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ZMLUVA č. 45/2021/T03

č. ÚEZ: 254/2021

O POSKYTOVANÍ SLUŽBY PREVÁDZKOVANIA VYHRADENÉHO
TECHNICKÉHO ZARIADENIA ELEKTRICKÉHO
TS č. 1040-000
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

uzatvorená medzi:
Objednávateľom :

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
Sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: 00603317
Bankový účet vedený v: Prima banka Slovensko, a.s.
IBAN: SK08 5600 0000 0018 0034 7007
Oprávnený k podpisu zmluvy:
Mgr. Rudolf Kusý – Starosta mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
(ďalej len „Objednávateľ“)
a

Poskytovateľom:

ZSE Energia, a.s.
Sídlo: Čulenova 6, 816 47 Bratislava I
IČO : 36 677 281
IČ DPH : SK2022249295
bankový účet vedený v: Tatra banka, a.s.
IBAN: SK47 1100 0000 0026 2410 6902
Oprávnení k podpisu zmluvy:
Ing. Imre Mészáros – Vedúci korpotárneho predaja
Mgr. Dana Kovalíková – Key Account Manager
Oprávnený k rokovaniu vo veciach technických:
Mgr. Radoslav Riso – technik prevádzky VTZ
(ďalej len „Poskytovateľ“)
(Objednávateľ a Poskytovateľ spoločne aj ako „Zmluvné strany“ a každý
samostatne ako „Zmluvná strana“)

PREAMBULA
KEĎŽE:
A) Objednávateľ je vlastníkom vyhradeného technického zariadenia, bližšie špecifikovaného
v čl. II. bod 2.2 tejto zmluvy (ďalej len „VTZ“);
B) Objednávateľ uzatvoril s príslušným prevádzkovateľom distribučnej sústavy (ďalej len „PDS“)
zmluvu o pripojení do distribučnej sústavy podľa jej definície uvedenej v § 26 ods. 3 zákona
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (ďalej len „zákon o energetike“);
C) S poukazom na skutočnosti uvedené v bodoch A) a B) tohto článku zmluvy je objednávateľ
podľa § 39 ods. 9 zákona o energetike povinný vykonávať prevádzkovanie VTZ a zodpovedá
za jeho údržbu a bezpečnú a spoľahlivú prevádzku;
D) Objednávateľ má záujem na zabezpečovaní niektorých činností, prác a/alebo úkonov
prevádzkovania VTZ prostredníctvom tretej osoby na to oprávnenej v zmysle vyhlášky
Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 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 (ďalej len
„vyhláška“);
E) Poskytovateľ je osoba, ktorá je alebo ku dňu účinnosti tejto zmluvy bude držiteľom oprávnenia
na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok a opráv vyhradeného technického
zariadenia elektrického, ktoré sa vydáva v súlade s § 15 zákona č. 124/2006 Z. z.
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o BOZP“);
F) Poskytovateľ a objednávateľ sa vzájomne dohodli na odplatnom zabezpečovaní niektorých
činností, prác a/alebo úkonov prevádzkovania VTZ objednávateľa poskytovateľom;
PRETO zmluvné strany uzatvárajú túto Zmluvu o poskytnutí služby prevádzkovania vyhradeného
technického zariadenia v nasledujúcom znení (ďalej len „zmluva“):
1.

VÝKLAD POJMOV

1.1

Na účely Zmluvy majú nasledovné pojmy a slovné spojenia tento význam:
„Akceptovaná ponuka“ má význam priradený v čl. 4. bod 4.5.
„Cena NS“ znamená cenu Nadštandardných služieb určenú podľa čl. 4. alebo podľa čl. 6.
bod 6.3.
„Nadštandardné služby“ znamenajú práce, úkony, činnosti a/alebo služby uvedené
v článku 4. Nadštandardné služby nie sú zahrnuté v Službe prevádzkovania VTZ
a Paušálnej cene.
„Norma STN 34 3100“ znamená Slovenskú technickú normou STN 34 3100 Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a prácu na elektrických inštaláciách.
„OOPaOS“ má význam priradený v čl. 3. bod 3.5.1.
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„Oprávnenie“ znamená oprávnenie na vykonávanie odborných prehliadok a odborných
skúšok a opráv vyhradeného technického zariadenia elektrického vydané v súlade s § 15
zákona o BOZP.
„Paušálna cena“ znamená paušálnu mesačnú
prevádzkovania VTZ vo výške podľa čl. 5. bod 5.1.

cenu

za

poskytovanie

Služby

„PDS“ znamená prevádzkovateľa distribučnej sústavy, do ktorej je VTZ pripojené.
„Písomnosť“ znamená akúkoľvek požiadavku, výzvu, oznámenie, odstúpenie od tejto
Zmluvy alebo od ktorejkoľvek jej časti alebo inú listinu, ktorá sa má predložiť v súvislosti
s touto Zmluvou.
„Poverenie“ má význam priradený v čl. 2. bod 2.5 a 2.6.
„Pracovný čas“ má význam priradený v čl. 6. bod 6.9.
„Pracovný deň“ znamená deň, ktorý nie je dňom pracovného pokoja v zmysle jeho
definície v zákone č. 241/1993 Z. z. o štátnych sviatkoch, dňoch pracovného pokoja a
pamätných dňoch v znení neskorších predpisov alebo sobotou a nedeľou.
„Prevádzkovateľ VTZ“ znamená osobu, ktorá s PDS uzatvorila zmluvu o pripojení VTZ do
distribučnej sústavy PDS podľa jej definície uvedenej v § 26 ods. 3 Zákona o energetike
a/alebo osobu, ktorá v zmysle § 8 Vyhlášky používa VTZ na plnenie svojich úloh.
„Pridružená spoločnosť Poskytovateľa“ znamená osobu, ktorá priamo alebo nepriamo,
prostredníctvom jedného alebo viacerých prostre30kov, kontroluje Poskytovateľa alebo je
kontrolovaná Poskytovateľom alebo je s ním pod spoločnou kontrolou, pričom „kontrola“
znamená priame alebo nepriame (prostredníctvom jedného alebo viacerých prostredníkov)
vlastnenie viac ako polovice základného imania alebo právo vykonávať viac ako polovicu
hlasovacích práv alebo právo vymenovať viac ako polovicu členov štatutárneho orgánu
oprávneného konať za takúto osobu alebo právo riadiť alebo rozhodovať o riadení osoby na
základe zmluvy alebo iných skutočností.
„Príkaz B“ má význam priradený v čl. 2.10 Normy STN 34 3100.
„Služba prevádzkovania VTZ“ má význam priradený v čl. 3.
„Subdodávateľ“ má význam priradený v článku 2. bod 2.4.
„VTZ“ znamená vyhradené technické zariadenie/-ia elektrické špecifikované v čl. 2. bod
2.2.
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„Vyhláška“ znamená vyhlášku Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky 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.
„Zákon o BOZP“ znamená zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri
práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Zákon o energetike“ znamená zákon č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
„Zmluva“ znamená túto zmluvu o poskytovaní služby prevádzkovania vyhradeného
technického zariadenia elektrického.
„Zodpovedná osoba“ znamená osobu zodpovednú za prevádzku elektrickej inštalácie
podľa čl. 2.14 Normy STN 34 3100.
1.2

Pojmy a slovné spojenia uvedené v predchádzajúcom bode platia rovnako pre jednotné aj
množné číslo a majú význam daný príslušnou definíciou aj pri ich použití v akejkoľvek inej
listine alebo dokumente vyhotovenom v súvislosti so Zmluvou, pokiaľ sa v ňom nenachádza
odlišná definícia. Odkazy v tejto Zmluve na akýkoľvek právny predpis alebo technickú normu
sa vzťahujú na príslušný právny predpis alebo technickú normu v platnom znení.

