
Zmluva o diaľkovej správe a riadení tepelných zariadení, vykurovacích 
tepelných zdrojov ÚK 

uzatvorená podľa § 269 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva") 

Objednávateľ : 

Poskytovateľ: 

medzi 

Zmluvnými stranami 

TRENČIANSKY SAMOSPRÁVNY KRAJ 
K dolnej stanici 7282/20A 
91 1 01 TRENČÍN 
IČO: 
DIČ: 
v zastúpení : 
Bankové spojenie : 

IBAN: 

36126624 
2021613275 
Ing. Jaroslav Baška, predseda 
Štátna pokladnica 

SK5 l 8180 0000 0070 0050 4489 

(ďalej len „ obj ednávateľ „) 

a 
KLIMASOFT, s. r. o. 
Vajanského 58, 921 01 PIEŠŤANY 
IČO: 36218944 
DIČ: 2020 168403 
IČ DPH : SK 2020 168403 
V zastúpení : 
Registrácia : 

Bankové spojenie : 

IBAN: 

Ing. Ivan Švančara, konateľ spoločnosti 
Výpis z Obchodného registra Okresného súdu Trnava 
oddiel - Sro, Vložka číslo - 1Ol02/T 
Slovenská sporiteľňa, a. s . pobočka Piešťany 

SK30 0900 0000 0000 4827 4908 

( ďalej len „ poskytovate!"') 

zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ si objednáva a poskytovateľ zabezpečí nasledovné 
čilUlosti v dohodnutom rozsahu a cene uvedenej v tejto zmluve. 

Čl. 1 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom zmluvy je „správa kotolní - diaľková správa a riadenie tepelných zariadení, 
vykurovacích tepelných zdrojov ÚK pre Trenčiansky samosprávny kraj (ďalej len 
„TSK") a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK (ďalej len „OvZP"), uvedené 
v bode 2. tohto článku. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť nasledovné služby - oprava 
lokálneho ovládania kotolní, inštalácia miestnych displejov na kotolniach. V kotolniach, 
ktoré sú riadené regulátormi radu Climatix budú doplnené lokálne displeje, umožňujúce 
riadne zadávania užívateľských parametrov. V kotolniach riadených regulátormi radu 
Saphire, ktoré už výrobca nedodáva a nie je možné dodať displeje budú k j estvujúcim 
PC doplnené monitory. Na PC bude nainštalovaný SW, ktorým sa budú dať zadávať 



užívateľské parametre: Služby zahŕňajú tiež: Dodanie ovládacích displejov a PC 
monitorov, 
Inštaláciu displejov a monitorov, 
Zas"kolenie obsluhy kotolní. 

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za riadne a včas poskytnuté služby 
podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu. 

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 musí byť nastavená tak, aby bol 
zabezpečený nerušený výkon tepelných zariadení, vykurovacích tepelných zdrojov ÚK a 
prípravy a dodávky teplej vody. Po ukončení nastavenia lokálneho ovládania kotolní 
poskytovateľ odovzdá všetky prístupové kódy k riadeniu diaľkovej správy na jednotlivých 
OvZP. 

Ri d . . ď ľk . d . b d a eme a nastaveme za ove; spravy, na ema u epos ky ld ' hO ZP tovane v nas e ovny c v 

1. Športové gymnázium Trenčín - regulačný blok + TÚV ( suterén internátu) 

2. Športové gymnázium Trenčín - kotolňa - Školský internát 

Staničná 6 , Trenčín , 911 05 , kontakt : i ozef. osenka{o)s~n. tsk.sk 
Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša , Trenčín - regulačný blok + TUV 

3. ( Staničná 4 ) 

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

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

Staničná 8, Trenčín, 911 05, kontakt: maria.vilkovska!@sustn.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.oalkova!@sosmv.tsk.sk 

8. Gymnázium Nové Mesto nad Váhom - kotolňa 

Športová 41, Nové Mesto nad Váhom, 915 01, kontakt: 
ivana.matejovicova(@,gymnm.sk 

9. Bývalá SOŠ Nové Mesto nad Váhom -kotolňa na ul. Jánošíkova 428/4 v správe 
SOŠ obchodu a služieb, Piešťanská 2262/80, Nové Mesto nad Váhom , 915 01, 
kontakt: sekretariat~~rvasocnmnv .sk 

10. SOŠ Handlová - kotolňa 
11. SOŠ Handlová - kotolňa (bývalá SPŠ elektrotechnická ) 

12. SOŠ Handlová (starý internát )-regulačný blok 
Lipová 8 , Handlová , 972 51 , kontakt : iozef.barborka{o),Zssha.edu.sk 



