
Z M L U V A 
 
o zabezpečení služby revízneho technika vyhradených technických zariadení tlakových 
podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ustanovení § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodní zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 
                                                           

Čl. 1 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča 
Sídlo: Partizánska Ľupča č. 84,  032  15  Partizánska Ľupča 
Štatutárna zástupca :  PhDr. Ľubomíra Gloneková 
IČO:    42433819 
DIČ:                                  2120088751 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko  a. s.    
Číslo účtu IBAN:              SK28 5600 0000 0081 7715 4001   
 
(ako „Objednávateľ“) 
 
 
 
Dodávateľ :                       Vladimír Cupra 
Sídlo :                                 Hradišská č. 626/1, 031  04  Liptovský Mikuláš 
Štatutárny zástupca:          Vladimír Cupra 
IČO:                                    43052096 
DIČ:                                    1045598037 
Bankové spojenie:              Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš 
Číslo účtu IBAN:               SK35 0900 0000 0003 3444 6352 
 
(ako „Dodávateľ“) 
 

 
Čl. 2 

Predmet zmluvy 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje v zmysle tejto Zmluvy komplexne zabezpečiť a vykonávať 

v prospech Objednávateľa odborné prehliadky a odborné skúšky na vyhradených 
technických zariadeniach tlakových za podmienok uvedených v tejto Zmluve. 
Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť predmet zmluvy vo vlastnom mene a na vlastnú 
zodpovednosť. 



 
2. Dodávateľ nesmie predmet zmluvy ako celok odovzdať na poskytnutie inému 

subjektu, je oprávnený zveriť poskytnutie časti predmetu zmluvy 
subdodávateľovi/subdodávateľom iba v rozsahu subdodávky/subdodávok.     

 
3. Činnosť revízneho technika bude vykonávať samostatne. 
 
4. Objednávateľ sa zaväzuje Dodávateľovi za zabezpečenie a vykonávanie činnosti 

revízneho technika platiť cenu za podmienok uvedených v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 
 
5. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie a vykonávanie služby revízneho technika, 

konkrétne tieto činnosti: 
- vykonávať pravidelné odborné prehliadky a skúšky podľa harmonogramu 

uvedeného    v prílohe č. 2 tejto Zmluvy, 
- vypracovať zápisy z odborných prehliadok a skúšok podľa platnej legislatívy, 
- zabezpečovať, prípadne vykonať opravy na vyhradených technických 

zariadeniach tlakových podľa platných predpisov, 
- opravy vykonávať za vopred dohodnutú cenu a v štandardnej kvalite, 
- poskytovať odbornú teoretickú pomoc v danej problematike, 
- zabezpečovať pravidelné odborné školenia a preskúšania zo znalostí obsluhy 

vyhradených technických zariadení tlakových, 
- odstraňovať prípadné zistené nedostatky na technických zariadeniach 

tlakových. 
 
 

Čl. 3 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
 
1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa čl. 2 zmluvy pre Objednávateľa. 
 
2. Dodávateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať na základe platných 

osvedčení a oprávnení podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v platnom znení. Kópie 
osvedčení a oprávnení sú súčasťou tejto zmluvy v prílohe č. 3. 

 
3. Dodávateľ je povinný zabezpečovať službu revízneho technika len v priestoroch, na 

zariadeniach a pre zamestnancov organizácie. 
 

4. Objednávateľ je povinný v oblasti revíznej činnosti: 
- umožniť Dodávateľovi vstup do všetkých priestorov, kde sa nachádzajú 

vyhradené technické zariadenia tlakové, 
- umožniť prístup k technickej dokumentácii týkajúcej sa vyhradených technických 

zariadení tlakových, 
- včas informovať Dodávateľa o vykonaných technických zmenách na revidovaných 



zariadeniach, 
- informovať Dodávateľa o nahlásených kontrolách vykonávaných orgánmi štátnej 

správy, alebo orgánmi obce. 
 

Čl. 4 
Cena 

 
1. Cena za zabezpečenie činnosti revízneho technika vyhradených technických 

zariadení tlakových bude vždy stanovená za konkrétnu vykonanú činnosť podľa 
cenníka prác uvedeného v prílohe č. 1 tejto Zmluvy. 

 
 

Čl. 5 
Plnenie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou a platnosťou od 01. januára 2018. 
 
2. Zmluvné strany môžu skončiť zmluvný vzťah: 

- dňom zániku ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- dňom skončenia povolenia dodávateľa na poskytovanie služieb podľa tejto 

Zmluvy, 
- dohodou zmluvných strán. 
- výpoveďou zo strany Objednávateľa, 
- výpoveďou zo strany Dodávateľa, 
- písomným odstúpením od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto 

Zmluvy zmluvnou stranou, 
- z iných zákonom stanovených dôvodov. 