2.

PREDMET ZMLUVY

2.1

Predmetom Zmluvy je záväzok Poskytovateľa, za podmienok v Zmluve ďalej uvedených,
zabezpečovať Objednávateľovi poskytovanie Služby prevádzkovania VTZ pre v bode 2.2
špecifikované VTZ a záväzok Objednávateľa uhrádzať Poskytovateľovi dohodnutú
Paušálnu cenu.

2.2

Pod VTZ sa rozumie/-ejú nasledujúce vyhradené technické zariadenie/-a elektrické:
Trafostanica č.:
Typ trafostanice:
Transformátor:

1040-000
Murovaná
T1: 160 kVA
Linka VN: č. 208

VN rozvádzač:

pole č. 1 prívod/vývoj TS 0074-000/06
pole č. 2 trafo T1
pole č. 3 prívod/vývod TS 0940-000/01

Umiestnenie trafostanice: Junácka 1, Bratislava
Pripojené do distribučnej sústavy PDS: Západoslovenská distribučná a.s.
VTZ JE

/ NIE JE

x skupinou elektroenergetických zariadení so zložitou konfiguráciou.
x
x
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x
x
x

Pre účely Zmluvy sa za skupinu elektroenergetických zariadení s zložitou konfiguráciou
považuje najmä miestna distribučná sústava, skupina najmenej dvoch vzájomne
prepojených elektroenergetických zariadení na napäťovej úrovni VN alebo skupina
najmenej troch vzájomne prepojených elektroenergetických zariadení na napäťovej úrovni
NN.
2.3
2.4

Predmetom Zmluvy je aj určenie práv a povinností Zmluvných strán pri objednávaní
Nadštandardných služieb a stanovenie záväzku Objednávateľa uhradiť Poskytovateľovi za
poskytnuté Nadštandardné služby dohodnutú Cenu NS.
Poskytovateľ je oprávnený nechať sa pri plnení predmetu Zmluvy zastúpiť inou fyzickou
alebo právnickou osobou (Subdodávateľom), ktorá bude disponovať všetkými potrebnými
oprávneniami a znalosťami na takéto plnenie. Zodpovednosť Poskytovateľa za riadne
plnenie predmetu Zmluvy tým nie je dotknutá. V prípade plnenia predmetu Zmluvy
prostredníctvom Subdodávateľa, je Objednávateľ povinný poskytnúť Subdodávateľovi
všetku nevyhnutnú súčinnosť na plnenie predmetu Zmluvy, ktorú je podľa Zmluvy povinný
poskytnúť Poskytovateľovi.

2.5

Objednávateľ ako Prevádzkovateľ VTZ alebo ako Zodpovedná osoba deleguje touto Zmluvu
na Poskytovateľa výkon úkonov a manipulácií na VTZ podľa Normy STN 34 3100 v rozsahu
definovanej Služby prevádzkovania VTZ (a v prípade výkonu Nadštandardných služieb aj v
rozsahu Nadštandardných služieb podľa Akceptovanej ponuky), a za týmto účelom udeľuje
Poskytovateľovi potrebné Poverenie. Poverenie nadobúda účinnosť dňom podpisu Zmluvy
oprávnenými zástupcami Objednávateľa a trvá počas celej doby trvania Zmluvy. Z dôvodu
vylúčenia pochybností, Poverením podľa predchádzajúcej vety sa Poskytovateľ oprávňuje
najmä na vydávanie Príkazov B podľa čl. 5.3.1.3 Normy STN 34 3100, poverovanie
zodpovedných vedúcich prác podľa čl. 2.15 Normy STN 34 3100 a na udeľovanie ďalších
poverení v rozsahu tohto Poverenia pre pracovníkov Poskytovateľa, Subdodávateľov
a pracovníkov Subdodávateľov zúčastňujúcich sa na plnení predmetu Zmluvy.

2.6

Z dôvodu preukazovania v bode 2.5 udeleného Poverenia voči tretím osobám, sa Zmluvné
strany dohodli aj na podpise samostatného znenia Poverenia, ktoré tvorí prílohu č. 3.

2.7

Ak z akéhokoľvek dôvodu nie je Objednávateľ oprávnený udeliť Poskytovateľovi Poverenie,
a to najmä z dôvodu, že nie je Prevádzkovateľom VTZ alebo Zodpovednou osobou, čo je
Objednávateľ povinný oznámiť Poskytovateľovi najneskôr pri podpise Zmluvy, Objednávateľ
sa zaväzuje získať pre Poskytovateľa Poverenie od príslušného Prevádzkovateľa VTZ alebo
Zodpovednej osoby, a to najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa uzatvorenia Zmluvy a na
požiadavku Poskytovateľa kedykoľvek počas trvania Zmluvy. Povinnosť Objednávateľa
podľa tohto bodu sa primerane aplikuje aj v prípade, ak Objednávateľ stratí svoje postavenie
Prevádzkovateľa VTZ alebo Zodpovednej osoby počas trvania Zmluvy, pričom v takom
prípade je povinný získať a odovzdať Poskytovateľovi Poverenie od príslušného
Prevádzkovateľa VTZ alebo Zodpovednej osoby najneskôr ku dňu straty takéhoto
postavenia Objednávateľa.

2.8

Poskytovateľ má pri plnení tejto Zmluvy postavenie dodávateľa podľa § 3 písm. c) Vyhlášky.
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3.

SLUŽBA PREVÁDZKOVANIA VTZ
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Službu prevádzkovania VTZ
v nasledujúcom rozsahu:

3.1

Prvý zásah
3.1.1

Prvým zásahom sa rozumie zabezpečenie:
i)
ii)
iii)

3.1.2

3.2

pohotovostnej služby dispečingu na nahlasovanie porúch VTZ
u príslušného PDS Západoslovenská distribučná, a.s. v nepretržitej
prevádzke na telefónnom čísle 0800 111 567.
lokalizácie poruchy najneskôr do 3 (troch) hodín od nahlásenia (s výnimkou
existencie okolnosti vylučujúcej zodpovednosť uvedenej v čl. 9. bod 9.3) a
vykonania odstránenia drobných prevádzkových porúch s cieľom
obnovenia dodávky elektriny na vstupných svorkách NN hlavného ističa,
ktoré spočívajú výlučne vo výmene VN poistiek, výmene poruchových
zvodičov prepätia a v oprave kábla bez nutnosti vkladania nového úseku.

Ak na obnovenie dodávky elektriny bude pri prvom zásahu podľa bodu 3.1.1 zistená
potreba iných úkonov, ktoré nie sú uvedené v bode 3.1.1 ods. iii), Objednávateľ je
oprávnený si ich vykonanie objednať v súlade s čl. 4. aj u Poskytovateľa, a to ako
Nadštandardné služby.

