
Objednávateľ: 

Zastúpený: 

IČO: 
DIČ: 
IBAN: 

Zhotoviteľ: 

Zapísaný v OR: 

Zastúpený: 

IČO: 
IČDPH: 
IBAN: 

ZMLUVA O DIELO 

uzatvorená podľa Obchodného zákonníka § 536 a nasl. 

1. Zmluvné strany 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A 
911 01 Trenčín 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 

36126624 
2021613275 
SK51 8180 OOO 0070 0050 4489 

HUT/RA SLOVAK/A s.r.o. 
Ul. 29. augusta 92 
972 51 Handlová 

OS Trenčín, odd. Sro vložka č. 10438/R 

Ing. Junga Ivan, konatel' spoločnosti 

36297569 
SK2020076553 
SK25 8370 0000 0023 0136 1933 

-- - - ----- -- ---
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II. Predmet zmluvy 

1. Predmetom plnenia je výkon opráv, servisná a kontrolná činnosť na regulátoroch tlaku plynu Francel 
REGAL 2 VSX2, inštalovanom v administratívnej budove TSK v Trenčíne, ktorú prevedie zhotoviteľ pre 
objednávateľa podľa ods. II. čl. 2, 3 a 4 tejto zmluvy. 

2. Vykonanie kontroly tesnosti regulátora a funkčnosti bezpečnostného uzáveru. 
3. Vykonanie generálnej opravy regulátora tlaku plynu. 
4. Vykonanie ďalších úkonov nad rámec predmetu plnenia podľa požiadaviek objednávateľa a možnosti 

zhotoviteľa. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že pokiaľ v tejto zmluve nie je uvedené inak, tak na výkon opráv a servisnú 
činnosť sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu o dielo ( §536 a nasl.) a na 
výkon kontrolnej činnosti sa vzťahujú ustanovenia Obchodného zákonníka upravujúce zmluvu 
o kontrolnej činnosti ( § 591 a nasl. ) 

III. Doba plnenia zmluvy 

1. Vykonanie kontroly tesnosti regulátora a funkčnosti bezpečnostného uzáveru podľa ods. II. čl. 2 zmluvy 
- lx za rok. 

2. Vykonanie generálnej opravy regulátora tlaku plynu podľa ods. II. čl. 3 zmluvy- lx za päť rokov. 
3. Zhotoviteľ dohodne presný termín výkonov predmetu plnenia podľa ods. III. čl. 1 a 2 zmluvy so 

zástupcom objednávateľa minimálne 10 dní pred plánovaným výkonom. 
4. V prípade havárie regulátorov tlaku plynu bude oprava riešená do 24 hodín od preukázateľného 

nahlásenia havárie na tel.č. : 0905 380 644 
5. V prípade poruchy regulačnej rady plynu alebo regulátorov tlaku plynu prevedie zhotoviteľ opravu 

alebo náhradu vadného dielu v dohodnutej dobe, najneskôr do 10 dní od preukázateľného nahlásenia 
poruchy. 

6. Záruka na prevedené práce a použité náhradné diely je 12 mesiacov odo dňa vykonania týchto prác 
alebo nainštalovania náhradného dielu. 

IV. Výsledok servisnej činnosti 

Výsledky prevedených kontrol a opráv sa zaznamenajú do revíznej knihy PZ alebo do záručného a evidenčného 

listu regulátora. 

HUTIRA Slovdk1a s.r.o. 

2 



V. Cena plnenia 

1. Objednávateľ za prevedený výkon podľa predmetu plnenia zmluvy zaplatí zhotoviteľovi zmluvnú cenu 
2. Cena za vlastný výkon je uvedená v prílohe č. 1 Zmluvy. 
3. K cene za vlastný výkon bude pripočítaná cena za dodaný materiál, ktorá je potrebná pre správne 

plnenie ods. II. zm luvy. 
4. Cestovné náklady budú fakturované podľa predpísaného výkazu jazdy objednávateľom, pričom sadzba 

za 1 km je určená tarifou podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších 
predpisov. Cestovné náklady budú preukazované objednávateľovi osobitne prílohou k faktúre za cenu 
dodaného diela. Prílohou faktúry podľa tohto diela bude kópia výkazu jázd. 

S. Prípadné zmeny cien v ďalších rokoch zhotoviteľ oznámi písomne objednávateľovi a to vždy vopred. 
Akceptáciu zmeny cien, v prípade záujmu o ďalšiu obchodnú spoluprácu, potvrdí obratom 
objednávateľ písomne. Uvedená akceptácia novej ceny bude tvoriť dodatok tejto zmluvy. 

