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// Zmluva o diaľkovej správe a riadení zdrojov tepelných zariadení
// uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka, zákona Č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov

// medzi

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

TRENČIANSKY SAMOSPRÁ VNY KRAJ
K dolnej stanici 7282/20A
91101 TRENČíN
IČO:
DIČ:
v zastúpení:
Bankové spojenie:
Kód:
Číslo účtu:

ďalej len" objednávateľ

BYTAS, s.r.o.
Ľ. Stárka 16
911 05 Trenčín
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
V zastúpení:
Registrácia:

Bankové spojenie:
kód banky:
číslo účtu:

36126624
2021613275
Ing. Jaroslav Baška, predseda
Štátna pokladnica
8180
7000504489

a

31 673 112
2020526354
SK 2020526354
Zuzana Kehlová, konateľ spoločnosti
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trenčín
oddiel- Sro, Vložka číslo - 1501OIR
SBERBANK Slovensko, a.s. pob. Trenčín
3100
4250082107

ďalej len" poskytovateľ ".

Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že objednávateľ si objednáva a poskytovateľ
zabezpečí nasledovné činnosti v dohodnutom rozsahu a cene uvedenej v tejto zmluve.

ČI.I
Predmet zmluvy

1. Predmetom zmluvy je diaľková správa a riadenie tepelných zariadení, vykurovacích
tepelných zdrojov UK, prípravy a dodávky teplej vody prostredníctvom internetu pre
subjekty: Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len TSK), organizácie v zriaďovateľskej
pôsobnosti TSK (ďalej len OvZP), uvedené v bode 2. tohto článku a to
najmä:

a) Zabezpečenie monitoringu zdrojov tepla a ich konfigurácia prevádzky podľa
požiadaviek objednávateľa, resp.OvZP.

b) Koordinácia činností pri spustení a odstavovaní vykurovacích systémov (havária
technologických zariadení kotolne a prenosových ciest na základe požiadavky),

c) Diaľková identifikácia porúch.
d) Operatívne riešenie ich odstránenia (platená služba) - do 32 hod. ( do 1 000.- Eur bez

DPH)
e) Stála a nepretržitá služba v nasledovnom režime:



Zodpovedná osoba: meno zodpovednej osoby pre komunikáciu ohľadne havárie

Kontakt: - kontakt na zodpovednú osobu ohľadne havárie

.'hod. do 14:00 hod. v pracovných dňoch - monitoring prostredníctvom
. hÓ,dispečingu, prípadne na vyžiadanie kontaktnou osobou

O,hod. do 20:00 hod. v pracovných dňoch - na základe vyžiadania, kontaktn ou
U'"Yýzvouna telefón alebo e-mail

nbch pracovného voľna a pokoja - na základe vyžiadania, kontaktn ou osobou výzvou na
efÓ1h alebo e-mail:

- e-mail: dispecing{(v.bytas.sk

- SMS správa: na číslo - 0905250332, príp. 0904 156913

- mobil: 0905 250 332, príp. 0904 ]56913

- kontaktná osoba: Ing. Marián Matuška

f) Ostatné služby, havárie technických zariadení - na základe objednávky, ktorá musí

obsahovať:

VEC : Havária

Predmet: popis havárie .

Miesto: miesto havárie .

2. Diaľková správa a riadenie, začína na hlavných uzáveroch primárnych energií a končí na
hlavných uzáveroch pre dodávku tepla do rozvodov kúrenia (uzávery na rozdeľovačoch)
a dodávku teplej vody do rozvodov teplej vody a cirkulácie (uzávery na výstupe
z miestnosti kotolne, odovzdávacej stanice).