Prehliadka VTZ
3.2.1

Prehliadkou VTZ sa rozumie fyzická prehliadka VTZ bez vypnutia (t.j. prehliadka
pod napätím) spočívajúca v nasledujúcich úkonoch:
i) vizuálnej prehliadke a vizuálnom zhodnotení stavu VTZ,
ii) kontroly nastavenia hodnôt istiacich prvkov,
iii) kontroly uzemnenia a pospájania zariadenia na ochranu pred účinkami
atmosférickej elektriny,
iv) kontroly vybavenosti VTZ výstražnými tabuľkami,
v) kontroly zámkov, vetracích otvorov a káblových kanálov VTZ,
vi) meraní fázového a združeného napätia na strane NN,
vii) meraní prúdového zaťaženia NN vývodov a
viii) vykonaní bežnej údržby VTZ bez potreby výmeny akejkoľvek súčiastky, dielu
alebo materiálu (napr.: premazanie pántov, vyčistenie vetracích otvorov,
vyčistenie priestoru trafostanice a pod.).

3.2.2 V rámci Služby prevádzkovania VTZ sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť
Objednávateľovi vykonávanie prehliadok VTZ v intervale 1x (jeden krát) ročne, a to
v rámci lehôt uvedených v prílohe č. 1.
3.2.3 Po vykonaní prehliadky VTZ Poskytovateľ vyhotoví a doručí Objednávateľovi doklad
o vykonaní prehliadky VTZ, ktorý bude tvoriť súčasť sprievodnej technickej
dokumentácie VTZ.
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3.2.4 Ak sa prehliadkou VTZ zistia závady alebo nedostatky VTZ, doklad o vykonaní
prehliadky VTZ bude obsahovať aj návrh opatrení na odstránenie takýchto závad
alebo nedostatkov, ktorých odstránenie je povinný zabezpečiť na svoje náklady
Objednávateľ. Odstránenie závad alebo nedostatkov podľa predchádzajúcej vety si
je Objednávateľ v súlade s čl. 4. oprávnený objednať aj u Poskytovateľa, a to ako
Nadštandardné služby
3.3

Termovízne meranie
3.3.1 Termovíznym meraním sa rozumie meranie povrchovej teploty VTZ bez vypnutia
(pod napätím) termovíznou technikou v rozsahu merania:
i) všetkých prúdových spojov VTZ,
ii) transformátorov VTZ a
iii) zvodičov prepätia VTZ.
3.3.2 V rámci Služby prevádzkovania VTZ sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť
Objednávateľovi vykonávanie termovízneho merania VTZ v intervale 1x (jeden krát)
za 2 (dva) roky, a to v rámci Prehliadky VTZ podľa bodu 3.2.
3.3.3 Protokol z termovízneho merania vrátane výsledkov a návrhov na vykonanie
opatrení (ak budú potrebné), bude súčasťou dokladu o vykonaní Prehliadky VTZ
podľa bodu 3.2.

3.4

Aktualizácia miestnych prevádzkových predpisov
3.4.1

Aktualizáciou miestnych prevádzkových predpisov sa rozumie doplnenie alebo
úprava miestnych prevádzkových predpisov VTZ vydaných v súlade s § 8 písm. c)
Vyhlášky, a to v prípade:
i)

ii)

vykonania akejkoľvek technickej zmeny na VTZ, ktorú:
- Objednávateľ písomne oznámi Poskytovateľovi a predloží k nej všetku na to
nevyhnutnú dokumentáciu (ktorú si vyžiada Poskytovateľ) alebo
- realizuje Poskytovateľ v rámci Nadštandardných služieb alebo
akejkoľvek zmeny v užívaní VTZ, ktorú Objednávateľ písomne oznámi
Poskytovateľovi a predloží k nej všetku na to nevyhnutnú dokumentáciu (ktorú
si vyžiada Poskytovateľ),

ak sa v zmysle príslušných právnych predpisov bude doplnenie alebo úprava
prevádzkových predpisov na prevádzku VTZ pri takto vykonaných zmenách
vyžadovať.
3.4.2 Poskytovateľ vykoná aktualizáciu miestnych prevádzkových predpisov na prevádzku
VTZ podľa tohto bodu 3.4 do 30 (tridsiatich) dní odo dňa vzniku jeho povinnosti podľa
bodu 3.4.1 (majúc tým na mysli odo dňa dokončenia technickej zmeny na VTZ
realizovanej Poskytovateľom a pri zmenách VTZ nerealizovaných Poskytovateľom,
odo dňa oznámenia a úplného zdokladovania technickej zmeny VTZ alebo zmeny
v užívaní VTZ Objednávateľom Poskytovateľovi).

7/20

3.4.3 Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi všetky dokumenty tvoriace
mieste prevádzkové predpisy VTZ už pri uzatvorení Zmluvy. Poskytovateľ bude pri
plnení povinnosti podľa tohto bodu 3.4 vychádzať výlučne z rozsahu a stavu
Objednávateľom podľa predchádzajúcej vety poskytnutej dokumentácie
a nezodpovedá za prípadné škody spôsobené jej neúplnosťou alebo nesprávnosťou.
Uvedenie Objednávateľom Poskytovateľovi odovzdávanej technickej dokumentácie
do súladného stavu s právnymi predpismi a stavom VTZ alebo jej úplné
vypracovanie si je Objednávateľ v súlade s čl. 4. oprávnený objednať aj
u Poskytovateľa, a to ako Nadštandardné služby.
3.5

OOPaOS
3.5.1 OOPaOS sa rozumie opakovaná odborná prehliadka a odborná skúška podľa § 13
Vyhlášky, ktorou sa kontroluje stav bezpečnosti VTZ.
3.5.2 V rámci Služby prevádzkovania VTZ sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre
Objednávateľa vykonávanie OOPaOS VTZ v intervale 1x (jeden krát) v rámci
každej z lehôt, ktoré Poskytovateľ určí v súlade s príslušnými právnymi predpismi
a doplní ich do prílohy č. 1, a to podľa dokladu z naposledy vykonanej OOPaOS VTZ
predloženého Objednávateľom podľa čl. 6. bod 6.2.4 alebo získaného
Poskytovateľom podľa bodu 6.3. Zmena prílohy č. 1 podľa predchádzajúcej vety sa
vykoná jednostranným oznámením doplneného znenia prílohy č. 1 Poskytovateľom
Objednávateľovi, pričom ustanovenie čl. 11. bod 11.5 sa v takomto prípade
neaplikuje.
3.5.3 Poskytovateľ vyhotoví a doručí Objednávateľovi doklad o vykonaní OOPsOS VTZ,
ktorý bude tvoriť súčasť sprievodnej technickej dokumentácie VTZ.
3.5.4 Ak sa v rámci OOPaOS zistia závady a/alebo nedostatky VTZ, doklad o vykonaní
OOPaOS bude obsahovať aj návrh opatrení na odstránenie takýchto závad a/alebo
nedostatkov, ktorých odstránenie je povinný zabezpečiť na svoje náklady
Objednávateľ. Odstránenie závad a/alebo nedostatkov podľa predchádzajúcej vety
si je Objednávateľ v súlade s čl. 4. oprávnený objednať aj u Poskytovateľa, a to ako
Nadštandardné služby.

