
 
 

 
 

ZMLUVA O DIELO 
ZOD 907/2019 

Rekonštrukcia zemného vedenia VN 

 

uzatvorená podľa  zákona  č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov a 

príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov ako aj  

zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a  v znení ich vykonávacích predpisov  

__________________________________________________________________________________ 

Článok 1 
Zmluvné strany 

 
1. Zhotoviteľ:  SLOVENERGY, s.r.o. 

Sídlo:   M. R. Štefánika 71, 010 01 Žilina 
Zastúpený:        Jaroslav Jambor , konateľ spoločnosti 
IČO:  44172087 
DRČ:  SK2022608379 
IBAN:  SK4575000000004011484870 
BIC/SWIFT: CEKOSKBX  
Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným 
(ďalej len „zhotoviteľ“) 

 
 a 
 

2. Objednávateľ: Žilinská univerzita v Žiline   
Sídlo:  Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina 
Zastúpený:        prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor 
IČO:  00397563 
DRČ:  SK 2020677824 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
IBAN:  
BIC/SWIFT:   
Právna forma: verejnoprávna inštitúcia zriadená zák. č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách ako 
verejná  vysoká škola 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 

 

Preambula 

Táto Zmluva o dielo (ďalej len „zmluva“) sa uzatvára ako výsledok verejného obstarávania v zmysle 
príslušných ustanovení zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov (ďalej 
len „zákon o verejnom obstarávaní“). Verejný obstarávateľ na predmet zákazky podľa tejto zmluvy použil 
postup verejného obstarávania v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní. 
 

Článok 2 
Predmet  dohody 

 
1. Predmetom tejto zmluvy je stanovenie podmienok zadávania zákaziek, ich realizácie, prevzatia ako aj 

ďalších súvisiacich nárokov. Zákazkou sa na účely tejto dohody rozumejú Stavebné práce na 
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Rekonštrukcii zemného vedenia VN, ktoré je súčasť uzatvoreného okruhu VN na napájanie VN 
zariadení  a objektov Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina (ďalej ŽU) podľa 
špecifikácie.  

 
2. Stavebné práce spojené s Rekonštrukciou zemného vedenia VN predstavujú práce spojené so sanáciou, 

výkopovými prácami, inštalovaním a celkovou rekonštrukciou univerzitného vysokonapäťového okruhu na 
trase medzi Hlavnou rozvodňou vysokého napätia v objekte Poloprevádzka a vyústením vedenia 
v smere od Transformátorovej stanice TS8 v objekte DG v blízkosti objektu Univerzitná knižnica.  

 

3. Stavebné práce budú realizované na základe Projektovej dokumentácie inžinierskej činnosti, ktorá je 
prílohou tejto zmluvy.  

 
  

Tabuľka 1: Presná špecifikácia prác s jednotkovými cenami  

P.č Popis položky MJ Množstvo Jednotková 
cena 

Celkom 

  Zemné práce       55 920,24 

1 Rezanie existujúceho betónového krytu 
alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm 

m 171 11,58 1 980,18 

2 Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z 
betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 
mm,  -0,50000t 

m2 41 28,39 1 163,99 

3 Hĺbenie káblovej ryhy 65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 4 - ručne 

m 410 44,74 18 343,40 

4 Hĺbenie káblovej ryhy  65 cm širokej a 120 
cm hlbokej, v zemine triedy 4 

m 868 23,02 19 981,36 

5 Výkop pre káblovú spojku a odbočnicu, ryha 
pre kábel nad 10 kV v zemina triedy 4 

ks 2 250,28 500,56 

6 Zahrnutie rýh strojom vrátane urovnania 
vrstvy, ale bez zhutnenia, vo voľnom 
teréne. 

m3 996,84 1,37 1 365,67 

7 Zhutnenie zeminy po vrstvách pri zahrnutí 
rýh strojom, vrstva zeminy 20 cm 

m3 996,84 0,19 189,40 

8 Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC 
do ryhy, šírka 33 cm 

m 1406 0,40 562,40 

9 Vypodloženie, oddelenie a krytie spojky 
alebo odbočnice pre kábel do 22 kV s 
dodaním piesku a tehál 

ks 2 46,72 93,44 

10 Ohradenie výkopu m 2812 2,79 7 845,48 

11 Zaistenie otvoru v murive proti vniknutiu vody ks 2 113,76 227,52 

12 Naloženie zeminy, odvoz do 1 km a zloženie 
na skládke a jazda späť 

m3 12,3 6,20 76,26 

13 Príplatok za odvoz zeminy za každý ďalší km 
a jazda späť 

m 123 0,38 46,74 

14 Proviz. úprava terénu v zemine tr. 4, aby 
nerovnosti terénu neboli väčšie ako 2 cm 
od vodor.hladiny 

m2 1196 2,08 2 487,68 

15 Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 
štrkodrvou, po zhutnení hr. 150 mm 

