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Zmluva o výkone servisných činností pre zabezpe čenie 
správy technických prostriedkov č. …./BA/2009 

(ďalej len „zmluva o výkone servisných činností“) 
uzavretá pod ľa § 536 a nasl. 

Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

1. Zmluvné strany 

1.1. Objednávate ľ: ………………………………., s.r.o. 
  ………………… 
  ………………… 

Štatutárny zástupca: p. ……………. - konateľ 
   p. …………… - konateľ 

Zodp. techn. prac.: p. . …………….. - technický riaditeľ 

Identifikačné údaje: 

a) IČO: ……………… 
b) DIČ: …………….. 
c) Registrácia: Obchodný register Okresného súdu …………….., oddiel ….., 

vložka číslo ………….. 
d) Bankové spojenie: ……………………….., č.ú. ………………… 

1.2. Zhotovite ľ: JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL, spol. s r.o. 
  Seberíniho 1 
  821 03  Bratislava 

Štatutárny zástupca: Ing. Ladislav Piršel, PhD. – generálny riaditeľ a konateľ 

Zástupca na rokovanie vo veciach 

a) technických: Ing. …………………. – ……………….. 
b) zmluvných: Ing. Ladislav Piršel, PhD. – generálny riaditeľ a konateľ 

Identifikačné údaje: 

c) IČO: 31363695 
d) DIČ: 31363695/601 
e) Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka číslo 6227/B 
f) Bankové spojenie: ……………………………….

2. Predmet zmluvy 

2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať na technických prostriedkoch objednávateľa 
zmluvne dohodnuté činnosti podľa Prílohy č. 1 (Špecifikácia zariadení a Súpis 
zmluvných činností) tejto zmluvy. Cieľom vykonávania týchto činností je vytvoriť 
podmienky na riadne užívanie zmluvnej nehnuteľnosti. 

2.2. Pod technickými prostriedkami sa rozumie súbor nehnuteľných a hnuteľných vecí, 
ktoré slúžia na vytváranie podmienok pre riadne užívanie zmluvnej nehnuteľnosti. Pod 
zmluvnými technickými prostriedkami sa rozumejú technické prostriedky v zmluvných 
nehnuteľnostiach, ktoré sú uvedené v Prílohe č. 1 (Špecifikácia zariadení a Súpis 
zmluvných činností) tejto zmluvy. 

2.3. Zmluvnými nehnuteľnosťami sú objekty uvedené v Prílohe č. 2 (Zoznam zmluvných 
nehnuteľností) tejto zmluvy, ktoré sú vo vlastníctve objednávateľa, alebo ktoré má 
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objednávateľ v nájme a slúžia mu na výkon jeho podnikateľských aktivít a na 
zabezpečenie podporných činností. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za vykonané práce, a to za ďalej 
špecifikovaných podmienok. 

3. Podmienky plnenia zmluvy 

3.1. Zhotoviteľ bude vykonávať dohodnuté zmluvné činnosti vo vlastnom mene, na vlastný 
účet, na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo. Pokiaľ poverí v rámci dohodnutých 
zmluvných činností vykonaním niektorých čiastkových činností tretie osoby, má voči 
objednávateľovi rovnakú zodpovednosť, akoby ich vykonával sám. 

3.2. Zmluvné činnosti  zahŕňajú starostlivosť o technické prostriedky v rozsahu, ktorý je 
zhotoviteľovi známy v čase podpisu tejto zmluvy (ďalej len „zmluvné technické 
prostriedky“). Rozsah technických prostriedkov sa preukazuje projektami skutočného 
vyhotovenia, za ktorých správnosť v čase podpisu tejto zmluvy zodpovedá 
objednávateľ. Na zaistenie riadneho výkonu zmluvných činností na zmluvných 
technických prostriedkoch Objednávateľ protokolárne odovzdá Zhotoviteľovi 
dokumentáciu, vrátane dokladov právneho, technického, administratívneho a 
prevádzkového charakteru, ktoré sú potrebné na výkon zmluvných činností zhotoviteľa 
podľa tejto zmluvy; ako aj dokumentáciu skutkového vyhotovenia všetkých 
realizovaných zmien technických prostriedkov (ďalej ako Technická dokumentácia). 

3.3. Nakoľko zmluvné činnosti majú charakter údržby, opravy alebo úpravy technických 
prostriedkov, počas ich vykonávania neprechádza na zhotoviteľa nebezpečenstvo 
škody na nich, ani vlastnícke právo k nim. 

3.4. Objednávateľ môže písomne požadovať od zhotoviteľa aj vykonanie ďalších prác. 
Požiadavka na vykonanie takýchto prác, pokiaľ ju zhotoviteľ prevezme, sa vždy 
považuje za jednorazovú objednávku nad rámec tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný 
vyjadriť sa k písomnej požiadavke objednávateľa na vykonanie ďalších prác v lehote 
do 3 pracovných dní. Požiadavka na vykonanie takýchto prác a jej podmienky, sa bude 
riadiť ponukou zhotoviteľa a objednávkou objednávateľa. Po dobu nemožnosti 
realizovať servisné činnosti podľa tejto zmluvy bez realizácie ďalších prác podľa tohto 
bodu, zhotoviteľ nie je v omeškaní s plnením podľa tejto zmluvy do doby uzavretia 
objednávky na takéto ďalšie práce a jednotlivé termíny sa ekvivalentne posúvajú.  