3.6

Zabezpečenie opakovanej úradnej skúšky
3.6.1 Opakovanou úradnou skúškou sa rozumie opakovaná úradná skúška podľa § 12
ods. 2 Vyhlášky, ktorou sa overuje, či VTZ spĺňa požiadavky na bezpečnú prevádzku
a či je obsluhované bezpečným spôsobom.
3.6.2 V rámci Služby prevádzkovania VTZ sa Poskytovateľ zaväzuje zabezpečiť pre
Objednávateľa vykonávanie opakovanej úradnej skúšky VTZ v intervale 1x (jeden
krát) v rámci každej z lehôt, ktoré Poskytovateľ určí v súlade s príslušnými
právnymi predpismi a doplní ich do prílohy č. 1, a to podľa dokladu z naposledy
vykonanej úradnej skúšky alebo opakovanej úradnej skúšky VTZ predloženého
Objednávateľom podľa čl. 6. bod 6.2.5 alebo získaného Poskytovateľom podľa bodu
6.3. Zmena prílohy č. 1 podľa predchádzajúcej vety sa vykoná jednostranným
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oznámením doplneného znenia prílohy č. 1 Poskytovateľom Objednávateľovi,
pričom ustanovenie čl. 11. bod 11.5 sa v takomto prípade neaplikuje.
3.6.3 Výstupom opakovanej úradnej skúšky VTZ bude doklad o vykonaní opakovanej
úradnej skúšky VTZ vypracovaný oprávnenou právnickou osobou a odovzdaný
Objednávateľovi Poskytovateľom, ktorý bude tvoriť súčasť sprievodnej technickej
dokumentácie VTZ.
3.6.4 Ak sa v rámci opakovanej úradnej skúšky zistia závady a/alebo nedostatky VTZ, ich
odstránenie je povinný zabezpečiť na svoje náklady Objednávateľ. Odstránenie
závad a/alebo nedostatkov podľa predchádzajúcej vety si je Objednávateľ v súlade
s čl. 4. oprávnený objednať aj u Poskytovateľa, a to ako Nadštandardné služby.
3.6.5 Ak je opakovaná úradná skúška vykonaná v rovnakej lehote a v rovnakom rozsahu,
ako sa má podľa Zmluvy a príslušných právnych predpisov vykonať OOPaOS,
opakovaná úradná skúša nahrádza OOPaOS.
3.7

Podmienkou vzniku povinnosti Poskytovateľa začať s poskytovaním Služby prevádzkovania
VTZ je predloženie alebo vypracovanie minimálne dokumentov podľa čl. 6. bod 6.2.4 alebo
6.2.5 a v prípade ak je VTZ skupinou elektroenergetických zariadení so zložitou
konfiguráciou aj všetkých dokumentov podľa čl. 7. bod 7.2.1.

4.

NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

4.1

Nadštandardnými službami sa rozumejú práce, úkony alebo iné služby (vrátane dodania
tovaru) v rozsahu podľa bodu 4.2, ktoré si je Objednávateľ oprávnený u Poskytovateľa
objednať nad rámec Služieb prevádzkovania VTZ a za poskytnutie ktorých sa Objednávateľ
zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi v súlade s týmto článkom určenú Cenu NS.

4.2

Objednávateľ je oprávnený si u Poskytovateľa, okrem Nadštandardných služieb na možnosť
objednávky ktorých odkazuje táto Zmluva, objednať aj:
4.2.1 vykonanie ktoréhokoľvek úkonu Služby prevádzkovania VTZ mimo časový rámec
alebo počet týchto úkonov zahrnutých v Službe prevádzkovania VTZ,
4.2.2 opravu, rekonštrukciu, rozšírenie alebo úpravu VTZ,
4.2.3 výmenu transformátora, a to vrátane zapožičania náhradného transformátora na
dobu nevyhnutne potrebnú na jeho výmenu, maximálne však do 1000 kVA,
4.2.4 službu vypnutia, zabezpečenia alebo manipulácie na VTZ alebo
4.2.5 službu výkonu úkonov mimo Pracovný čas.

4.3

Objednávka Nadštandardných služieb bude Poskytovateľovi doručovaná na e-mailovú
adresu kontaktnej osoby Poskytovateľa uvedenej v čl. 10. bod 10.1, a to spolu s podrobným
opisom požadovaných Nadštandardných služieb. V prípade nejasností alebo potreby
spresnenia objednávky, bude komunikácia prebiehať medzi v čl. 10. uvedenými kontaktnými
osobami Zmluvných strán.
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4.4

Poskytovateľ na základe objednávky vypracuje ponuku na vykonanie požadovaných
Nadštandardných služieb s uvedením ich presného opisu a výšky Ceny NS. Viazanosť
ponuky je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia kontaktnej osobe Objednávateľa uvedenej
v čl. 10. bod 10.4.

4.5

Objednávateľom včas akceptovaná ponuka (Akceptovaná ponuka) je pre obe Zmluvné
strany záväzná. Oneskorene akceptovanú ponuku je Poskytovateľ oprávnený odmietnuť.
Na akceptovanie ponuky a prijatie takejto akceptácie sú oprávnené kontaktné osoby
Zmluvných strán uvedené v čl. 10.

4.6

Na vykonanie Nadštandardných služieb sa primerane aplikujú všetky v Zmluve dojednané
práva a povinnosti Zmluvných strán.

4.7

Poskytovateľ je oprávnený odmietnuť objednávku Objednávateľa na poskytnutie
Nadštandardných služieb, ak by pri ich poskytnutí podľa pokynov Objednávateľa malo prísť
k porušeniu právnych predpisov alebo aplikovateľných technických noriem alebo ohrozená
bezpečnosť VTZ.

5.

CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1

Za Službu prevádzkovania VTZ sa Objednávateľ zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi
Paušálnu cenu vo výške 100 EUR (slovom sto EUR) bez DPH, a to za každý aj začatý
kalendárny mesiac doby účinnosti tejto Zmluvy na základe sumárnej faktúry vystavenej
Poskytovateľom vždy k 30. (tridsiatemu) júnu a 31. (tridsiatemu prvému) decembru
príslušného kalendárneho roka alebo k dátumu ukončenia Zmluvy, ak príde k jej ukončeniu.

5.2

Paušálna cena je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. Poskytovateľ k Paušálnej cene pri
fakturácii uplatní daň z pridanej hodnoty v súlade so Zákonom o DPH v sadzbe platnej ku
dňu vzniku daňovej povinnosti. Služba prevádzkovania VTZ je z pohľadu Zákona o DPH
opakované dodanie.

5.3

Za Nadštandardné služby sa Objednávateľ zaväzuje uhrádzať Poskytovateľovi Cenu NS vo
výške podľa Akceptovanej ponuky, a to na základe faktúry, ktorú Poskytovateľ vystaví vždy
najneskôr do 15 (pätnásť) dní odo dňa zdaniteľného plnenia v zmysle Zákona o DPH. Cena
NS je uvedená bez dane z pridanej hodnoty. Poskytovateľ k Cene NS pri fakturácii uplatní
daň z pridanej hodnoty v súlade so Zákonom o DPH v sadzbe platnej ku dňu vzniku daňovej
povinnosti.

5.4

Splatnosť každej faktúry je 30 (tridsať) dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Ak
splatnosť faktúry (daňového dokladu) pripadne na deň, ktorý nie je Pracovným dňom, bude
sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci Pracovný deň.

5.5

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že v prípade omeškania Objednávateľa s úhradou
akejkoľvek faktúry bude Poskytovateľ oprávnený účtovať Objednávateľovi úrok z omeškania
vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania, ktorý sa Objednávateľ
zaväzuje uhradiť.
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6.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1

Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi VTZ na plnenie predmetu Zmluvy v
riadnom a prevádzky schopnom stave.