13. CSS Domino Prievidza - kotolňa 

Veterná 11, Prievidza, 971 01 , kontakt: iveta.laukova@.cssdomino.sk 

14. OA Prievidza - odovzdávacia stanica tepla „OST" ( dodávka tepla z CZT ) 
F. Madvu 2, Prievidza, 971 29, kontakt : lubomir.vida(a),oaQd.tsk.sk 

15. SPŠ Považská Bystrica - regulačný blok ( dodávka tepla z CZT) 
Ul. slovenských partizánov 1132/52, Považská Bystrica, 017 01, kontakt : 

tibor.machac(a),sosob.tsk.sk 

16. SOS Považská Bystrica - regu lačný blok ( dodávka tepla z CZT) 
Ul. slovenských partizánov 1129/49 , Považská Bystrica , 017 01, kontakt : 

jan.kunovskl'.(a),sosQb.sk 

SOŠ sklárska Lednické Rovne - regulačný blok ( dodávka tepla z CZT) 
17. 
18. SOŠ sklárska Lednické Rovne (telocvičňa)- regulačný blok 

Súhradka 193, Lednické Rovne, 020 61, kontakt : 
anna.kru oickova@.soslr.tsk.sk 

19. Gymnázium Dubnica nad Váhom - regulačný blok + TÚV (dodávka tepla z CZT) 
Školská 2, Dubnica nad Váhom, 018 41, kontakt: 

adriana.vancova@.ITTTmdb.tsk.sk 

20. SPŠ Dubnica nad Váhom - regulačný blok + TÚV (dodávka tepla z CZT) 
Obrancov mieru 343/1 , Dubnica nad Váhom, 018 41, kontakt: 

ba2in.o(a),sosdub.sk 
21. SŠ Partizánske - kotolňa 

Námestie SNP 5, Partizánske , 958 23, kontakt: 
vladimir.ladzianskv@.sosoart.sk 

22. Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - kotolňa - škola 
23. Gymnázium Ľ. Štúra Trenčín - kotolňa - školská j edáleň 
24. Gymnázium Ľ. Štúra Trenč ín - koto lňa - telocvičňa 

Ul.1 Má.ia 170/2 , Trenčín , 911 35, kontakt : kovac@.glstn.sk 

25. SOŠ Stará Turá - kotolňa - škola 

26. SOŠ Stará Turá - kotolňa - telocvičňa 

Športová 675 , Stará Turá , 906 01, kontakt : milan.duroskaíolsosst. tsk.sk 
27. CSS Nová Bošáca - kotolňa 

Nová Bošáca 68, 913 08, kontakt: dana.oeterkova@.cssbosaca.sk 
28. CSS Lednické Rovne - kotolňa 

Medňanská 80, Lednické Rovne , 020 61, kontakt: 
ianka. i ezova@.csslednicke.sk 

29. CSS Trenčín, JUH - výmenníková stanica ( dodávka tepla z CZT ) 

Liptovská 10 , Trenčín , 911 08, kontakt : milada.kolarova@.csstrencin.sk 
CSS Nitrianske Pravno - kotolňa 

30. 
Žltá 319/25, Nitrianske Pravno , 972 13, kontakt : robert.orsagr@cssoravno.sk 
CSS - SLOVEN, Slávnica - kotolňa 

31. 
Slávnica 68 , 018 54, kontakt : martina.muta lova(a),csssloven.sk 



32. 
SOS Pruské - kotolňa 

Pruské 294, Pruské , 018 52, kontakt: ianka.fedorova(@sospruske.tsk.sk 
Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
Riaditeľka: PhDr. Iveta Géczyová mobil: 0901-918835 

33. Košovská cesta 9, 971 01 Prievidza 

iveta.geczl_'.ova(@muzeumQd.sk 

3. Poskytovateľ je povinný po skončení tejto zmluvy, respektíve po skončení poskytovania 
služieb podľa toho čo nastane skôr, najneskôr do 30 dní, odovzdať objednávateľovi nasledovné 
dokumenty a/alebo podklady: 

technická dokumentácia v 3 vyhotoveniach v tlačenej forme a 1 x v elektronickej forme. 
• prístupové heslo do operačného systému WINDOWS do PC pri rozvádzačoch , 

zdrojové súbory vizualizačných programov bežiacich na PC, 
prístupové práva do všetkých routrov pre internetové spojenie ako aj pre komunikáciu 
medzi regulátormi, 

• zoznam IP adries všetkých strojovní a kotolní a spôsob pripojenia sa do nich, ak je 
použitá VPN tak nastavenie tejto siete . 