Diaľková správa a riadenie bude poskytovaná v nasledovných ()vZP:

l. Športové gymnázium Trenčín - regulačný blok + TÚV ( suterén internátu)
2. Športové gymnázium Trenčín - kotolňa - Školský internát

Staničná 6 , Trenčín, 911 05 , kontakt: jozef.psenka(tl)sgtn.tsk.sk
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín =.regulačný blok + TÚV

3. ( Staničná 4 )
4. Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša, Trenčín - kotolňa ( Brnianska 4 )

Staničná 4 , Trenčín, 911 05, kontakt: martina.knappova(ä)sosstn.tsk.sk
5. Stredná umelecká škola v Trenčíne - regulačný blok + TÚV

Staničná 8 , Trenčín, 911 05, kontakt: maria.vilkovskaCmsustn.tsk.sk
6. SPŠ Myjava - regulačný blok ( dodávka tepla z CZT )
7. Bývalá SOŠ Myjava - kotolňa na ul. Kpt. M. Uhra 55/1 v správe

SPŠ Myjava, ul. SNP 413/8, Myjava, 907 01, kontakt:
alena. palkova@spsmy.tsk.sk

8. Gymnázium Nové Mesto nad Váhom - kotolňa
Športová 41 , Nové Mesto nad Váhom, 915 01, kontakt:
ivana.matejovicova(a)gymnm.sk



/
/ 9.

/ 10.
11.

12.

13.

20.

21.

22.

14.

Bývalá SOŠ Nové Mesto nad Váhom - kotolňa na u\. Jánošíkova 428/4 v správe
SOŠ obchodu a služieb, Piešt'anská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom, 915 01,
kontakt: sekretariat@prvasocnmnv.sk
SOŠ Handlová - kotolňa
SOŠ Handlová - kotolňa ( bývalá SPŠ elektrotechnická )
SOŠ Handlová (starý internát )-regulačný blok
Lipová 8 , Handlová, 972 51 , kontakt: jozef.barborka(a')zssha.edu.sk
CSS Domino Prievidza - kotolňa
Veterná 11 , Prievidza, 971 01 , kontakt: iveta.laukova(alcssdomino.sk
OA Prievidza - odovzdávacia stanica tepla "O ST" ( dodávka tepla z CZT )
F. Madvu 2 , Prievidza, 971 29, kontakt: lubomir.vida(a?oapd.tsk.sk
SPŠ Považská Bystrica - regulačný blok ( dodávka tepla z CZT )
Ul. slovenských partizánov 1132/52 , Považská Bystrica, 017 01, kontakt:
tibor.machac@spspb.tsk.sk :
SOS Považská Bystrica - regulačný blok (dodávka tepla z CZT )
Ul. slovenských partizánov 1129/49 , Považská Bystrica, 017 01, kontakt:
jan.kunovsky(á)sospb.sk
SOŠ sklárska Lednické Rovne - regulačný blok ( dodávka tepla z CZT )
SOŠ sklárska Lednické Rovne (telocvičňa)- regulačný blok
Súhradka 193 , Lednické Rovne, 020 61, kontakt:
anna.krupickova@soslr.tsk.sk
Gymnázium Dubnica nad Váhom - regulačný blok + TÚV ( dodávka tepla z CZT )
Školská 2, Dubnica nad Váhom, 018 41, kontakt:
adriana.vancova@gymdb.tsk.sk
SPŠ Dubnica nad Váhom - regulačný blok + TÚV ( dodávka tepla z CZT )
Obrancov mieru 343/1 , Dubnica nad Váhom, 018 41, kontakt:
bagin.p@spsdub.sk
SŠ Partizánske - kotolňa
Námestie SNP 5 , Partizánske, 958 23, kontakt:
vladimir.ladziansky@spspart.sk
CSS Partizánske - kotolňa
Škultétyho 653/20 , Partizánske, 958 01 .
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - kotolňa - škola
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - kotolňa - školská jedáleň
Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - kotolňa - telocvičňa
UI.1 Mája 170/2 ,Trenčín ,911 35, kontakt: kovac(á)glstn.sk
SOŠ Stará Turá - kotolňa - škola
SOŠ Stará Turá - kotolňa - telocvičňa
Športová 675 , Stará Turá, 906 01, kontakt: milan.duroska@sosst.tsk.sk
CSS Nová Bošáca - kotolňa
Nová Bošáca 68 , 913 08 , kontakt: dana.pcterkova(ti)cssbosaca.sk
Škola v prírode Patrovec - kotolňa
Patrovec 249 , Trenčianske Jastrabie , 913 22, kontakt:
anna.chalupkova@svpp.tsk.sk

15.

16.

17.
18.

19.

23.
24.
25.

26.
27.

28.

29.



Cena celkom bez DPH .
DPH 20% .
Cena celkom s DPH .