6.2

Objednávateľ je povinný pri uzatvorení Zmluvy odovzdať Poskytovateľovi nasledujúcu
dokumentáciu:
6.2.1
6.2.2
6.2.3
6.2.4
6.2.5

projekt skutočného vyhotovenia VTZ,
úplnú technickú dokumentáciu k VTZ (majúci tým na mysli dokumentáciu v zmysle
§ 5 a § 6 Vyhlášky),
miestne prevádzkové predpisy VTZ,
doklad o výsledku platnej (majúci tým na mysli stále aktuálnej) východiskovej
odbornej prehliadky a odbornej skúšky alebo OOPaOS preukazujúci schopnosť VTZ
bezpečnej a spoľahlivej prevádzky a
doklad o výsledku platnej (majúci tým na mysli stále aktuálnej) úradnej skúšky alebo
opakovanej úradnej skúšky VTZ preukazujúci schopnosť VTZ bezpečnej
a spoľahlivej prevádzky,

o čom bude spísaný Preberací protokol uvedený v prílohe č. 2. Ak Objednávateľ
nedisponuje všetkými v tomto bode uvedenými dokumentmi alebo tieto nie sú správne, ich
vypracovanie alebo ich opravu je Objednávateľ povinný vykonať bez zbytočného odkladu
na svoje náklady a tieto predložiť Poskytovateľovi najneskôr do 6 (šesť) mesiacov odo dňa
uzatvorenia Zmluvy. Vypracovanie chýbajúcich dokumentov alebo ich opravu si
je Objednávateľ v súlade s čl. 4. oprávnený objednať aj u Poskytovateľa, a to ako
Nadštandardné služby.
6.3

Zmluvné strany berú na vedomie, že predloženie úplných a správnych dokumentov podľa
bodu 6.2.4 alebo 6.2.5 je nevyhnutné pre riadne plnenie povinností Poskytovateľa z tejto
Zmluvy, a to najmä pre zistenie stavu bezpečnosti a schopnosti spoľahlivej prevádzky VTZ
pred prvým úkonom alebo manipuláciou pracovníkov Poskytovateľa a/alebo Subdodávateľa
na VTZ, a preto sa Zmluvné strany výslovne dohodli, že v prípade nesplnenia povinnosti
Objednávateľa minimálne podľa bodu 6.2.4 alebo 6.2.5 ani v dodatočnej lehote určenej v
písomnej výzve Poskytovateľa (ktorá môže byť Objednávateľovi doručená aj e-mailom),
bude Poskytovateľ oprávnený vyhotoviť chýbajúce dokumenty podľa bodu 6.2.4 alebo 6.2.5
alebo vykonať ich opravu na náklady Objednávateľa ako Nadštandardné služby (a to aj bez
Objednávky Objednávateľa). Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť Poskytovateľovi Cenu NS
Nadštandardných služieb podľa predchádzajúcej vety vo výške, ktorú Poskytovateľ
Objednávateľovi oznámi už vo výzve na dodatočné splnenie takejto povinnosti.

6.4

Objednávateľ je povinný dodržiavať zákazy a obmedzenia činností v ochrannom pásme VTZ
stanovené platnými právnymi predpismi.

6.5

Objednávateľ je povinný zabezpečiť, že práca alebo manipulácia s VTZ, ktorej vykonanie si
Objednávateľ zabezpečí sám alebo prostredníctvom tretej osoby, bude vykonaná v súlade
s platnými právnymi predpismi a technickými normami. Objednávateľ je povinný
Poskytovateľa bezodkladne informovať o každej technickej zmene VTZ, zmene v užívaní
VTZ alebo akejkoľvek inej zmene, ktorá môže mať vplyv na plnenie predmetu Zmluvy.
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6.6

Objednávateľ je povinný vykonať alebo zabezpečiť vykonanie odstránenia všetkých závad
a/alebo nedostatkov VTZ, na ktoré ho Poskytovateľ pri plnení Zmluvy upozornil a o spôsobe
ich odstránenia informovať Poskytovateľa. Informačná povinnosť Objednávateľa podľa
predchádzajúcej vety neplatí, ak si Objednávateľ odstránenie všetkých závad a/alebo
nedostatkov v rámci Nadštandardných služieb objednal u Poskytovateľa.

6.7

Objednávateľ je povinný umožniť pracovníkom Poskytovateľa a/alebo pracovníkom
Subdodávateľa prístup k VTZ, a to v ktorúkoľvek dennú či nočnú hodinu za účelom plnenia
predmetu Zmluvy. Objednávateľ si splní svoju povinnosť podľa predchádzajúcej vety
splnením povinnosti podľa bodu 6.10 a zabezpečením zodpovedného pracovníka
s potrebným oprávnením na manipulácie na NN časti VTZ, ktorý v oznámený alebo
dohodnutý termín sprístupní VTZ pre pracovníkov Poskytovateľa a/alebo Subdodávateľa
a v súlade s § 9 ods. 3 Vyhlášky a dohodou s Poskytovateľom vykoná najmä zabezpečenie
beznapäťového stavu VTZ na napäťovej úrovni NN, ak ho o to Poskytovateľ alebo
Subdodávateľ požiada.

6.8

Objednávateľ berie na vedomie, že pri beznapäťovom stave VTZ príde k úplnému odpojeniu
transformátora vlastnej spotreby VTZ. Objednávateľ je v prípade požiadavky Poskytovateľa
resp. Subdodávateľa na zabezpečenie beznapäťového stavu VTZ, a to Objednávateľom na
napäťovej úrovni NN alebo Poskytovateľom resp. Subdodávateľom na napäťovej úrovni VN
alebo VVN, vykonať všetky potrebné úkony na predídenie prípadným škodám, ktoré by
mohli v dôsledku beznapäťového stavu VTZ vzniknúť, a to najmä:
6.8.1 informovať všetkých odberateľov elektriny napojených na VTZ (ak takí sú) o termíne
navodenia beznapäťového stavu VTZ a všetkých dôsledkoch s tým spojených;
6.8.2 zabezpečiť kontrolu, prípadne zablokovanie/odblokovanie/obmedzenie funkčnosti
dôležitých bezpečnostných a požiarnych systémov a zariadení alebo iných
systémov a zariadení, ktorých nefunkčnosť môže zapríčiniť uviaznutie alebo ohroziť
zdravie osôb (ako napríklad výťahy, elektronicky ovládané dvere, alarmy, sirény,
telefónne ústredne, systémy bezpečnostnej služby, zdravotné, monitorovacie,
dýchacie zriadenia, bezpečnostné osvetlenie, únikové východy, vstupné brány
a iné).

6.9

Ak sa Zmluvné strany nedohodnú inak, Poskytovateľ je pri plánovaných úkonoch povinný
oznámiť Objednávateľovi termín ich vykonania minimálne 2 (dva) Pracovné dni vopred (ak
sa nevyžaduje beznapäťový stav VTZ) alebo minimálne 15 (pätnásť) Pracovných dní vopred
(ak sa vyžaduje beznapäťový stav VTZ) a Objednávateľ je povinný poskytnúť
Poskytovateľovi súčinnosť podľa bodu 6.7 a umožniť vykonanie plánovaných úkonov
v Pracovnom čase Poskytovateľa, ktorým je Pracovný deň v čase od 7:00 hod. do 18:00
hod. Ak Objednávateľ požaduje vykonanie plánovaných úkonov Služby prevádzkovania
VTZ mimo Pracovného času, zaväzuje sa objednať si u Poskytovateľa Nadštandardnú
službu spočívajúcu v službe výkonu úkonov mimo Pracovný čas a uhradiť Poskytovateľovi
za takúto Nadštandardnú službu Cenu NS určenú v Objednávateľom Akceptovanej ponuke.