4. Podklady a dokumenty uvedené v bode 3. tohto č lánku sú po celý čas trvania zmluvy a po jej 
skončení vlastníctvom objednávateľa. 

5. Objednávateľ je oprávnený prostredníctvom určeného zástupcu kedykoľvek kontro lovať 

priebeh poskytovania služieb. 

6. Poskytovateľ zodpovedá v rozsahu predmetu zmluvy za prípadné poškodenie zariadení , 
ktoré by vzniklo j eho nekvalifikovaným alebo neoprávneným konaním. Poskytovateľ je 
povinný ohlásiť objednávateľovi bez zbytočného odkladu každú škodu vzniknutú na 
zariadeniach. 

7. Objednávateľ zabezpečí pripojenie na internet cez pevnú verejnú IP adresu a port. Prípadné 
navýšenie internetového pop latku znáša už ívateľ objektu (štandardné priame pripojenie cez 
verejného poskytovateľa internetu). Z dôvodu vzdialenej správy vykurovacích jednotiek je 
poskytovateľ služby povinný nainštalovať internetové pripojenie k riadiacej jednotke, ktoré 
poskytnú OvZP TSK. 

8. Požadovaná lehota dodania služieb podľa tejto zmluvy j e 60 dní od účinnosti zmluvy. 



Čl. II 
Cena predmetu plnenia 

1. Cena za predmet z mluvy j e stanovená dohodou zmluvných strán. 

Cena celkom bez DPH ................. .... .. „ ....................... . 
DPH 20°/o ..... ......................................... ..................... „ . . . 

Cena celkom s DPH .... „ . .• • . .... .... . . . . . .... . . ... . ... . ..... . • • • • •. ••• • . 

19 960,00 Eur 
3 992,00 Eur 

23 952,00 Eur 

V cene nie sú zahrnuté náklady na náhradné diely, alebo opravy zariadení MaR, ktorých závady 
sa zistia počas inštalácie displejov. Tieto náhradné diely budú objednané písomnou 
objednávkou objednávateľa na základe cenovej ponuky predloženej Poskytovateľom, pričom 

cena náhradných dielov nesmie presahovať priemernú cenu na trhu. 

Čl. III 
Fakturácia a platobné podmienky 

1. Poskytovateľ j e oprávnený vystaviť faktúru až po skončení poskytovania služieb 
a odovzdaní dokumentov a/alebo podkladov podľa čl. I ods. 3. tejto zmluvy. Uvedená 
skutočnosť bude zmluvnými stranami potvrdená písomným protokolom podpísaným oboma 
zmluvnými stranami. Protokol podľa predchádzajúcej vety bude prílohou faktúry. 

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 j ej vrátenie na prepracovanie . Nová lehota splatnosti začne plynúť až 
po preukázateľnom doručení novej faktúry obj ednávateľovi . Objednávateľ uvedie dôvod 
vrátenia faktúry. 

4. Splatnosť faktúry j e 30 dní odo dňa j ej doručenia obj ednávateľovi. 

5. Ak dôjde k porušeniu povinností zo strany Poskytovateľa, Objednávateľ má nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny predmetu plnenia s DPH za každé takéto porušenie. 
V prípade, že sa jedná o pokračujúce porušenie povinností, má Objednávateľ nárok na 
zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny predmetu plnenia s DPH za každý, aj začatý, deň 
trvania porušenia povinností, avšak minimálne vo výške 1 % z ceny predmetu plnenia 
s DPH. 

Čl. IV 
Záverečné ustanovenia. 

1. Pokial' vzťah medzi obidvoma zmluvnými stranami nie j e touto zmluvou upravený, platia 
ustanovenia Obch odného zákonníka, resp. Občianskeho zákonníka v rozsahu použiteľnom 

pre riešenie predm etného vzťahu. 
2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán 

a účinnosť v nasleduj úci deií po j ej zverejnení podľa platnej právnej úpravy od 01.01.201 1 
v Slovenskej republike. Zmluvné strany berú na vedomie, že ak by nedošlo k zverejneniu 
tejto zmluvy v leh ote troch mesiacov od j ej uzavret ia platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo 
zo zákona. 



3. Táto zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých dve sú určené pre 
objednávateľa a dve 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 Trenčín~ dňa// 1 g Júl 2016 
V Piešťanoch dňa: _.----..,_ rf /. ?,o/~ 

I 
-----------v-------------~---~r-.tt-- ,---~ ;· · 1 ',..e. 

Ing. Jaroslav Baška ~ 
______ /_~---- -----~----------

/ Ing. Ivan Svančara 
predseda · konateľ spoločnosti _ ·°" ~ .r.O• 