Vl. Fakturácia a plnenie 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za vykonané práce podľa predmetu plnenia ods. II. zmluvy dohodnutú 
cenu podľa ods. V. zmluvy a to na základe faktúry zhotoviteľa a priloženého protokolu o vykonaní prác 
podpísaného servisným pracovníkom zhotoviteľa a zástupcom objednávateľa v lehote splatnosti 
uvedenej na faktúre zhotovitel'a. Zmluvné strany sa dohodli na lehote splatnosti faktúry 30 dní odo 
dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

2. Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry za vykonanie predmetu plnenia je zhotoviteľ oprávnený účtovať 
objednávateľovi za každý deň omeškania po lehote splatnosti úrok z omeškania vo výške 0,05% 
z fakturovanej čiastky. Objednávateľ sa zaväzuje úrok z omeškania uhradiť. 

3. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, Objednávateľ ju bezodkladne 
vráti Zhotoviteľovi na prepracovanie. Opravená faktúra je splatná do 30 kalendárnych dní odo dňa jej 
opätovného doručenia Objednávateľovi. 

VII. Platnosť zmluvy- odstúpenie od zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu 3 rokov s výpovednou lehotou 3 mesiace odo dňa doručenia druhej 
strane. 

2. Odstúpenie od zmluvy je možné iba na základe písomnej dohody oboch zmluvný strán za podmienok 
podľa Obchodného zákonníka v platnom znení. 

3. Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade, ak dôjde v ďalších krokoch k zmene cien zhotoviteľa 
a objednávateľ nebude zvýšenie cien akceptovať v súlade s článkom V. Cena diela bod S. 

4. Zmeny a doplnky zmluvy sú možné po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán písomnou formou. 

HUTIRA Slovakia s.r.o. 
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VIII. Ostatné dojednania 

1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi vstup do areálu za účelom prevedenia predmetu plnenia podľa ods. 
II. zmluvy. 

2. Mechanicky poškodené časti regulátora či regulačnej súpravy budú na žiadosť objednávateľa opravené 
alebo nahradené novými podľa dohodnutej špecifikácie medzi zmluvnými stranami v termíne, ktorý 
bude určený dodatkom zmluvy. Ocenenie opravy či úpravy bude rovnako uvedené v dodatku zmluvy. 

3. Vo všetkých ostatných záležitostiach nedotknutých touto zmluvou sa vzájomných vzťah oboch 
zmluvných strán riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho a Obchodného zákonníka platného na 
území SR. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Každá zo zmluvných strán obdrží po jednom exemplári, 
pričom každý má platnosť originálu. 

5. Obe zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že táto zmluva bola uzatvorená slobodne na základe 
prejavenej vôle oboch zmluvných strán a je prejavom ich slobodnej vôle znášať právne následky. 

6. Zmluvné strany považujú obsah tejto zmluvy za dôverný a zaväzujú sa zachovať o ňom, ako aj 
o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri plnení záväzkov vyplývajúcich im z tejto zmluvy, mlčanlivosť 
voči všetkým subjektom, okrem zmluvných strán. 

7. Zmluvné strany sa dohodli a zhotoviteľ sa zaväzuje nepostúpiť na tretie subjekty bez predchádzajúceho 
písomného súhlasu objednávateľa pohľadávky vzniknuté voči objednávateľovi pri plnení tejto zmluvy. 

8. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia vzájomnou dohodou. 
Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd. 

• v Oľ.ff. / OJ._ f 
V Handlovej, dna ............................ . 
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Za zhotoviteľa: ( 

Ing. Ivan Junga .\J 
konateľ spoločnosti 

HUTIRA Slovdkid s.r.o. 
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·7 2 NOV, 2021 
V Trenčíne, dňa „ ... „.„.„ .. „ ... „ ..... „ 

Ing. Jaroslav Baška ........... -~ 
predseda 



PRÍLOHA Č.1 

Cenník k servisnej zmluve 

POPIS 
bez DPH 

Sadzba 
DPH s DPH 

Hodinová sadzba výkonu 
35,-€ 7,- € 42,-€ 

servisného tethr'lika 

Sadzba za 1 km Osobný automobil 0,40€ 0,08€ 0,48€ 

Technická pomoc (konzultácia pomoc pri riešení problému 
20,-€ 4,- € 24,-€ 

u zákazníka) 

Uvedenie do prevádzky a zaškolenie pružinové regulátory 
35,-€ 7,- € 42,-€ 

obsluhy 

Kontrola tesnosti a funkčnosti R 70, REGAL 2, B 249, REGAL 3 
30,-€ 6,-€ 36,-€ 

regulátora 

Za prevedenie generálnej opravy Bez náhradných dielov 
regulátora tlaku plynu REGAL 2 45,- € 9,- € 54,-€ 
podl'a čl. II bod 3. zmluvy 

Za prevedenie generálnej opravy Bez náhradných dielov 
regulátora tlaku plynu REGAL 3 60,- € 12,- € 72,-€ 
podl'a čl. II bod 3. zmluvy 
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