6.10 Objednávateľ je povinný, na verejne prístupnom mieste pred vstupom do VTZ, umiestniť
odkladací box (uzamykateľný univerzálnym energetickým kľúčom) a uložiť doň kópie
všetkých kľúčov potrebných pre vstup do VTZ. Objednávateľ je povinný zabezpečiť
dostupnosť týchto kľúčov v odkladacom boxe počas celej doby účinnosti tejto Zmluvy.
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6.11 Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet plnenia Zmluvy s odbornou starostlivosťou,
výlučne odborne a zdravotne spôsobilými osobami v zmysle Vyhlášky a príslušných
technických noriem.
6.12 Poskytovateľ je povinný vykonávať pre Objednávateľa jednotlivé úkony zahrnuté do Služby
prevádzkovania VTZ v rámci lehôt stanovených touto Zmluvou (majúc tým na mysli
naplánovať ich vykonanie v ktorýkoľvek deň takejto lehoty). Ak príde k nedodržaniu lehôt
stanovených touto Zmluvou z dôvodu na strane Objednávateľa, Poskytovateľ nie je
zodpovedný za prípadné škody tým spôsobené.
6.13 Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať tak, aby obmedzenie
užívania VTZ bolo minimálne (v prípade, ak je to možné dosiahnuť).
6.14 Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy v oblasti ochrany životného prostredia a oboznámiť s nimi svojich zamestnancov a
Subdodávateľov.
6.15 Zmluvné strany sú si povinné poskytovať všetku nevyhnutnú súčinnosť na plnenie predmetu
Zmluvy.
7.

OSOBITNÉ DOJEDNANIA A VYHLÁSENIA

7.1

Z dôvodu vylúčenia pochybností, Zmluvné strany vyhlasujú, že za plnenie povinností
Prevádzkovateľa, ktoré Prevádzkovateľovi vyplývajú v súvislosti s vlastníctvom, nájmom
a/alebo iným užívaním VTZ z platných právnych predpisov, a to najmä Zákona
o energetike, Zákona o BOZP, Vyhlášky a zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene
a doplnení niektorých zákonov, ktoré neboli touto Zmluvou prenesené na Poskytovateľa, je
zodpovedný aj naďalej Prevádzkovateľ.

7.2

Ak je VTZ skupinou elektroenergetických zariadení so zložitou konfiguráciou podľa čl. 2.
bod 2.2, Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na plnení aj nasledujúcich špeciálnych
podmienok:
7.2.1

7.2.2

Objednávateľ je povinný spolu s dokumentmi podľa čl. 6. bod 6.2 predložiť
Poskytovateľovi aj:
i) schému základného zapojenia VTZ,
ii) spôsob prevádzkovania VTZ ako skupiny elektroenergetických zariadení so
zložitou konfiguráciou,
Zmluvné strany sa dohodli, že na podnet Objednávateľa sa na každej skupine VTZ
so zložitou konfiguráciou vykoná najmenej jedenkrát ročne tematické školenie za
účelom preverenia funkčnosti nastavených pravidiel pre poskytovanie Služby
prevádzkovania VTZ.

8.

DOBA TRVANIA ZMLUVY

8.1

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami poslednej zo
Zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webe
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objednávateľa. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, t.j. na 12 mesiacov odo dňa
nadobudnutia jej účinnosti.
8.2

Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou Zmluvných strán, výpoveďou bez uvedenia
dôvodu alebo odstúpením z v tejto Zmluve uvedených dôvodov.

8.3

Každá zo Zmluvných strán je oprávnená bez uvedenia dôvodu Zmluvu vypovedať
doručením písomného oznámenia o výpovedi Zmluvy druhej Zmluvnej strane s výpovednou
lehotou 3 (tri) mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bolo písomné oznámenie o výpovedi Zmluvy doručené druhej Zmluvnej strane.

8.4

Objednávateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade porušenia ktorejkoľvek povinnosti
Poskytovateľa uvedenej v Zmluve, ktorú si Poskytovateľ nesplní ani v dodatočnej lehote
určenej vo výzve Objednávateľa na splnenie povinnosti, nie kratšej ako 15 (pätnásť) dní odo
dňa doručenia takejto výzvy Poskytovateľovi.

8.5

Poskytovateľ je oprávnený od Zmluvy odstúpiť v prípade:
8.5.1. porušenia ktorejkoľvek povinnosti Objednávateľa uvedenej v Zmluve, ktorú si
Objednávateľ nesplní ani v dodatočnej lehote určenej vo výzve Poskytovateľa na
splnenie povinnosti, nie kratšej ako 15 (pätnásť) dní odo dňa doručenia takejto výzvy
Objednávateľovi,
8.5.2. opakovaného neumožnenia prístupu k VTZ, pričom za opakované neumožnenie
prístupu k VTZ sa považuje už 2. (druhé) neumožnenie prístup k VTZ v súlade s čl.
6. bod 6.7,
8.5.3. nevykonania opatrení na odstránenie závad a/alebo nedostatkov v zmysle
odporúčaní Poskytovateľa, ktoré by podľa posúdenia Poskytovateľa mohli ohroziť
bezpečnosť a zdravie pracovníkov Poskytovateľa a/alebo Subdodávateľa pri
pokračovaní v plnení tejto Zmluvy alebo
8.5.4. vzniku akejkoľvek skutočnosti nezavinenej Poskytovateľom, z dôvodu ktorej už
nebude VTZ ďalej schopné bezpečnej a spoľahlivej prevádzky.

8.6

Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená od tejto Zmluvy odstúpiť, ak:
8.6.1
8.6.2
8.6.3
8.6.4

druhá Zmluvná strana podala na seba návrh na vyhlásenie konkurzu alebo
bol návrh na vyhlásenie konkurzu voči druhej Zmluvnej strane podaný treťou
osobou, pričom dotknutá Zmluvná strana je platobne neschopná alebo je v situácii,
ktorá odôvodňuje začatie konkurzného konania alebo
bol na majetok druhej Zmluvnej strany vyhlásený konkurz, alebo bol návrh na
vyhlásenie konkurzu zamietnutý pre nedostatok majetku alebo
druhá Zmluvná strana vstúpila do likvidácie.

8.7

Odstúpenie od Zmluvy sa vykoná doručením písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy
druhej Zmluvnej strane. Účinnosť takéhoto odstúpenia od Zmluvy nastane dňom doručenia
písomného oznámenia o odstúpení od Zmluvy druhej Zmluvnej strane alebo neskorším
dňom, ak je v takomto písomnom oznámení o odstúpení od Zmluvy odstupujúcou Zmluvnou
stranou uvedený.

8.8

Všetky nároky Zmluvných strán, ktoré vznikli počas platnosti Zmluvy zostávajú aj po jej
zániku zachované až do ich úplného vysporiadania.
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9.

ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU A ZMLUVNÉ POKUTY

9.1

Zmluvné strany sa zaväzujú vyvinúť maximálne úsilie, aby nedochádzalo k škodám
alebo aby prípadné škody minimalizovali.

9.2

Ak Zmluvná strana spôsobí porušením svojich povinností a/alebo záväzkov vyplývajúcich
jej zo Zmluvy akúkoľvek škodu druhej Zmluvnej strane, jej zodpovednosť za škodu a
povinnosť na náhradu škody takto spôsobenú druhej Zmluvnej strane sa bude riadiť a
spravovať ustanoveniami § 373 a nasl. Obchodného zákonníka, pokiaľ zo Zmluvy
nevyplýva iné. Zmluvné strany sa výslovne dohodli na limitácii zodpovednosti za škodu
podľa tejto Zmluvy a jej náhrady ktoroukoľvek zo Zmluvných strán na 12 (dvanásť) násobok
mesačnej Paušálnej ceny.