3.5. Zmluvné činnosti majú charakter: 

a) periodických prác na zariadeniach objednávateľa podľa prílohy č.1, t.j. takých 
prác, ktoré sa pravidelne opakujú a pre ktoré sa dá vypracovať časový 
harmonogram ich výkonu, ako sú napr. preventívne prehliadky a údržba 
technických prostriedkov vrátane odborných prehliadok, ktoré predpisujú 
všeobecne záväzné predpisy. 

b) neperiodických prác na zariadeniach meracej a regulačnej techniky a 
riadiaceho systému, t.j. takých prác, ktoré sa vykonávajú na základe vyzvania 
objednávateľa alebo ich treba vykonať ako dôsledok stavu technického 
prostriedku, ako sú napr. úpravy technického prostriedku podľa požiadaviek 
objednávateľa alebo odstraňovanie porúch. 

c) občasnej obsluhy a prevádzkovej údržby zmluvných technických prostriedkov, 
t.j. takých činností, ktoré treba vykonať pred a pri uvedení technického 
prostriedku do chodu (týka sa sezónne využívaných zariadení), pri jeho 
udržiavaní v chode a pri a po zastavení jeho chodu (týka sa sezónne 
využívaných zariadení); tieto činnosti sa vykonávajú podľa návodu na obsluhu 
výrobcu technického prostriedku a/alebo podľa prevádzkového poriadku 
objednávateľa, pokiaľ je vypracovanie takéhoto poriadku povinnosťou podľa 
všeobecne záväzných predpisov. 

d) monitorovanie funkčnosti technologických zariadení pripojených na riadiaci 
systém na diaľku z dispečingu zhotoviteľa, t.j. takých činností, ktoré umožňujú 
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sledovať pripojením sa cez telefónnu linku prevádzkové parametre zariadení, 
ovládať podľa potreby prevádzku zariadení, kontrolovať prevádzkové 
parametre po výzve riadiaceho systému o prekročení alebo podkročení 
stanovených limitov a po havarijných hláseniach, organizovať poruchovú 
službu, sledovať jej priebeh a zaznamenanie spätnej informácie o zásahu na 
mieste. 

3.6. Ďalšie podrobné podmienky výkonu jednotlivých zmluvných činností zmluvné strany 
dohodli v príĺohách č.3 až č.12. (Podmienky výkonu zmluvných činností). 

3.7. Zhotoviteľ je povinný vykonávať zmluvné činnosti tak, aby podľa možnosti nenarušil 
riadne užívanie zmluvnej nehnuteľnosti. Ak práce vzhľadom na ich charakter spôsobia 
obmedzenia riadneho užívania zmluvnej nehnuteľnosti, je zhotoviteľ povinný toto 
písomne oznámiť objednávateľovi s dostatočným predstihom a vyžiadať si na 
obmedzenie užívania zmluvnej nehnuteľnosti jeho písomný súhlas. Objednávateľ je 
povinný poskytnúť súčinnosť. 

3.8. V prípade, že príde k prerušeniu prác na základe odôvodneného rozhodnutia 
objednávateľa alebo z dôvodov mimo zhotoviteľa, alebo k pozastaveniu pre dobu, po 
ktorú zhotoviteľ nie je v omeškaní, z dôvodov na strane objednávateľa, obe strany sú 
povinné uzatvoriť dohodu o prípadnej zmene podmienok vykonania servisných 
činností. Zhotoviteľ má vždy minimálne nárok na cenu zrealizovanej rozpracovanej 
časti prác a náhradu nákladov realizovaných prípravných a zabezpečovacích prác. 
Nárok na náhradu škody tým nie je dotknutý. Ak odpadnú dôvody na prerušenie či 
pozastavenie prác, zhotoviteľ nastúpi na výkon prác v primeranej dobe potrebnej na 
skonsolidovanie nástupu pracovných síl a dodávok. V prípade prerušenia či 
pozastavenia prác na viac ako 6 mesiacov, zhotoviteľ má nárok na alikvótnu úpravu 
cien vzhľadom na všeobecnú zmenu cien na trhu. 

3.9. Dôsledky akýchkoľvek zmien v prácach prevedené na žiadosť objednávateľa idú na 
jeho ťarchu, najmä potom zvýšenie ceny, predĺženie termínu dodávky, sankcie a 
náhrada škody vrátane ušlého zisku za nevykonané dodávky, a podobne. 

3.10. Ak nevhodné veci alebo pokyny objednávateľa prekážajú v riadnom vykonávaní prác, 
je zhotoviteľ oprávnený ich vykonanie prerušiť do doby výmeny vecí alebo zmeny 
pokynov objednávateľa alebo písomného oznámenia, že objednávateľ trvá na 
vykonávaní prác s použitím týchto vecí a daných pokynov. Zhotoviteľ nezodpovedá za 
vady prác spôsobené nevhodnými vecami alebo pokynmi, ak objednávateľ na ich 
použití pri vykonávaní prác trval. 

3.11. O vykonaní servisných prác vyhotoví pracovník zhotoviteľa protokol/servisný príkaz, 
v ktorom okrem iného vyznačí, aké práce vykonal, v akom stave sa predmetný 
technický prostriedok nachádzal pri skončení prác, prípadne v ňom vyznačí dôležité 
upozornenia pre objednávateľa. 

