Zmluva o obsluhe plynovej kotolne
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

č. Spr 455/20

I.
ZMLUVNÉ STRANY
1.1. Zhotoviteľ:

HeatPro s.r.o.

Sídlo:

Žltá č. 4, 851 07 Bratislava

Štatutárny orgán:
IČO :
DIČ:
Bankové spojenie :
Číslo účtu:
IBAN:
SWIFT (BIC):

Mgr. Ján Flamík, konateľ
50 638 068
2120405287
Tatra Banka, a.s. Bratislava
2940032714/1100
SK84 1100 0000 0029 4003 2714
TATRASKBX

Zapísaný v:

OR Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro., vložka č. 116128/B

(ďalej len „zhotoviteľ“)

1.2. Objednávateľ:

Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Sídlo:

Župné námestie 13, 814 90 Bratislava

Oprávnený k podpisu: Mgr. Patrícia Špacírová, vedúca Kancelárie NS SR
IČO:
50668277
Bankové spojenie:
Štátna pokladnica
Číslo účtu:
7000566508/8180
IBAN:
SK49 8180 0000 0070 0056 6508
SWIFT (BIC):
SPSRSKBA
(ďalej len „objednávateľ“)
(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)
II.
PREDMET ZMLUVY
1) Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie občasnej obsluhy plynovej kotolne
zhotoviteľom pre vykurovanie v objekte Najvyššieho súdu SR, Nám. SNP v
Bratislave v nasledovnom rozsahu:
a)
b)
c)

občasná obsluha plynovej kotolne
odstraňovanie prevádzkových závad v kotolni
vedenie písomnej dokumentácie pre plynovú kotolňu

d)
e)

odborná súčinnosť pri prevádzke plynovej kotolne
nahlasovanie vzniknutých závad objednávateľovi

2) Odbornú spôsobilosť na
nasledovnými dokladmi:
a)
b)

výkon

predmetu

zmluvy

zhotoviteľ

preukazuje

KURIČSKÝ PREUKAZ č. 352/TIBN04-K-Ba-V- na obsluhu teplovodných
kotlov V. triedy.
OSVEDČENIE odbornej spôsobilosti obsluhy TNS - o spôsobilosit pracovníka
obsluhovať tlakové nádoby stabilné v zmysle STN 69 0012, STN 06 0830,
vyhlášky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR č.508/2009 Z.z.,
ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacím, i
elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré
sa považujú za vyhradené technické zariadenia.

Uvedené doklady ( fotokópie) sú súčasťou zmluvy a tvoria prílohu k zmluve.

III.
ZÁVÄZKY ZHOTOVITEĽA
Zhotoviteľ sa zaväzuje:

1) Bude vykonávať občasnú obsluhu plynovej kotolne a tým zabezpečovať prevádzku
kotolne v zmysle vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce č. 25/1984 Zb.
na zaistenie bezpečnosti práce v nízkotlakových kotolniach, vyhlášky
Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č.152/2005 Z.z. o určenom čase a
o určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteľa, STN 06 0830 ako
aj
podľa
požiadaviek objednávateľa a technických možností daného
vykurovacieho zariadenia nachádzajúceho sa v plynovej kotolni a to nasledovne :
a)
b)

c)

Vykonávať pravidelné kontroly plynovej kotolne - podľa prevádzkového
poriadku kotolne
Pri každej kontrole skontroluje samotnú prevádzku a reguláciu
technologického zariadenia plynovej kotolne - kotle, obehové čerpadlá,
rozvody ÚK a TÚV, ohrievač TÚV, expanzomat, poistné armatúry a ostatné
zariadenia.
V prípade, že vykurovacie zariadenie nevyhovuje do takej miery, že by mohlo
dôjsť k poškodeniu zdravia, k ohrozeniu života, alebo škode na majetku,
prevádzku kotolne odstaví a túto skutočnosť neodkladne nahlási
objednávateľovi.

2) V prípade vzniknutých prevádzkových závad v kotolni (napr.výpadok elektrickej
energie, aktivácia zabezpečovacích prvkov, alebo ak nastane iný poruchový stav nekúri sa) - max. do 6 hodín od telefonického nahlásenia závady nastúpi na
odstránenie závady, zistí príčinu závady a zabezpečí jej odstránenie. V prípade, že
sa zhotoviteľovi nepodarí odstrániť závadu, neodkladne nahlási vzniknutú závadu
objednávateľovi.