9.3

Zmluvné strany nezodpovedajú za škodu pri okolnosti vylučujúcej zodpovednosť, ktorou sa
rozumie prekážka vzniknutá nezávisle od vôle povinnej Zmluvnej strany a ktorá zabránila
povinnej Zmluvnej strane plniť si povinnosti podľa Zmluvy za predpokladu, že nebolo možné
odôvodnene očakávať, že povinná Zmluvná strana by mohla zabrániť alebo odvrátiť túto
prekážku alebo jej dôsledky. Prekážka, ktorá vznikla v čase, keď povinná Zmluvná strana
bola v omeškaní s plnení svojej povinnosti alebo ktorá vyplýva z jej finančnej situácie
nevylučuje zodpovednosť za škodu. Dôsledok vylúčenia zodpovednosti za škodu je
limitovaný iba na obdobie, počas trvania prekážky, ku ktorej sa vzťahuje. Za okolnosť
vylučujúcu zodpovednosť vo vzťahu k včasnému splneniu povinností Poskytovateľa
uvedených v čl. 3. bod 3.1 (Prvý zásah) sa bude považovať aj okolnosť spočívajúca v
omeškaní Poskytovateľa z dôvodu nepriaznivých poveternostných podmienok (ako napr.
búrka, krúpy, poľadovica, sneh a pod.) a/alebo odstraňovania ich následkov
Poskytovateľom a/alebo Subdodávateľom alebo prípady, kedy takéto omeškanie bude
spôsobené neodkladným odstraňovaním porúch distribučnej sústavy zo strany PDS podľa
§ 31 ods. 1 písm. e) bod 6. Zákona o energetike.

9.4

V prípade omeškania so splnením povinnosti Objednávateľa uvedenej v čl. 6. bod 6.7 (t.j.
umožniť prístup k VTZ), je Poskytovateľ oprávnený požadovať od Objednávateľa zaplatenie
zmluvnej pokuty vo výške 15,- (pätnásť) EUR za každú aj začatú hodinu omeškania
Objednávateľa so splnením takejto povinnosti, a to za každého pracovníka Poskytovateľa
a/alebo Subdodávateľa, ktorému omeškaním Objednávateľa nebol prístup k VTZ umožnený
včas, avšak najviac 150,- (stopäťdesiat) EUR za jedno omeškanie Objednávateľa. Zmluvnú
pokutu podľa predchádzajúcej vety sa Objednávateľ zaväzuje uhradiť na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom.

10.

KONTAKTNÉ OSOBY A KOMUNIKÁCIA

10.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich kontaktných osobách, ktoré sú oprávnené
konať vo všetkých veciach Zmluvy v mene Poskytovateľa (okrem ukončenia alebo zmeny
Zmluvy):
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu Zmluvy:
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meno a priezvisko:
PhDr. Radoslav Riso
e-mailová adresa:
radoslav.riso@zse-energia.sk
tel. číslo:
+421 908 718 076
doručovacia adresa:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava, P. O. Box 325, 810 00 Bratislava 1
10.2 Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, akákoľvek komunikácia, ktorá sa doručuje
Poskytovateľovi e-mailom bude doručovaná na e-mailovú adresu kontaktnej osoby
Poskytovateľa uvedenej v predchádzajúcom bode 10.1.
10.3 Akákoľvek komunikácia, ktorá sa podľa Zmluvy doručuje Poskytovateľovi poštou alebo
osobne, bude Poskytovateľovi doručovaná na adresu:
ZSE Energia, a.s.
Čulenova 6, 816 47 Bratislava
10.4 Zmluvné strany sa dohodli na nasledujúcich kontaktných osobách, ktoré sú oprávnené
konať vo všetkých veciach Zmluvy v mene Objednávateľa (okrem ukončenia alebo zmeny
Zmluvy):
Osoba zodpovedná za plnenie predmetu Zmluvy:
meno a priezvisko:
e-mailová adresa:
tel. číslo:
doručovacia adresa:

Ivan Meliška
ivan.meliska@banm.sk
+421 907 977 158, 02/49 253 555
Mestská časť Bratislava – Nové Mesto, Junácka 1,832 91 Bratislava

Tel. kontakt na Objednávateľa: sekretariát oddelenia správy majetku a vnútornej správy
02/49 253 555. Akákoľvek komunikácia, ktorá sa doručuje Objednávateľovi e-mailom, bude
Objednávateľovi doručovaná na e-mailovú adresu osoby Objednávateľa uvedenú
v predchádzajúcom bode 10.4. a na e-mailovú adresu: spravabanm@banm.sk.
10.5 Akákoľvek komunikácia, ktorá sa podľa Zmluvy doručuje Objednávateľovi poštou, kuriérom
alebo osobne, bude Objednávateľovi doručovaná na adresu: Mestská časť Bratislava –
Nové Mesto, Junácka 1, 832 91 Bratislava.
10.6 Zmluvné strany sa zaväzujú, že až do úplného splnenia všetkých vzájomných povinností zo
Zmluvy sa budú bez zbytočného odkladu písomne informovať o každej zmene svojich
kontaktných údajov a kontaktných osôb. Takto oznámená zmena sa potom považuje za
platnú a nadobúda účinnosť dňom doručenia oznámenia druhej Zmluvnej strane, pričom
v takomto prípade sa uzatvorenie dodatku k Zmluve nevyžaduje.
10.7 Písomnosť, ktorá sa doručuje prostredníctvom poštového doručovateľa sa považuje za
doručenú dňom jej prevzatia adresátom alebo na tretí deň odo dňa jej uloženia na pošte, aj
keď sa adresát o uložení zásielky nedozvedel alebo dňom odmietnutia jej prevzatia
adresátom, a to v závislosti, ktorá z týchto skutočností nastane skôr. Za doručené sa
považujú aj všetky písomnosti odoslané na posledne oznámenú doručovaciu adresu
Zmluvnej strany, ktoré sa odosielateľovi vrátia ako nedoručené, a to dňom, ku ktorému je
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na zásielke zamestnancom pošty vyznačená poznámka, že „adresát sa odsťahoval“,
„adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu.
10.8 Písomnosť, ktorá sa doručuje osobne alebo kuriérom sa považuje za doručenú dňom jej
prevzatia adresátom.
10.9 Písomnosť, ktorá sa doručuje elektronicky sa považuje za doručenú momentom jej
odoslania adresátovi, ak k jej odoslaniu prišlo v pracovný deň najneskôr do 15:00 hod., inak
o 7:00 hod. nasledujúci pracovný deň po dni jej odoslania.
10.10 Výpoveď alebo oznámenie o odstúpení od Zmluvy sú Zmluvné strany povinné doručovať
druhej Zmluvnej strane prostredníctvom poštového doručovateľa doporučenou zásielkou,
kuriérom alebo osobne.
11.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