3.12. Potvrdením protokolov/servisných príkazov podpisom zo strany oprávneného zástupcu 
objednávateľa je potvrdené splnenie povinnosti zhotoviteľa vykonať dielo. 

3.13. Pokiaľ v protokoloch/servisných príkazoch nie sú uvedené výhrady oprávneného 
zástupcu objednávateľa, má sa za to, že dielo bolo vykonané bez vád a zodpovedá 
výsledku určenému v zmluve. 

3.14. Ustanoveniami ods. 3.11. a 3.12. nie je dotknutá zodpovednosť zhotoviteľa za vady 
diela, ktoré vznikli po jeho odovzdaní a ktoré boli spôsobené porušením jeho 
povinností. 

3.15. Použitý materiál, ako aj náhradné diely vymenené pri vykonávaní servisných prác, 
vyúčtuje zhotoviteľ objednávateľovi osobitne podľa cien platných v dobe výkonu 
servisných prác. Opotrebované diely zostávajú majetkom objednávateľa, pokiaľ sa 
zmluvné strany nedohodnú inak. 

3.16. Objednávateľ nesie v plnej výške náklady na opravu za všetky poruchy a závady 
vzniknuté neprirodzeným opotrebovaním a nesprávnym zaobchádzaním, použitím 
násilia, alebo poškodením v dôsledku vonkajších vplyvov ako je požiar s následným 
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hasením, úder blesku, explózia, implózia, voda a vlhkosť, nečistota a prach, za škody 
vzniknuté pri živelných pohromách, za škody vzniknuté zanedbaním, alebo 
nedodržaním bezpečnostných predpisov personálom objednávateľa alebo tretími 
osobami, ktorým objednávateľ umožní prístup k technickým prostriedkom. 

3.17. Pri zariadeniach alebo častiach zariadení, ktoré podľahli prirodzenému opotrebovaniu 
ako napr. tlakomer, ističe, relé atď., ako aj všetky mechanické pohyblivé diely, môže 
zhotoviteľ požadovať, aby boli tieto zariadenia celkom obnovené, pričom ak nebudú 
bude starostlivosť o ne z rozsahu zmluvných činností vypuštěná na základe oznámenia 
zhotoviteľa. 

3.18. Zhotoviteľ začne s výkonom zmluvných činností a preberie na seba záväzok plniť 
dohodnutý predmet zmluvy okamihom protokolárneho prevzatia zmluvných 
technických prostriedkov. Okamihom protokolárneho prevzatia zmluvných technických 
prostriedkov je podpísanie Preberacieho protokolu oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán, ktorého súčasťou bude aj Technická dokumentácia odovzdaná zo 
strany objednávateľa. Dohodnutý plánovaný dátum prevzatia zmluvných technických 
prostriedkov je uvedený v Prílohe č. 1 (Špecifikácia zariadení a Súpis zmluvných 
činností) tejto zmluvy. 

3.19. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadmi, ktorých pôvodcom a držiteľom sa stane 
v súvislosti s vykonávaním činností podľa tejto zmluvy, v súlade so všeobecne 
záväznými právnymi predpismi. V čase podpisu tejto zmluvy je to Zák. č. 223/2001 Z.z. 
o odpadoch v znení neskorších predpisov a vrátane vykonávacích vyhlášok a 
nariadení. 

3.20. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky zásady BOZP, protipožiarnej ochrany, ochrany 
životného prostredia a prevádzkový poriadok alebo iné interné prevádzkové predpisy 
objednávateľa, ktoré majú vplyv na výkon činností zhotoviteľa podľa tejto zmluvy, s 
ktorými bol zhotoviteľ zo strany objednávateľa oboznámený. 

4. Čas plnenia 

4.1. Periodické práce v zmluvne dohodnutom rozsahu sa vykonajú s uvedenou frekvenciou  
v termínoch, ktoré zmluvné strany určia po vzájomnej dohode v harmonograme 
servisných prác. Konkrétne termíny vykonávania periodických servisných prác 
zhotoviteľ oznámi objednávateľovi písomne s dostatočným predstihom, aby tento 
mohol zabezpečiť potrebnú súčinnosť alebo prijať potrebné organizačné opatrenia. 

4.2. Pre neperiodické práce pri poruchách technických prostriedkov dohodli zmluvné strany  
začiatok plnenia do:   
a) 3 hodiny pre poruchy klasifikované ako naliehavé, 
b) 24 hodín pre ostatné poruchy. 

4.3. Naliehavou poruchou sa rozumie taká porucha technického prostriedku, ktorá ohrozuje 
alebo môže ohroziť majetok objednávateľa alebo zdravie osôb nachádzajúcich sa 
v zmluvnej nehnuteľnosti alebo v jej bezprostrednej blízkosti, a zároveň je takto 
výslovne označená objednávateľom v ohlásení poruchy.  

4.4. Čas začiatku plnenia pri neperiodických servisných prácach pri poruchách technických 
prostriedkov sa počíta  od ohlásenia poruchy faxom, alebo mimo pracovnej doby 
zhotoviteľa od telefonického ohlásenia poruchy na dispečing zhotoviteľa. 

4.5. Servisné práce sa vykonávajú prednostne v bežnej prevádzkovej dobe zhotoviteľa. 

4.6. Bežná prevádzková doba zhotoviteľa je: 

a) pondelok až štvrtok od 8.00 do 16.00 hod. 

b) piatok od 8.00 do 15.00 hod. 