 
3. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že každá zo zmluvných strán je oprávnená túto 

zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu s výpovednou 
dobou 2 mesiace, ktorá začína plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca 
nasledujúceho po dni doručenia výpovede druhej zmluvnej strane, prípadne po 
vzájomnej písomnej dohode zmluvný vzťah sa končí dohodnutým dňom. 

 
4. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich je oprávnená od tejto zmluvy 

odstúpiť iba v tom prípade, ak táto Zmluva alebo všeobecne záväzné právne 
predpisy príslušnej zmluvnej strany výslovne povoľujú od tejto zmluvy odstúpiť. 

 
5. Obidve zmluvné strany sa dohodli, že za podstatné porušenie tejto zmluvy sa 

považuje najmä porušenie akýchkoľvek povinností uvedených v bode 4 Čl. 3 tejto 
Zmluvy alebo omeškaním splatnosti faktúry dlhšie ako 30 dní. 

 
6. Ak sa porušenie zmluvnej povinnosti zmluvnou stranou považuje v zmysle tejto 

Zmluvy alebo v zmysle § 345 Občianskeho zákonníka za podstatné porušenie Zmluvy, 



môže oprávnená strana od zmluvy odstúpiť, pokiaľ to písomne oznámi druhej 
zmluvnej strane. 

 
7. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto 

zmluvou predovšetkým dohodou. 
 
8. Vzájomné záväzky sú si povinné zmluvné strany vysporiadať do 14 dní od ukončenie 

tejto zmluvy. 
 
 

Čl. 6 
Doručovanie 

 
6.1.  Akýkoľvek prejav vôle jednej zmluvnej strany adresovaný druhej zmluvnej strane 
týkajúci sa tejto Zmluvy a/alebo jej plnenia (ďalej pre účely Čl. 6 len „oznámenie“) sa 
musí vyhotoviť písomne a musí sa doručiť druhej zmluvnej strane elektronickou poštou 
(emailom) alebo osobne alebo sa musí zaslať na poštovú adresu príslušnej zmluvnej 
strany uvedenú v Čl. 1 tejto Zmluvy v súlade s ustanovením tohto Čl. 6. Písomný prejav 
týkajúci sa vzniku, zmeny alebo zániku zmluvného vzťahu sa doručuje druhej zmluvnej 
strane na poštovú adresu príslušnej zmluvnej strany uvedenú v Čl. 1 tejto Zmluvy. 
 
 

Čl. 7 
Splatnosť a fakturácia 

 
1. Cena dohodnutá zmluvnými stranami v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh je splatná na 

základe faktúr vystavených Dodávateľom v súlade s touto Zmluvou. Faktúra 
Dodávateľa musí obsahovať: 
-  číslo faktúry 
-  presnú adresu Dodávateľa 
-  presnú adresu Objednávateľa 
-  predmet fakturácie  
-  dátum vystavenia, odoslania a splatnosti 
-  IČO, IČ DPH Dodávateľa, Objednávateľa 
-  zdaniteľný základ, sadzbu dane 
-  celkovú sumu a podpis vystavovateľa. 
Objednávateľ môže faktúru vrátiť, pokiaľ neobsahuje správne cenové údaje alebo 
pokiaľ chýba vo faktúre niektorá z uvedených náležitostí v súlade s touto Zmluvou. 

 
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť Dodávateľovi dohodnutú cenu v celku, nie po 

čiastkach, v zmysle tejto Zmluvy a jej príloh v lehote splatnosti faktúry, ktorá je 
zmluvnými stranami dohodnutá na 14 dní odo dňa vystavenia a doručenia faktúry 
Objednávateľovi a to formou bezhotovostného prevodu na bankový účet Dodávateľa 
uvedený v Čl. 1 tejto Zmluvy, pričom za deň uhradenia ceny sa považuje deň 



pripísania príslušnej sumy v celku na bankovom účte Dodávateľa. 
 
 

Čl. 8 
Náhrada škody 

 
1. Dodávateľ je povinný predmet Zmluvy poskytnúť Objednávateľovi s odbornou 

starostlivosťou. 
2. Dodávateľ nezodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorá mu vznikne jeho konaním 

a to neodstránením nedostatkov zistených v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 
pri práci na vyhradených technických zariadeniach tlakových. 

 
3. Dodávateľ nezodpovedá za škody na zdraví a živote osôb a zvierat na strane 

Objednávateľa. Nezodpovedá za škody na majetku vzniknuté Objednávateľovi t 
toho, že porušil povinnosti mu vyplývajúce z platnej legislatívy a z predpisov 
o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci na vyhradených technických zariadeniach 
tlakových. 