11.1 Ak sa preukáže, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy alebo jej časti je, alebo sa stane
neplatným alebo inak právne nevymáhateľným, potom táto neplatnosť či nevymáhateľnosť
nebude mať vplyv na platnosť či vymáhateľnosť ostatných ustanovení Zmluvy alebo jej častí,
ak nevyplýva priamo z obsahu Zmluvy, že toto ustanovenie alebo jeho časť nie je možné
oddeliť od ďalšieho obsahu. V prípadoch uvedených v predchádzajúcej vete sa obe
Zmluvné strany zaväzujú neúčinné a/alebo neplatné ustanovenie nahradiť takým
ustanovením, ktorého praktické dôsledky sú čo najbližšie k praktickým dôsledkom a účelu
takého ním nahradeného nevymáhateľného ustanovenia.
11.2 Zmluva, jej interpretácia a vzťahy, ktoré vznikli na jej základe sa riadia všeobecne
záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. V prípade, ak je v Zmluve záväzok
ktorejkoľvek Zmluvnej strany určený odkazom na všeobecne záväzný právny predpis, pre
obsah záväzku je rozhodujúci všeobecne záväzný právny predpis v znení platnom a
účinnom v čase plnenia záväzku.
11.3 Akýkoľvek spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor Zmluvných strán, ktorý vznikne zo Zmluvy
alebo v akejkoľvek súvislosti so Zmluvou (vrátane akýchkoľvek a všetkých sporov týkajúcich
sa jej uzavretia, platnosti, účinnosti, existencie a/alebo ukončenia) sa bude riešiť prednostne
vzájomnými rokovaniami Zmluvných strán vedenými v dobrej viere a s dobrým úmyslom. Ak
sa takýto spor, nezrovnalosť a/alebo rozpor nepodarí vyriešiť ani vzájomnými rokovaniami
Zmluvných strán najneskôr do 30 (tridsať) dní odo dňa ich začatia, je ktorákoľvek Zmluvná
strana oprávnená požiadať, aby ho rozhodol s konečnou platnosťou príslušný všeobecný
súd.
11.4 Žiadna zo Zmluvných strán nemôže postúpiť tretej strane bez predchádzajúceho písomného
súhlasu druhej Zmluvnej strany svoje práva a záväzky z tejto Zmluvy, a to s výnimkou:
11.4.1 postúpenia práv a povinností zo Zmluvy Poskytovateľom na ktorúkoľvek
z Pridružených spoločností Poskytovateľa, k čomu dáva Objednávateľ súhlas,
11.4.2 postúpenia pohľadávok Poskytovateľa voči Objednávateľovi vyplývajúcich z tohto
zmluvného vzťahu.
11.5 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Zmluvu je možné meniť, dopĺňať alebo zrušiť len písomnou
dohodou Zmluvných strán.
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11.6 Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je:
Príloha č. 1 – Harmonogram Služby prevádzkovania VTZ
Príloha č. 2 – Preberací protokol
Príloha č. 3 – Poverenie
Príloha č. 4 – Plnomocenstvo na strane Poskytovateľa
11.7 Zmluva je vyhotovená v 4 (štyroch) rovnopisoch, z ktorých 2 (dva) obdrží každá Zmluvná
strana. Práva a povinnosti ktoré nie sú uvedené v tejto Zmluve, sa riadia ustanoveniami
Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných na
území Slovenskej republiky.
ZMLUVNÉ STRANY VYHLASUJÚ, že si túto Zmluvu prečítali, vzájomne vysvetlili, jej obsahu
porozumeli a na znak súhlasu s ňou ju slobodne, vážne, dobrovoľne, s určitosťou, nie v tiesni a
nie za nápadne nevýhodných podmienok vlastnoručne podpísali a sú si plne vedomé následkov
z nej vyplývajúcich.
Za poskytovateľa:

Za objednávateľa:

ZSE Energia, a.s.

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto

V Bratislave

V Bratislave
29.11.2021
Dňa

Miesto

29.11.2021
Dňa

Meno, priezvisko a funkcia

v. r.
Podpis

Mgr. Rudolf Kusý
Starosta Mestskej časti
Bratislava-Nové Mesto
Meno, priezvisko a funkcia

v. r.
Podpis

Mgr. Dana Kovalíková
Key Account Manager
Meno, priezvisko a funkcia

v. r.
Podpis

Miesto

Ing. Imre Mészáros
Vedúci korporát. predaja
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Príloha č.1:

zmluva č. 45/2021/T03

Dátum uzavretia zmluvy:
Dátum ukončenia poslednej OPaOS:
Dátum ukončenia poslednej úradnej skúšky
Lehota opakovanej OPaOS podľa vyhl. 508/2009 Z.z.

Časový harmonogram poskytovania služby
prevádzkovania VTZ:
Rok:
Lehoty na vykonávanie prehliadok a údržby VTZ
(podľa čl. 3. bod 3.2 zmluvy)
Lehoty na vykonávanie termovízneho merania
(podľa čl. 3. bod 3.3 zmluvy)
Lehoty na vykonávanie OOPaOS
(podľa čl. 3. bod 3.5zmluvy)
Lehoty na zabezpečenie vykonávania opakovaných
úradných skúšok (podľa čl. 3. bod 3.6 zmluvy)

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030
III.Q

III.Q III.Q III.Q III.Q III.Q
III.Q

III.Q

III.Q

III.Q

III.Q

III.Q

III.Q

Poskytovateľ je oprávnený vykonať jednotlivé činnosti, práce a/alebo úkony podľa predchádzajúcej
tabuľky v ktorýkoľvek deň každého vyznačeného kalendárneho štvrťroku, pričom presný termín ich
vykonania bude objednávateľovi oznámený v súlade s čl. 6. bod 6.9 zmluvy.
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III.Q
III.Q

Príloha č. 3

POVERENIE
Ev. číslo – 45/2021/T03

spoločnosť: Mestská časť Bratislava – Nové Mesto
sídlo: Junácka 1, 832 91 Bratislava
IČO: :00603317
v mene ktorej koná: Mgr. Rudolf Kusý, Starosta Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Na základe článku 2.14 Slovenskej technickej normy č.: 34 3100 „Bezpečnostné požiadavky na obsluhu a
prácu na elektrických inštaláciách“ (ďalej len „Norma STN“) a predpísanej kvalifikácie v zmysle vyhlášky
MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z., ako osoba zodpovedná za prevádzku elektrickej inštalácie objektu v súlade
s Normou STN týmto
poverujem
spoločnosť ZSE Energia a.s., so sídlom Čulenova 6, 816 47 Bratislava, IČO: 36 677 281, zapísanú v
Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.: 3978/B (ďalej len „spoločnosť ZSE
Energia“)
výkonom všetkých úkonov na nižšie špecifikovanom vyhradenom technickom zariadení elektrickom podľa
Normy STN a ostatnými platných predpisov v rozsahu definovanom Zmluvou č 45/2021/T03 o poskytovaní
služby prevádzkovania vyhradeného technického zariadenia (ďalej len „Zmluva“).
Špecifikácia vyhradeného technického zariadenia: podľa zmluvy č. 45/2021/T03 článok 2. bod 2.2
Spoločnosť ZSE Energia je oprávnená delegovať toto poverenie aj na svojich subdodávateľov a za týmto
účelom im udeliť potrebné poverenia v nevyhnutnom rozsahu na výkon činností pre zabezpečenie
plnenia Zmluvy.
Poverenie je platné dňom jeho udelenia a udeľuje sa na dobu trvania Zmluvy.
Dátum udelenia poverenia:
Za poverovateľa:

29.11.2021

V Bratislave dňa
Za spoločnosť Mestská časť Bratislava - Nové Mesto
……………………………...........
meno: Mgr. Rudolf Kusý, v. r .
funkcia: Starosta Mestskej časti Bratislava – Nové Mesto
Za spoločnosť ZSE Energia, a.s.:
Poverenie v plnom rozsahu prijímam.
V Bratislave
……………………………...........
meno: Mgr. Juraj Krajcár, v. r.
funkcia: predseda predstavenstva

…………………………….........
meno: PhDr. Radoslav Risov v. r.
funkcia: technik prevádzky VTZ
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