4.7. Pokiaľ objednávateľ trvá na vykonaní servisných prác mimo bežnej prevádzkovej doby 
zhotoviteľa, alebo zásahové časy podia bodu 4.2 spadajú mimo nežnu prevádzkiovú 
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dobu zhotoviteľa, je objednávatel povinný zaplatiť zhotoviteľovi príplatok za prácu 
mimo bežnej prevádzkovej doby zhotoviteľa. 

4.8. Termín plnenia je pre zhotoviteľa záväzný za predpokladu, že objednávateľ zabezpečí 
potrebnú pripravenosť k termínu zahájenia prác, ako aj počas realizácie prác, a  
poskytne všetku potrebnú súčinnosť. Dodržanie času plnenia zo strany zhotoviteľa je 
závislé od riadneho a včasného plnenia povinností a spolupôsobenia objednávateľa 
dohodnutého v tejto zmluve a jej prípadných prílohách. 

4.9. Zhotoviteľ nie je v omeškaní v prípade, že: 
a) zhotoviteľ mešká v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa alebo 

neposkytnutia súčinnosti objednávateľa podľa tejto zmluvy, a to po dobu 
trvania tohto porušenia, 

b) objednávateľ nezabezpečí pripravenosť na výkon prác, 
c) jednotliví dodávatelia objednávateľa, ktorých činnosti úzko súvisia s realizáciou 

prác zhotoviteľom podľa tejto zmluvy, nebudú plniť svoje povinnosti 
v stanovených termínoch, 

d) nastanú prípady vyššej moci alebo okolnosti vylučujúce zodpovednosť. 

 O dobu, kedy zhotoviteľ nie je v omeškaní, sa primerane predlžuje termín 
realizácie plnenia zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. 

5. Spolupôsobenie objednávate ľa 

5.1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť, aby ním poverení pracovníci zachádzali 
s technickými prostriedkami starostlivo a podľa všeobecne platných predpisov a 
prevádzkových predpisov (manuálov) k dodaným zariadeniam. Prevádzkové 
miestnosti udržiavali v čistote a neskladovali sa v nich stroje, prístroje a predmety 
nesúvisiace s prevádzkou technických prostriedkov. 

5.2. Všetky vyskytnuté poruchy a škody alebo zmenu umiestnenia zariadení zmluvných 
technických prostriedkov je objednávateľ povinný oznámiť zhotoviteľovi. Všetky 
požadované rozšírenia, presuny alebo iné zmeny zmluvných technických prostriedkov 
podľa priania objednávateľa môže vykonať iba zhotoviteľ, inak zaniká zodpovednosť 
zhotoviteľa za činnosti podľa tejto zmluvy; v každom prípade však musí byť zhotoviteľ 
o všetkých takýchto činnostiach ihneď upovedomený. 

5.3. Objednávateľ zabezpečí zhotoviteľom povereneným pracovníkom počas bežnej 
prevádzkovej doby nerušený prístup k zariadeniam a pokiaľ je to nutné, ku všetkým 
prístrojom spojeným so zariadením. Objednávateľ poskytne zhotoviteľovi potrebné 
informácie a dôležité technické podklady. Objednávateľ poskytne bezplatne pre 
odstránenie poruchy servisným pracovníkom zhotoviteľa, pokiaľ je to nevyhnutné, 
pomocné prostriedky, ako sú rebríky, lešenia, plošiny alebo dopravné prostriedky. 

5.4. Pre zaistenie riadneho výkonu zmluvných činností na zmluvných technických 
prostriedkoch odovzdá objednávateľ zhotoviteľovi dokumentáciu ich skutočného 
vyhotovenia a všetky doklady právneho, technického, administratívneho a 
prevádzkového charakteru, ktoré sú potrebné pre výkon jeho činností podľa tejto 
zmluvy. 

5.5. Objednávateľ je povinný určiť oprávnených zástupcov, ktorí potvrdia a prevezmú 
protokoly/servisné príkazy o vykonaní servisných prác vystavené zhotoviteľom. 
Objednávateľ berie na vedomie, že zhotoviteľ nie je povinný vykonať servisné práce, 
ak nie je zabezpečené zo strany objednávateľa potvrdenie a prevzatie 
protokolov/servisných príkazov, potvrdzujúcich ich vykonanie. 

5.6. Objednávateľ je povinný písomne potvrdiť protokol o uskutočnení servisných prác, 
ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť daňového dokladu zhotoviteľa. Objednávateľ je 
povinný prevziať práce (dielo) aj s drobnými vadymi a nedorobkami, ktoré samy o 
sebe, ani v spojení s inými nebránia plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu), takže 
tieto nebránia v odovzdaní a prevzatí diela. Tieto drobné vady a nedorobky budú 
uvedené v protokole so stanovením termínu ich odstránenia. Keď objednávateľ 
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v protokole popísal vady alebo uviedol, ako sa prejavujú, platí, že tým požaduje ich 
bezplatne odstránenie za predpokladu, že nie je v protokole uvedené niečo iné. 

5.7. V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce (dielo) napriek tomu, že 
neobsahujú vady a nedorobky, ktoré by bránili plynulej a bezpečnej prevádzke 
(užívaniu), považuje sa protokol za potvrdený a dielo za odovzdané dňom kedy 
zhotoviteľ umožnil objednávateľovi s dielom nakladať, resp. užívať ho, a záväzky 
zhotoviteľa z tejto zmluvy sú splnené. 

