenia z dôvodu vykonanej opravy, zrušenie tepelného zariadenia, resp. 
vybudovanie a sprevádzkovanie nového zdroja tepla. Zmena Prílohy č. 1 je pre poskytovateľa účinná 
dňom doručenia rozhodnutia objednávateľa. 
 
7.2.3 Rovnako sa uvedené netýka zmeny zodpovedných osôb podľa bodu 7.1.1. tejto zmluvy, ktoré 
môže príslušná zmluvná strana zmeniť svojim jednostranným rozhodnutím doručeným v písomnej 
forme druhej zmluvnej strane alebo prostredníctvom e-mailu. Osobou oprávnenou na zmenu 
zodpovedných osôb zo strany objednávateľa je riaditeľ sekcie správy majetku. 
 
Zmena Prílohy č. 2 v bode 3 (Zodpovedné osoby objednávateľa) a 4 (Zodpovedné osoby 
poskytovateľa) je pre zmluvné strany účinná dňom doručenia jednostranného rozhodnutia druhej 
zmluvnej strane. 

7.3. Zmluvné vzťahy 

7.3.1. Zmluvné strany sa v súlade s ustanovením § 262 ods. 1 Obchodného zákonníka dohodli, že 
záväzkový vzťah založený touto zmluvou sa spravuje Obchodným zákonníkom. Vo veciach 
neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými ustanoveniami platných právnych 
predpisov. 

7.3.2. Predávajúci prehlasuje, že sa dôkladne oboznámil s Protikorupčným kódexom obchodného 
partnera, ktorý je dostupný na www.posta.sk s jeho znením súhlasí a zaväzuje sa ho dodržiavať na znak 
čoho pripája pod znenie Rámcovej dohody svoj podpis 

7.3.3.  V prípade akéhokoľvek porušenia Protikorupčného kódexu obchodného partnera je Slovenská 
pošta, a.s. oprávnená okamžite odstúpiť od Zmluvy.   

7.3.4. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy obligatórne 
prostredníctvom svojich poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek zo 
zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušnému súdu. 

7.3.5. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr 
stratia platnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neplatných ustanovení sa 
použije úprava, ktorá sa čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy. 

7.3.6. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch, z ktorých po podpísaní obdrží objednávateľ tri 
a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

7.3.7. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú jej prílohy: 

a) Príloha č. 1:  Zoznam tepelných zariadení a určenie ceny za obsluhu 

b) Príloha č. 2:  1. Popis prác predmetu zmluvy – obsluha TZ 

       2. Určené osoby objednávateľa 

       3. Zodpovedné osoby objednávateľa 

       4. Zodpovedné osoby poskytovateľa 

c) Príloha č. 3:   Vyjadrenie určenej osoby k poskytovaniu služby 

d) Príloha č. 4:  Zoznam subdodávateľov 
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7.3.8. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, že 
obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
Za objednávateľa:        Za poskytovateľa: 
 
V Bratislave, dňa .......        V Bratislave,  dňa 11.10.2022 
 
 
 
   ....................................................       .......................................................... 
          Ing. Martin Ľupták, PhD.                 Ing. Roman Doupovec 
           predseda predstavenstva                                                                predseda predstavenstva 
             Slovenská pošta, a.s.                                                                            ENGIE Services a.s.      
 
 
 
 ................................................ ................................................ 
       Mgr. Norbert Polievka, MA                                                                 Ing. Róbert Ruňanin 
              člen predstavenstva                                                                         člen predstavenstva 
    Slovenská pošta, a. s.   ENGIE Services a.s. 