9900,00 Eur
1 980,00 Eur

11 880,00 Eur

31.

CSS Lednické Rovne - kotolňa
Medňanská 80 , Lednické Rovne, 02061, kontakt:
janka. jezova@csslednicke.sk
CSS Trenčín, JUH - výmenníková stanica ( dodávka tepla z CZT )
Liptovská 10 , Trenčín, 911 08, kontakt: milada.kolarova(a)csstrencin.sk
CSS Nitrianske Pravno - kotolňa
Žltá 319/25 , Nitrianske Pravno, 972 13, kontakt: robcrt.orsag(á)csspravno.sk
CSS - SLOVEN, Slávnica - kotolňa
Slávnica 68 ,018 54, kontakt: martina.mutalova(akssslovcn.sk
SOŠ Pruské - kotolňa
Pruské 294, Pruské , 018 52, kontakt: janka.fedoro"afa),sospruskc.tsk.sk

32.

33.

34.

Čl. II
Cena predmetu plnenia

l) Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán.

2) Ostatné služby:
- V prípade havárie technického zariadenia, poskytovateľ zabezpečí jej urýchlené

odstránenie za úhradu na základe objednávky.

Čl. III
Fakturácia a platobné podmienky

1. Poskytovateľ bude službu fakturovať v dvoch splátkach štvrťročne a faktúru vystaví do 15.
dňa nasledujúceho mesiaca po uplynutí doby troch mesiacov.

2. Faktúra vystavená poskytovateľom musí spÍňať náležitosti daňového dokladu stanovené
platnými právnymi predpismi.

3. V prípade, ak faktúra nebude v súlade s platnými právnymi predpismi, vo faktúre budú
uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať všetky uvedené náležitosti, je dôvod na
odmietnutie faktúry a jej vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť až
po preukázateľnom doručení novej faktúry objednávateľovi. Objednávateľ uvedie dôvod
vrátenia faktúry.

4. Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
5. Ostatné služby podľa Článku II. bod. 2 budú fakturované podľa skutočne vykonaných prác.

Čl. IV
Doba poskytnutia služby.

1. Doba poskytnutia služby do 30.4.2015.



Čl. V
Ostatné dohody a sankcie .

. :.í4k nedôjde k inej dohode, uzatvorenej písomnou formou medzi poskytovateľom a
. objednávateľom, pri neplnení vzájomných zmluvných podmienok budú majetkové sankcie
realizované podľa obchodného zákonníka.

2. V prípade omeškania so zaplatením faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť
poskytovateľovi úrok z omeškania z dlžnej čiastky za každý deň omeškania v zmysle
Obchodného zákonníka.

3. Poskytovateľ nezodpovedá za kvalitu diela v prípade, že predmet diela poškodí i preruši
komunikácie, vypne bez oznámenia ... .),Objednávateľ, alebo tretia osoba neodborným
zásahom alebo úmyselne.

4. Objednávateľ nebude bez účasti poverených zástupcov Poskytovateľ vykonávať zásahy
do priebehu výkonu správy. Pokiaľ by k takýmto zásahom došlo, budú tieto pre
zhotoviteľa právne nezáväzné.

5. Hardvérové a softvérové technické zariadenia slúžiace na výkon diaľkovej správy
podliehajú autorským právam poskytovateľa služby.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia.

l. Pokiaľ vzťah medzi obidvoma zmluvnými stranami nie je touto zmluvou upravený, platia
ustanovenia Obchodného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka v rozsahu použiteľnom
pre riešenie predmetného vzťahu.

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán
a účinnosť v nasledujúci deň po jej zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 01.01.2011
v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu
tejto zmluvy v lehote troch mesiacov od jej uzavretia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo
zo zákona.

3. Táto zmluva sa vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre
objednávateľa a jedno pre poskytovateľa. Všetky vyhotovenia sú právne rovnocenné.

4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah zmluvy je prejavom ich slobodnej vôle, zmluva nebola
uzatvorená v tiesni a ani za zvlášť nevýhodných podmienok. Súčasne vyhlasujú, že si ju
riadne a dôsledne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne
podpísali.

V Trenčíne dňa: // jí M/t;

Ing. Jaroslav Baška
predseda

Zuzana Kehlová
konateľka spoločnosti