5.8. V prípade, že objednávateľ odmietne prevziať práce (dielo), aj čiastočne, alebo iným 
spôsobom znemožní zhotoviteľovi splniť túto zmluvu vrátane neoprávněného 
odstúpenia, uhradí zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške 25% ceny diela (činností) 
bez DPH. Týmto nie je dotknutá povinnosť objednávateľa dielo prevziať a zaplatiť jeho 
cenu. Nárok na zmluvnú pokutu ako aj na náhradu škody vrátane ušlého zisku zostáva 
zachovaný v celom rozsahu. 

5.9. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi náklady, ktorý tento vynaloží 
v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy pri odvracaní škody na majetku 
objednávateľa alebo na zdraví osôb, ktoré sa nachádzajú v zmluvnej nehnuteľnosti 
alebo v jej bezprostrednej blízkosti, pokiaľ ohrozenie majetku a zdravia nespôsobil 
sám zhotoviteľ. 

5.10. Objednávatel je povinný znášať v plnej výške náklady na mimozáručnú opravu za 
všetky poruchy a závady vzniknuté nesprávnym zaobchádzaním, nesprávnou údržbou, 
použitím násilia, alebo poškodením v dôsledku vonkajších vplyvov ako je požiar 
s následným hasením, úder blesku, explózia, implózia, voda a vlhkosť, nečistota a 
prach, vandalizmus, za škody vzniknuté pri živelných pohromách, za škody vzniknuté 
zanedbaním, alebo nedodržaním bezpečnostných a prevádzkových predpisov 
personálom objednávateľa alebo tretími osobami, ktorým umožnil prístup k 
zariadeniam objednávateľ, pokiaľ to nie sú pracovníci zhotoviteľa. 

5.11. Objednávateľ je povinný poskytnúť takú súčinnosť pracovníkom zhotoviteľa, aby ten 
mohol vykonať svoju prácu v čo najkratšom termíne a plniť povinnosti podľa tejto 
zmluvy. Objednávateľ poskytuje potrebnú súčinnosť bez zbytočného odkladu, najmä 
pri realizácii jednotlivých prác či ďalších prác, pri odsúhlasovaní prevzatia alebo 
ukončenia jednotlivých prác, skúšok, testov, meraní, atď., pri odsúhlasení výkazu 
vykonaných množstiev prác a dodávok, pri potvrdzovaní vykonania odstránenia 
reklamovaných vád a ich prevzatia, ako aj pri ostatných úkonoch a vyjadreniach, ktoré 
sú zo strany objednávateľa potrebné pri realizácii tejto zmluvy alebo k požiadavkám, 
vyjadreniam či úkonom zhotoviteľa. 

5.12. Objednávateľ sa zaväzuje, že bude zhotoviteľa informovať o vnútorných 
a prevádzkových predpisoch objednávateľa, ktoré majú vplyv na výkon činností 
zhotoviteľa podľa tejto zmluvy. Ide predovšetkým o bezpečnostné predpisy, ktoré 
upravujú prístup a pohyb osôb v priestoroch zmluvných nehnuteľností, kľúčový režim a 
pod., ako aj o ďalšie vnútorné predpisy, ktoré majú dodržiavať zamestnanci a 
dodávatelia Objednávateľa. 

5.13. Objednávateľ vytvorí pre pracovníkov zhotoviteľa podmienky na uloženie zvrškov a na 
prezlečenie sa do pracovného úboru vrátane prístupu k hygienickým zariadeniam. 

5.14. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi počas servisného zásahu bezplatné parkovanie 
servisného vozidla v blízkosti zmluvnej nehnuteľnosti alebo priamo v nej. 

5.15. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi umiestniť si v priestoroch prístupných servisným 
pracovníkom uzamykateľnú schránku, v ktorej sa bude ukladať dokumentácia 
zhotoviteľa, prípadne časť náradia a niektoré náhradné diely. 

5.16. Na zabezpečenie monitorovania systému objednávateľ zabezpečí v priestore určenom 
zhotoviteľom telefónnu linku. Poplatky za vedenie účastníckej stanice a poplatky za 
automatické volania zariadenia v prípade poruchy znáša objednávateľ. 

5.17. Ak prenechá objednávateľ zmluvné technické prostriedky niekomu tretiemu, trvajú 
jeho záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, ibaže tretia strana vstúpi do zmluvného 
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vzťahu so zhotoviteľom. Zhotoviteľ môže svoj súhlas odoprieť iba zo závažného 
dôvodu. 

6. Cena 

6.1. Cena za zmluvné činnosti je určená v dohodou zmluvných strán v zmysle § 3 ods. 1 
Zák. č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov formou dohody o spôsobe 
určenia ceny. 

6.2. Cena zmluvných činností je dohodnutá v Prílohe č. 3 (Cenník zmluvných činností) tejto 
zmluvy.  

6.3. Základom pre stanovenie ceny periodických prác je druh a rozsah zmluvných 
technických prostriedkov a požiadavky na zabezpečované služby. V zmysle § 547 ods. 
2 Obchodného zákonníka ide o cenu určenú na základe rozpočtu, pričom v čase jeho 
zostavenia sa nezaručuje jeho úplnosť. Pre zostavenie rozpočtu poskytol zhotoviteľovi 
podklady objednávateľ v podobe zoznamu technických zariadení a súpisu požiadaviek 
na zabezpečované služby a objednávateľ zodpovedá za ich úplnosť a správnosť. 