 
4. Dodávateľ nezodpovedá za škodu Objednávateľa, ktorú nemohol odvrátiť ani pri 

vynaložení náležitej odbornej starostlivosti. 
 
 

Čl. 9 
Ostatné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sú povinné sa navzájom informovať o zmenách svojho obchodného 

názvu, právnej forme a sídle, ako aj o prípadnej zmene plnenia predmetu Zmluvy na 
iný právny subjekt. 

 
2. Zmluvné strany akceptujú emailovú komunikáciu ako, ako riadnu písomnú 

komunikáciu pokiaľ táto Zmluva neustanovuje inak. 
 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že táto Zmluva a všetky práva povinnosti z nej 

vyplývajúce sa riadia platným právom Slovenskej republiky. 
 
4. Ku zmene či doplnení tejto Zmluvy môže dôjsť len formou písomných dodatkov, 

ktoré musia podpísať a odsúhlasiť obidve zmluvné strany. 
 
5. Táto Zmluva je vypracovaná v dvoch (2) vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ 

obdrží jedno (1) podpísané vyhotovenie a Dodávateľ obdrží jedno (1) podpísané 
vyhotovenie. 

 
6. Táto zmluva nadobúda platnosť od dňa podpisu zmluvy štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán a účinnosť nasledujúcim dňom po zverejnení na webovom sídle 



Objednávateľa.. 
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony, že ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená, že zmluvu neuzavreli ani v tiesni, ani za nápadne 
nevýhodných podmienok, že si obsah zmluvy dôkladne prečítali a že tento im je 
jasný, zrozumiteľný a vyjadrujúci ich slobodnú, vážnu a spoločnú vôľu, so Zmluvou 
súhlasia na znak čoho ju vlastnoručne podpisujú. Pevnú súčasť tejto zmluvy tvoria 
prílohy č.1,2 a 3. 

 
 
v Partizánskej Ľupči dňa 14.12.2017 ..... v Liptovskom Mikuláši dňa: ......................... 
 
 
 

Objednávateľ:      Dodávateľ: 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................  ...................................................... 

PhDr. Ľubomíra Gloneková                 Vladimír Cupra 
                 riaditeľka 



Príloha č. 1 
 
 
 

CENNÍK  ODBORNÝCH  PRÁC: 
 
 

A. Nízkotlaková kotolňa :                                                     50,00  €/ks 
 

B. Tlakové zariadenia :  
 

1. Skúška po oprave: tlaková nádoba do objemu 100 litrov:  65,00 €/ks 
                                tlaková nádoba od 100 do 1 000 l:   85,00 €/ks 
                                tlaková nádoba na 1 000 litrov:   115,00 €/ks 
 

2. Prvá vonkajšia a opakovaná prehliadka: TN do 100 litrov:  30,00  €/ks 
                                                                  od 100 do 1000: 45,00  €/ks 

                                                                                    nad 1 000 litrov :    65,00  €/ks 
 

3. Vnútorná prehliadka :  TN do 100 litrov objemu :                  40,00  €/ks 
                                     TN od 100 do 1 000 litrov :                60,00  €/ks 
                                     TN nad 1 000 litrov :                         90,00  €/ks 
 

4. Tlaková skúška :    TN do 100 litrov objemu :  100,00  €/ks 
                               TN od 100 do 1 000 litrov:  150,00  €/ks 
                               TN nad 1 000 litrov    300,00  €/ks 
 
 

C.  Ostatné služby :   Miestny prevádzkový predpis:  100,00  €/ks 
                                          Školenia a skúšky obsluhy TNS :  50,00  €/osobu 
                                                Opravy na VTZ tlakových:   10,00  €/hod. 
 
 

D.  Cestovné náklady:  0,35  €/km 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 2 
 
 
 

HARMONOGRAM  PREHLIADOK  A SKÚŠOK 
 
  Termíny odborných prehliadok a skúšok na vyhradených technických zariadeniach 
tlakových predpisuje vyhláška MPSVaR č. 508/2009 Z.z., príloha č. 5. 
 
 

1. Skupina A/b : opakovaná úradná skúška  1 x za 10 rokov 
                          skúška po oprava   vždy po oprave 
                          opakovaná vonkajšia prehliadka 1 x za rok 
                          vnútorná prehliadka   1 x za 5 rokov 
                          tlaková skúška     1 x za 10 rokov 
 
 

2. Skupina B/b skúška po oprave                  vždy po oprave 
                                       opakovaná vonkajšia prehliadka 1 x za rok 
                                       vnútorná prehliadka     1 x za 5 rokov 
                                       tlaková skúška                                   1 x za 10 rokov 
 
 

3. Nízkotlaková kotolňa                                                    1 x za rok 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 3 
 
 
 
 

OSVEDČENIA  A  OPRÁVNENIA  DODÁVATEĽA 
 
                             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