3) Písomná dokumentácia o prevádzke plynovej kotolne bude vedená v zmysle
platných predpisov.
4) Zabezpečí odbornú súčinnosť pri vykonávaní odborných prehliadok a skúšok
(revízii), pri pravidelných servisných prácach, pri opravách a údržbe vykurovacieho
zariadenia.
5) Bude neodkladne nahlasovať objednávateľovi všetky vzniknuté poruchy a ostatné
závady na technologickom zariadení plynovej kotolne.

IV.
CENA ZA VÝKON OBSLUHY
1) Cena za plnenie predmetu zmluvy, ktorý je uvedený v čl. II. bod 1 a za plnenie
záväzkov zhotoviteľom uvedených v článku III. je stanovená dohodou v zmysle
zákona NR SR č.18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov a to
nasledovne:
zimná prevádzka vykurovani ........... 13,30 € / bez DPH / za 1 deň obsluhy
2) Zhotoviteľ nie je platca DPH.
V.
PLATOBNÉ PODMIENKY
1) Platba ceny dohodnutej v čl. IV. bod 1 tejto zmluvy bude realizovaná mesačne na
základe faktúry vystavenej zhotoviteľom a doručenej objednávateľovi do 5. dňa
nasledujúceho mesiaca.
2) Splatnosť faktúry je 30 dni odo dňa jej doručenia objednávateľovi.
3) Zhotoviteľ sa zaväzuje zasielať faktúry objednávateľovi elektronicky na emailovú
adresu rozalia.bouskova@nsud.sk a stefania.urbanicova@nsud.sk. Faktúra musí
obsahovať všetky náležitosti účtovného dokladu podľa § 10 zákona č. 431/2002 Z.
z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a náležitosti podľa § 74 zákona č.
222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov. V prípade,
ak faktúra nebude obsahovať náležitosti účtovného dokladu alebo daňového
dokladu, alebo bude obsahovať vady v písaní alebo v počítaní, alebo iné zrejmé
nesprávnosti, je Nájomca oprávnený vrátiť faktúru v lehote splatnosti
Prenajímateľovi na doplnenie alebo opravu s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú
odstrániť. V takomto prípade dňom doručenia doplnenej, opravenej alebo novej
faktúry Nájomcovi začne plynúť nová 30 - dňová lehota splatnosti.

VI.
OSOBITNÉ USTANOVENIA
1) Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto zmluvy budú
prednostne riešiť vzájomnou dohodou.

2) V prípade porušenia niektorého ustanovenia v čl. II. bod 1. a v čl. III. je zhotoviteľ
povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 10,- € za každé takéto
porušenie.
3) Zhotoviteľ je oprávnený nárokovať si za oneskorenú platbu faktúry úroky z
omeškania vo výške 0,05 % z fakturovanej sumy za každý deň omeškania.
4) Objednávateľ sa zaväzuje, že zabezpečí pre zhotoviteľa vstup do objektu a to
počas celého dňa (možnosť vstupu v prípade vzniknutých závad aj v nočných
hodinách).
VlI.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
1) Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť

dňa 1.4.2020 za predpokladu jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom
Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka, ktoré
zabezpečí objednávateľ. Zmluva sa uzatvára na dobu do 31.3.2022.
2) Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán bez udania dôvodu s

výpovednou lehotou 3 mesiace, ktorá začína plynúť od prvého dňa kalendárneho
mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej strane, alebo
dohodou oboch zmluvných strán.
3) Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých zhotoviteľ obdrží jedno

vyhotovenie a objednávateľ obdrží dve vyhotovenia tejto zmluvy.

4) Zmluvné strany prehlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne a za

obojstrannej zrozumiteľnosti.

5) Zmeny a doplnky k tejto zmluve možno uskutočniť len formou písomných dodatkov

so súhlasom oboch zmluvných strán.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

V Bratislave, dňa

V Bratislave, dňa

-------------------------------------------------Mgr. Patrícia Špacírová
vedúca Kancelárie Najvyššieho súdu SR

--------------------------------------------------Mgr. Ján Flamík
HeatPro s.r.o.
konateľ

Prílohy:

1. kópia kuričského preukazu
2. kópia osvedčenia o obsluhe TNS

