
 

Zmluva o poskytovaní odbornej činnosti 

 
                                uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

 

medzi zmluvnými stranami:  

 

Objednávateľ:   Stredná odborná škola dopravná          

Sídlo:     Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

IČO:     00651117 

DIČ:     2020639104 

Štatutárny zástupca:   Ing. Mária Vítová PhD., riaditeľka školy 

Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 

BBAN:    7000483737/8180 

IBAN:    SK83 8180 0000 0070 0048 3737 

Kontaktná osoba:   Mgr. Mária Hubočanová  

E-mail:    maria.hubocanova@sosdza.sk 

Kontakt:   +421 905 586 370 

    /ďalej len „objednávateľ“/ 

 

     a 

 

Poskytovateľ:            KP, s.r.o. 

Sídlo:                   Kragujevská 398, 010 01 Žilina  

IČO:    36c 402 516 

DIČ:    2020135073 

IČ DPH:   SK 2020133775 

Číslo účtu:   SK86 0200 0000 0015 7430 9757 

Zodpovedný osoba:  Pernica Vladimír, konateľ 

Kontakt:                          +421 905 722 294 

Zodpovedná osoba:  Ing. Janouš Martin – špecialista 

    +421 910 407 907 

E- mail:   pernica@kpsro.sk 

                                   /ďalej len „poskytovateľ“/ 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

1.    Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonávať objednávateľovi odbornú 

činnosť, spočívajúcu v zabezpečení odborných prehliadok a odborných skúšok na VTZ – Trafo 

stanica, vyplývajúce podľa Zákona 251/2012 Z.z. § 39 odst. 7 a 9 s dôrazom na povinnosť 

prevádzkovateľa riadiť sa Vyhláškou SR č.508/2009 Z.z. príl.8 STN 33 1500 tab.1. a záväzok 

objednávateľa zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu. 

 

2.    Plnením záväzku poskytovateľa sa rozumie vykonávanie odborných prehliadok a odborných 

skúšok na VN rozvádzači , ktorý je umiestnený ( Trafo stanica VN 1 č. 142/ts/211 ) v areáli 

Strednej odbornej školy dopravnej, Rosinská cesta 2, Žilina, ktorá sa vykonáva podľa §39a 

vyhlášky MPSVaR SR 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“) a STN 33 1500 tab.1 

   

3.      Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej 

inštalácie v zmysle vyhlášky a STN 331500 a niesť zodpovednosť za bezpečnosť VN rozvádzača 

v TS. 
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4.    Objednávateľ týmto zabezpečuje kontrolnú činnosť podľa § 9 ods. 1 písm. a) zákona 

č. 124/2006 Z. z. prostredníctvom poskytovateľa. 

 

5.    Poskytovateľ je povinný dodržiavať stanovené zákonné termíny revízii, ktoré bude 

obsahovať harmonogram, ktorý vyhotoví objednávateľovi do 3 (troch) mesiacov od podpísania 

tejto zmluvy na dobu neurčitú. 

 

      6.      Výsledkom odborných prehliadok a odborných skúšok bude protokol o vykonaní 

      pravidelnej     odbornej prehliadke a odbornej skúške v písomnej aj elektronickej podobe. 

 

                                                              Článok   II. 

                                                   Odmena a platobné podmienky 

 

1.      Odmena pre poskytovateľa je dohodnutá na základe predloženého cenníka, ktorý je súčasťou 

prílohy č. 1 tejto zmluvy. 

 

2.      Poskytovateľ je oprávnený vyfakturovať dohodnutú odmenu na základe odovzdaného protokolu, 

ktorý budú deklarovať stav VTZ – TS a návrh riešení a operatívnych opatrení v prípade porúch alebo 

zistenia nedostatkov. 

 

3.      Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť faktúru po elektronickom/ písomnom potvrdení správnosti. 

 

                                                              Článok  III. 

                                                   Termíny plnenia predmetu zmluvy 

 

1.     Termíny plnenia zmluvy sa odvíjajú od priloženého časového harmonogramu podľa čl. I 

v bode 5, ktorý je súčasťou tejto zmluvy, príloha č.2. 

 

Článok  IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1.    Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi prístup k potrebnej dokumentácii , preberacím 

a odovzdávacím protokolom a podmienkam Zmluvy  o dielo. 

 

2.     Poskytovateľ sa zaväzuje, že dokumenty v bode 1 odovzdá nepoškodené, zoradené podľa  

období, aby boli v prípade kontroly Technickej inšpekcie, SSD, a.s. v súlade s predpismi 

o vyhradených technických zariadeniach. 

 

3.     Poskytovateľ je povinný oboznámiť objednávateľa so všetkými zmenami právnych predpisov 

a noriem vzťahujúcich sa k predmetu činnosti. 

 

                                                                Článok V. 

                                                     Záverečné ustanovenia 

 

1.     Zmluvné strany môžu meniť alebo doplniť obsah tejto zmluvy len formou písomných dodatkov 

k zmluve. 

 

2.      Právne vzťahy výslovne neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi majúcimi vzťah k predmetu a účelu 

tejto zmluvy. 

 

3.     Zmluva bola vyhotovená v 3 exemplároch; jedno vyhotovenie pre poskytovateľa a dve 

vyhotovenia pre objednávateľa. 
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4.     Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po 

dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli 

slobodne, určite a vážne, obsahu zmluvy porozumeli, súhlasia s ňou, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju podpisujú. 

Táto zmluva sa zverejňuje v celom rozsahu. Všetky informácie, ktoré je objednávateľ povinný 

poskytnúť zmluvnej strane v súvislosti s ochranou osobných údajov sú zverejnené na internetovej 

stránke objednávateľa www.sosdza.sk 

 

5.     Príloha č.1 - cenník prác 

6.     Príloha č.2 - harmonogram revízií  

 

 

 

 

 

 

 

 

V Žiline, dňa..........................                                          V Žiline, dňa..........................                                                        

                

 

 

 

 

 

................................................................   .............................................................. 

 Ing. Mária Vítová,PhD.                                                           Pernica Vladimír 

 riaditeľka školy                                                 konateľ KP, s.r.o.  
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