6.4. Pri zostavení rozpočtu zhotoviteľ prihliadol na rozsah prác, ktoré treba vykonávať 
podľa ustanovení všeobecne záväzných právnych a technických predpisov 
upravujúcich podmienky údržby zariadení, odborných prehliadok a odborných skúšok 
vyhradených technických zariadení, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 
bezpečnosti zariadení, požiarnej ochrany a ochrany životného prostredia ako platili 
v čase podpísania tejto zmluvy. 

6.5. Ak sa počas preberacieho konania preukáže, že druh a rozsah technických 
prostriedkov je odlišný od druhu a rozsahu, ktorý je uvedený v poskytnutom zozname 
zariadení, a potrebné služby sú odlišné od služieb uvedených v poskytnutom súpise 
požiadaviek na zabezpečované služby a objaví sa potreba vykonávať činnosti, ktoré 
neboli zahrnuté do rozpočtu, môže sa zhotoviteľ domáhať primeranej úpravy ceny 
paušálne dohodnutých výkonov, alebo bude tieto činnosti vykonávať ako nadpaušálne 
výkony. 

6.6. Ak sa počas platnosti a účinnosti tejto zmluvy zmenia všeobecne záväzné právne a 
technické predpisy upravujúce podmienky obsluhy a údržby zariadení, odborných 
prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení, bezpečnosti a 
ochrany zdravia pri práci a bezpečnosti zariadení, požiarnej ochrany a ochrany 
životného prostredia a vznikne tak potreba vykonávať činnosti, ktoré neboli zahrnuté 
do rozpočtu, môže sa zhotoviteľ domáhať primeranej úpravy ceny paušálne 
dohodnutých výkonov, alebo bude tieto činnosti vykonávať ako nadpaušálne výkony. 

6.7. Pri prácach, ktoré sa oceňujú hodinovou sadzbou a dĺžkou ich výkonu sa počíta každá 
začatá polhodina výkonu priamo na technickom prostriedku.  

6.8. Ceny sú dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty (DPH). K cenám sa pripočíta DPH 
v sadzbe platnej podľa všeobecne záväzných predpisov v deň zdaniteľného plnenia. 

6.9. V prípade neperiodických prác má právo objednávateľ faktúrovať aj dopravné náklady.  

6.10. Za servisné práce vykonávané mimo bežnej prevádzkovej doby zhotoviteľa sa účtujú 
k cene podľa ods. 6.2. nasledovné príplatky: 

a) v čase do 22:00 hod. a po 6:00 hod. príplatok 25 %, 

b) v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod. príplatok 50 %, 

c) v dňoch pracovného pokoja a voľna 100 %. 

6.11. Ceny bez DPH dohodnuté v Prílohe č.3 tejto zmluvy platia do 31.12.2009. 

6.12. Zhotoviteľ má právo písomne požiadať o úpravu cien bez DPH dohodnutých v Prílohe 
č. 3 od 01.01.2010, a to maximálne do výšky zmeny úhrnného indexu spotrebiteľských 
cien za predchádzajúci kalendárny rok. 
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6.13. Objednávateľ má povinnosť úpravu ceny, ktorú v zmysle čl. 6.13 požaduje zhotoviteľ, 
odsúhlasiť alebo rozporovať v lehote do 10 pracovných dní od doručenia žiadosti 
zhotoviteľa. Pokiaľ tak v tejto lehote neurobí, považuje sa za to, že navrhovanú úpravu 
ceny odsúhlasil. 

6.14. Po odsúhlasení úpravy ceny majú obidve zmluvné strany povinnosť bez zbytočného 
odkladu podpísať dodatok k tejto zmluve. V prípade, že objednávateľ dodatok 
neuzavrie v lehote 10 pracovných dní, považuje sa zmena za uzavretú jednostranným 
písomným oznámením zhotoviteľa. 

6.15. Nové ceny nadobudnú platnosť dňom podpísaním dodatku k tejto zmluve oboma 
zmluvnými stranami resp. písomným oznámením podľa čl. 6.15, a účinnosť prvým 
dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia žiadosti zhotoviteľa na úpravu ceny 
objednávateľovi. Nové ceny budú pevné minimálne do konca kalendárneho roka.  

7. Platobné podmienky 

7.1. Cenu za vykonané práce uhradí objednávateľ na základe faktúr zhotoviteľa. 

7.2. Zhotoviteľovi vzniká právo fakturovať: 

a) cenu za periodické práce v posledný deň bežného mesiaca vo výške 1/12 
ročnej ceny zmluvných činností podľa ods. 6.1., t.j. ………………..,- EUR 
(Slovom: ……………………………. Euro) mesačne, 

b) cenu za neperiodické servisné práce po ich vykonaní na konci bežného 
mesiaca, 

c) cenu za občasnú obsluhu a prevádzkovú údržbu zmluvných technických 
zariadení v posledný deň bežného mesiaca vo výške .....................,- EUR 
(Slovom: .................................. Euro) mesačne, 

d) Cenu za monitorovanie funkčnosti technologických zariadení na diaľku 
v posledný deň bežného mesiaca vo výške ....................,- EUR (slovom:  
..................................... Euro) mesačne, 

e) Cena za poskytnutie modulu automatickej telefónnej voľby, modemu a 
konfiguračných prác je …………….,- EUR (slovom: ..................................... 
Euro) v posledný deň bežného mesiaca po dobu …. rokov.  