m2 41 5,60 229,60 
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16 Vyspravenie podkladu po prekopoch 
inžinierskych sietí plochy nad 15 m2 
podkladovým betónom PB I tr. C 20/25 hr. 
150 mm 

m2 41 20,16 826,56 

  Elektromontáže       15 504,04 

17 Rúrka ohybná elektroinštalačná z HDPE, D 
160 uložená voľne 

m 1414 1,88 2 658,32 

18 Kábel hliníkový silový uložený voľne 22-
AXEKVCE 12,7/22 kV 1x240/25 

m 4238 1,94 8 221,72 

19 Označovací štítok na kábel hliníkový (naviac 
proti norme) 

ks 6 0,27 1,62 

20 Zväzkovanie jednožilových káblov VN ks 1414 0,31 438,34 

21 Príplatok na zaťahovanie káblov, váha kábla 
do 6 kg 

m 1414 2,49 3 520,86 

22 VN spojky pre jednožilové káble s plastovou 
izoláciou a polovodivou vrstvou pre 
10kV,22kV a 35kV (185-400 mm) 

ks 6 47,60 285,60 

23 VN koncovky pre jednožilové káble s 
plastovou izoláciou a polovodivou vrstvou 
na žilách pre 10kV, 22kV a 35kV (70-300 
mm) 

ks 6 49,97 299,82 

24 Súprava k pripojeniu uzemňovacieho vodiča 
pre káble s pancierom alebo kovovým 
páskovým tienením (120-300 mm) 

ks 6 12,96 77,76 

  Materiál       49 950,72 

25 22-AXEKVC(AR)E 1x240/25 m 4238 8,67 36 743,46 

26 Chránička FXKVS160/6M m 1414 3,49 4 934,86 

27 KPL 250/10/SLER PE POZOR KÁBEL m 1414 1,48 2 092,72 

28 Spojka POLJ-24/1x120-240 (SMOE-62634)       ks 6 142,61 855,66 

29 VN koncovka, príp. T - adaptér sada 2 176,28 352,56 

30 Zvodič prepätia sada 2 1 296,43 2 592,86 

31 Podružný materiál % 5 475,72 2 378,60 

  Ostatné práce       9 675,00 

32 Vytýčenie sietí súbor 1 900,00 900,00 

33 Geodetické práce súbor 1 2 980,00 2 980,00 

34 Napäťová skúška VN kábla súbor 1 580,00 580,00 

35 Revízna správa súbor 1 280,00 280,00 

36 Výkon stavbyvedúceho súbor 1 800,00 800,00 

37 Zaistenie vypnutého stavu súbor 1 1 100,00 1 100,00 

38 Rezerva na neočakávané práce v % z 
celkovej ceny stavby 

% 2,5 1 214,00 3 035,00 

  CELKOM BEZ DPH       131 050,00 

 

 
4. Účastníci tejto dohody sa dohodli, že celkový limit ceny za zákazky vykonané na základe tejto dohody je  

131 050,00 € bez DPH. 
 
5. Cena uvedená v bode 2 tohto článku zahŕňa v sebe všetky náklady a je konečná. 



 
 

Adresa: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: +421 41 513 5214, +421 905916 972 www.uniza.sk 
IČO: 00397563 IČ DPH: SK 2020677824 DIČ: 2020677824  

 

6. Zhotoviteľ vyhlasuje, že materiál a náhradné diely použité pri realizácii zákazky budú obstarané v súlade 
so všeobecne záväznými právnymi predpismi SR a EÚ. 

7. Cena za zákazku bude zhotoviteľom vyúčtovaná do 15 kalendárnych dní podľa predloženého a oboma 
stranami podpísaného Protokolu o odovzdaní diela, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. Čiastočná fakturácia 
je možná na základe Zisťovacieho protokolu o čiastočnom plnení. 

8. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť zhotoviteľovi dohodnutú cenu v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa 
doručenia faktúry.  

9. Ak faktúra nie je vystavená v súlade s platnými predpismi, v súlade s touto zmluvou, alebo neobsahuje 
prílohy v súlade s touto zmluvou, je objednávateľ oprávnený v lehote splatnosti vrátiť ju zhotoviteľovi na 
prepracovanie. Vystavením novej faktúry začína plynúť nová lehota splatnosti a objednávateľ nie je 
v omeškaní so zaplatením faktúry.  

10. Faktúra bude obsahovať minimálne: 

10.1. obchodné meno a sídlo, IČO, DRČ predávajúceho, 
10.2. meno, sídlo, IČO, DRČ kupujúceho, 
10.3. názov a číslo zmluvy, 
10.4. číslo faktúry, 
10.5. deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 
10.6. označenie finančného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 
10.7. výšku ceny bez dane, sadzbu dane, 
10.8. fakturovanú sumu celkom vrátane DPH, 
10.9. pečiatku a podpis oprávnenej osoby. 

 
Článok  5 
Sankcie 

 
1. V prípade, že zhotoviteľ nedodrží termín plnenia stanovený v objednávke podľa tejto zmluvy, je 

objednávateľ oprávnený požadovať od zhotoviteľa zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,- eur za každý 
deň omeškania. Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody, ktorá 
mu vznikla porušením tejto povinnosti zo strany zhotoviteľa.  

2. Zhotoviteľ si môže uplatniť voči objednávateľovi v prípade omeškania objednávateľa s plnením peňažných 
záväzkov, úrok z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania.  

 
 

Článok 6 
Záväzky zmluvných strán 

 
1. Pokiaľ niektorú časť predmetu zmluvy zhotoviteľ zabezpečuje subdodávateľským spôsobom, zodpovedá 

za splnenie podmienok dohodnutých v tejto zmluve v celom rozsahu tak, ako keby všetky práce plnil on 
sám. Zmluvným partnerom pre objednávateľa na predmet plnenia dohody je len zhotoviteľ. 

2. Práce na pripojení sú spojené s inštaláciou v káblovom priestore, ktorý je majetkom SSD, a.s. 
Harmonogram prác musí byť konzultovaný a odsúhlasený touto spoločnosťou a práce musia byť vykonané 
v súčinnosti s SSD, a.s. Vykonanie prác nesmie obmedziť prevádzku UNIZA. 

 
Článok 7 

Doba plnenia dohody a možnosti skončenia 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do 31. augusta 2020. 

2. Zmluvu  je možné predčasne ukončiť aj niektorým z nasledujúcich spôsobov: 

3. písomnou dohodou obidvoch zmluvných strán. V písomnej dohode o skončení zmluvy sa uvedie deň, ku 
ktorému zmluva skončí. Ak deň ukončenia nie je v písomnej dohode o skončení platnosti uvedený, skončí 
sa Zmluva posledným dňom v mesiaci, v ktorom bola dohoda o skončení podpísaná oprávnenými osobami 
zmluvných strán. 
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4. písomnou výpoveďou objednávateľa alebo zhotoviteľa bez udania dôvodu, pričom výpovedná lehota je 
trojmesačná a začne plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane. 

5. odstúpením od Zmluvy v prípade jej podstatného porušenia ktoroukoľvek zo zmluvných strán. Zmluva 
zaniká, keď prejav vôle oprávnenej strany odstúpiť od Zmluvy je doručený druhej zmluvnej strane. 

6. Podstatným porušením Zmluvy zo strany zhotoviteľa sa rozumie poskytovanie vadného plnenia, na ktoré 
bol zhotoviteľ písomne upozornený, pričom nezabezpečil okamžitú nápravu a ďalej, ak aj napriek výzve 
objednávateľa nedodržiava  podmienky Zmluvy, najmä nedodržiava dohodnuté termíny zákaziek 
a porušuje svoje povinnosti vyplývajúce zo zodpovednosti za vady.  

7. Podstatným porušením Zmluvy zo strany objednávateľa sa rozumie bezdôvodné neuhradenie riadne 
vystavenej faktúry ani v dodatočne mu poskytnutej lehote aj napriek písomnej výzve zhotoviteľa.  