Ceny sú dohodnuté bez dane z pridanej hodnoty (DPH). K cenám sa pripočíta DPH 
v sadzbe platnej v deň zdaniteľného plnenia. 

7.3. Ako podklad pre fakturáciu slúži podľa ods. 7.2. písm a), c), d), e) táto zmluva a podľa 
ods. 7.2. písm. b) vzájomne odsúhlasený protokol o vykonaní servisných prác/servisný 
príkaz, ktorý bude priložený v kópii k vystavenej faktúre. 

7.4. Faktúry sú splatné do 14 dní od ich doručenia so všetkými náležitosťami. V prípade, ak 
faktúra nebude obsahovať vecné a formálne náležitosti podľa tejto zmluvy, má 
objednávateľ právo ju vrátiť na prepracovanie v lehote do 10 pracovných dní od jej 
doručenia s upozornením na chybné náležitosti. Správne vystavenej faktúre začne 
plynúť doba splatnosti znova od jej obdržania. 

7.5. Objednávateľ plní svoj peňažný záväzok voči zhotoviteľovi na svoje nebezpečenstvo a 
náklady zaplatením v banke zhotoviteľa v prospech účtu, ktorý je uvedený na faktúre 
zhotoviteľa. Peňažný záväzok platený objednávateľom je splnený v zmysle § 339 ods.2 
dňom pripísania dlžnej čiastky na účet zhotoviteľa. 

7.6. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa tejto zmluvy, 
zhotoviteľ je oprávnený pozastaviť zmluvné činnosti a servisné práce, a to až do jej 
zaplatenia objednávateľom a úmerne posunúť termíny plnenia tejto zmluvy. 

7.7. Započítanie platieb na splnenie záväzku zaplatiť dlžnú sumu je možné, pokiaľ ku dňu 
splatnosti daňového dokladu existujú vzájomné pohľadávky a záväzky zhotoviteľa a 
objednávateľa. Objednávateľ si môže započítať len svoje splatné pohľadávky, ktoré 
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boli vopred uznané zhotoviteľom alebo právoplatným rozhodnutím súdu. Návrh na 
zápočet je oprávnená ktorákoľvek zo strán. 

8. Zodpovednos ť za vady a záruky 

8.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet zmluvy bude vykonávaný riadne v 
dohodnutom čase, rozsahu a kvalite podľa podmienok tejto zmluvy. 

8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré majú vykonané práce a použitý materiál tvoriace 
predmet tejto zmluvy v čase jeho odovzdania a za vady vzniknuté počas plynutia 
záručnej doby v prípadoch spôsobených porušením povinností zhotoviteľa. 

8.3. Podmienky záruky na vykonané servisné práce a dodaný materiál sú dohodnuté 
v zmysle priložených Všeobecných záručných podmienok a Všeobecných podmienok 
pre servis zariadení. 

8.4. Na vady vykonaných prác a použitého materiálu sa primerane vzťahujú ustanovenia 
Obchodného zákonníka o vadách diela. 

8.5. Prípadnú reklamáciu vád plnenia predmetu tejto zmluvy je objednávateľ povinný 
uplatniť do 48 hodín po zistení vady resp. čo vadu zistiť mohol, a to telefonicky alebo 
faxom. Reklamáciu vád materiálu alebo prác väčšieho rozsahu, je objednávateľ 
povinný uplatniť do 5 dní po zistení vady resp. čo vadu zistiť mohol. 

8.6. Pre prípad vady vykonaných prác a materiálu v zmysle bodov 8.2, 8.3 a 8.5 tejto 
zmluvy dojednávajú zmluvné strany právo objednávateľa požadovať a povinnosť 
zhotoviteľa poskytnúť bezplatné odstránenie vady.  

8.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád diela bez zbytočného 
odkladu po uplatnení oprávnenej reklamácie objednávateľom a to najneskôr do 48 
hodín od doručenia písomnej reklamácie zhotoviteľovi. 

8.8. Zhotoviteľ zodpovedá za škody preukázateľne spôsobené vlastnou činnosťou na 
majetku resp. osobách objednávateľa v zmysle priložených Všeobecných záručných 
podmienok a Všeobecných podmienok pre servis zariadení. Zhotoviteľ je proti škodám 
spôsobeným vlastnou činnosťou poistený v primeranej výške. 

8.9. Zmluvné strany zhodne konštatujú, že pri uzavretí tejto Zmluvy nepredvídajú vznik 
škody spôsobenej Zhotoviteľom pri plnení tejto Zmluvy, vrátane zodpovednosti za 
škodu spôsobenú Zhotoviteľom realizovaním činnosti podľa tejto zmluvy s vadami, 
vrátane nákladov spojených druhej zmluvnej strane pri porušení povinnosti, vrátane 
iných škôd alebo nákladov vzniknutých v súvislosti s realizovaním činnosti alebo s 
vadami diela a ich uplatnením (napr. ušlý zisk, predvídateľný zisk, obchodné straty, 
straty času, zasielateľské a montážne náklady, náklady na demontáž, následne 
vyvolané škody a.p.), a to ani na iných zariadeniach či akýchkoľvek iných následkoch, 
ktoré akýmkoľvek spôsobom súviseli s činnosťou či konaním Zhotoviteľa alebo 
reklamovaným vadným dielom, vo výške, ktorá by prevyšovala 30% odmeny 
Zhotoviteľa za poskytnuté služby podľa čl. 6 tejto Zmluvy bez DPH za 1 kalendárny 
rok, pričom prevyšujúcu škodu nie je možné predvídať ani s prihliadnutím na 
skutočnosti, ktoré v uvedenom čase Zhotoviteľ poznal alebo mal poznať pri obvyklej 
starostlivosti.  
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9. Zmluvné pokuty 

9.1. V prípade, že bude objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku, je 
povinný uhradiť zhotoviteľovi za každý deň omeškania úrok z omeškania vo výške 
0,05% z dlžnej sumy za každý začatý deň omeškania. 

9.2. Zhotoviteľ sa zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z celkovej ceny opravy 
a to za každú hodinu omeškania s nástupom na výkon prác podľa čl.4, bod 4.2.  

9.3. Akékoľvek zmluvné pokuty, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi podľa 
tejto zmluvy v jednom kalendárnom roku sú obmedzené čiastkou vo výške 10 % 
z ročnej ceny paušálne dohodnutých výkonov. 

9.4. Zmluvná strana je oprávnená požadovať náhradu škody spôsobenú porušením 
povinností na strane druhej zmluvnej strany a to aj v prípade, že sa na toto porušenie 
povinností vzťahuje zmluvná pokuta alebo úroky z omeškania. Zmluvná strana je 
oprávnená domáhať sa náhrady škody, aj keď táto škoda presahuje zmluvnú pokutu 
alebo úroky z omeškania, a to v sume presahujúcej výšku zmluvnej pokuty resp. 
úrokov z omeškania; zmluvná pokuta resp. úroky z omeškania sa započítavajú do 
výšky spôsobenej škody.  

10. Zodpovední pracovníci 

10.1. Kontaktným pracovníkom zo strany objednávateľa, oprávneným objednávať a preberať 
servisné práce, je: p. ..........................................., tel. č. 034/6957 238, fax č. 034/6957 
825, mail: emil………………..       

10.2. Kontaktným pracovníkom zo strany zhotoviteľa, oprávneným rokovať vo veci 
technického a organizačného zabezpečenia servisných prác, je: p. Ing. Viliam Miške - 
vedúci servisného strediska, tel. č. 02/482 012 44, mobil: 0905 594 541, mail: 
viliam.miske@jci.com.  

10.3. Kontaktným telefónnym číslom na nahlasovanie požiadaviek objednávateľa je v bežnej 
prevádzkovej dobe zhotoviteľa tel. č.: 02/482 012 13, fax č. 02/482 012 10, mimo 
bežnej prevádzkovej doby zhotoviteľa tel. č.: 02/596 320 91. 

11. Záverečné ustanovenia 

11.1. Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú Prílohy č. 1, 2, 3, Všeobecné záručné podmienky 
a Všeobecné podmienky pre servis zariadení, ktoré sú takto označené a zvlášť 
podpísané zmluvnými stranami. Pre vzájomný vzťah založený touto zmluvou platia 
prednostne ustanovenia tejto zmluvy a len pre časti, ktoré ňou nie sú upravené, platia 
podľa poradia ustanovenia Všeobecných záručných podmienok, Všeobecných 
podmienok pre servis zariadení a príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka. 

11.2. Meniť túto zmluvu alebo jej časti možno len písomne a po vzájomnej dohode 
zmluvných strán. Dodatky ku zmluve musia byť rovnako ako táto zmluva potvrdené a 
podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

11.3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu a platí na dobu neurčitú. 
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11.4. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu vypovedať s výpovednou lehotou 6 mesiacov 
aj bez udania dôvodu. Zmluvu možno vypovedať len písomne a výpovedná lehota 
začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej 
zmluvnej strane. Zmluvné strany sú povinné plniť podmienky tejto zmluvy aj počas 
výpovednej doby. 

11.5. Zmluvné strany sú povinné vykonať ku dňu skončenia účinnosti tejto zmluvy inventúru 
vykonaných výkonov a platieb a na základe výsledkov tejto inventúry vyrovnať si svoje 
vzájomné záväzky. 

11.6. Každá zmluvná strana sa zaväzuje, že nebude poskytovať tretím osobám žiadne 
informácie, bez ohľadu na to, či majú charakter obchodného tajomstva alebo nie, ktoré 
sa dozvie alebo príde do styku v súvislosti s prípravou a realizáciou tejto zmluvy, a ani 
že ich nevyužije mimo plnenia z tejto zmluvy v prospech seba alebo v prospech tretích 
osôb. Zmluvné strany vykonajú opatrenia, aby tento záväzok bol prenesený na všetky 
fyzické a právnické osoby, ktoré v súvislosti s realizáciou zmluvy prídu s informáciami 
do styku. 

11.7. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch. Každá zmluvná strana obdrží po 
dva rovnopisy. 

 

 

V Bratislave, dňa ........... V  …………………, dňa .......... 

p. Ing. Ladislav Piršel, PhD. p. ……………………… 
generálny riaditeľ konateľ 
Johnson Controls Int´l s.r.o. ……………………., s.r.o. 

 p. ………………….. 
 konateľ 
 …………………….., s.r.o. 

 