8. Ukončenie platnosti Zmluvy nemá za následok zánik povinností zmluvných strán z objednávok doručených 
zhotoviteľovi pred dňom skončenia platnosti Zmluvy. 

 
 

Článok  8 
Záručná doba a záručné podmienky 

 
1. Zhotoviteľ zodpovedá za vady predmetu plnenia podľa príslušných ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.  

2. Zhotoviteľ poskytuje objednávateľovi záruku za akosť zákazky vykonanej na základe tejto dohody 
a vystavenej objednávky v trvaní 24 mesiacov.  

3. Záručná doba začne plynúť odo dňa prevzatia zákazky objednávateľom, ktorým sa rozumie podpísanie 
Montážneho protokolu podľa článku 2, bod 6 tejto dohody.  

4. Objednávateľ je povinný uplatniť vady alebo nároky zo záruky za akosť bez zbytočného odkladu písomnou 
formou, pričom za písomnú formu sa na účely tejto Zmluvy považuje aj komunikácia prostredníctvom 
e- mailu. 

5. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu predmetu plnenia najneskôr nasledujúci pracovný deň po prijatí 
e- mailovej správy objednávateľa s uvedením a opisom vady, pokiaľ nebude dohodnutý iný termín. 

 
Článok 9 

Súčinnosť objednávateľa 
 

1. Za účelom plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ je povinný umožniť vstup zhotoviteľa do 
priestorov, v ktorých bude realizovať zákazku na základe tejto dohody. 

2. Objednávateľ je povinný zabezpečiť riadne osvetlenie pracoviska, bezpečný prístup k zariadeniam 
a odpojenie energií v prípade nevyhnutnosti. 

3. V prípade ak to je potrebné, objednávateľ na žiadosť zhotoviteľa umožní bezodplatne vjazd a parkovanie 
motorových vozidiel a techniky zhotoviteľa na parkovisku objednávateľa po dobu výkonu činností. 

 
Článok 10 

Záverečné ustanovenia 
 
1. Táto Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi  obidvoch zmluvných strán a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

2. Zmluvné strany berú na vedomie, že táto Zmluva podlieha zverejneniu v Centrálnom registri zmlúv v zmysle 
§5a/ zák. č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení noviel. 

3. Akékoľvek zmeny a doplnky v Zmluve je možné vykonať len formou písomných číslovaných dodatkov k 
tejto rámcovej dohode, podpísaných štatutárnymi orgánmi obidvoch zmluvných strán.  

4. Práva a povinnosti zhotoviteľa a objednávateľa, pokiaľ nie sú stanovené Zmluvou, sa riadia  príslušnými 
právnymi predpismi uvedenými v úvode tejto dohody a ďalšími súvisiacimi právnymi predpismi platnými na 
území SR. 
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5. Všetky spory vyplývajúce z tejto Zmluvy alebo v súvislosti s ňou vzniknuté sa zaväzujú zmluvné strany  
prednostne riešiť rokovaním na úrovni štatutárnych zástupcov s cieľom dosiahnuť dohodu o sporných 
otázkach. Pokiaľ sa toto aj napriek vynaloženému úsiliu nepodarí, rozhodne o sporných otázkach vecne a 
miestne príslušný súd. 

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú spôsobilé k právnym úkonom a ich zmluvná voľnosť nie je ničím 
obmedzená.  

7. Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto Zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu porozumeli, že 
bola uzavretá po vzájomnom prerokovaní, podľa ich pravej a slobodnej vôle, určite, vážne a zrozumiteľne, 
bez omylu, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, na znak súhlasu s jej obsahom ju 
dobrovoľne  vlastnoručne podpísali.    

8. Táto Zmluva a všetky prílohy, ktoré sú súčasťou tejto Zmluvy, prípadné dodatky k nej sa vyhotovujú v dvoch  
origináloch, z ktorých zhotoviteľ a objednávateľ obdržia po jednom výtlačku. 

   
 
 
V Žiline dňa …………………     V                   dňa……………………. 
 
 
 
 
Objednávateľ  …………………………………   Zhotoviteľ ........................................... 
Zastúpený: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD   Zastúpený: Jaroslav Jambor   

rektor       konateľ 


