
Zmluva na poskytnutie služby č. 001/EEG/2013 

uzatvorená podľa §269 ods. 2 zák. č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 
predpisov a v zmysle zákona č.657/2004 Z.z. o tepelnej energetike v znení neskorších 
predpisov a v zmysle Zákona č. 18/96 Z. z. o cenách 

Názov služby: Zabezpečenie činností súvisiacich so a spracovaním energetickej 
koncepcie mesta v oblasti tepelnej energie /ďalej EK/. 

1. ZMLUVNE STRANY 

Objednávateľ: Mesto Prievidza (ďalej len „objednávateľ") 

So sídlom: 
Zastúpená: 

Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza 
JUDr. Katarína Macháčková - primátorka mesta 

ICO: 
DIČ: 

318442 
2021162814 

Bankové spojenie: 
Číslo účtu : 
Faktúry zasielať: 

VÚB a.s., pobočka Prievidza 
16626-382/0200 
Mesto Prievidza podateľňa: Mestský úrad 

Námestie slobody 14 
971 01 Prievidza 

Zhotovíte!' EkoEnergy-Group s.r.o. (ďalej len „zhotoviteľ") 

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, oddiel S. r. o, vložka č. 
17979/R 

So sídlom: 

Zastúpená: 

IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 

Matice slovenskej 8, 971 01 Prievidza 

Ing. Marián TIHANYI - konateľ spoločnosti 

36 797 766 
2022415340 
SK2022415340 

Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu: 9041291001 /5600 

1.1 Forma verejného obstarávania - Zmluva sa uzatvára podľa § 102 formou 
zadania zákazky s nízkou hodnotou v zmysle zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom 
obstarávaní v platnom znení a IS-63 Postup verejného obstarávania pri zadávaní zákazky 
s nízkou hodnotou schválenej uznesením MsZ č. 5/13 dňa 29.1.2013. 



2. DEFINÍCIA POJMOV 

2.1. Začatie prác - je dátum, kedy majú byť začaté práce zhotoviteľom 
2.2. Dokončenie prác - je dátum, kedy bude podpísaný protokol o prevzatí prác 

zhotoviteľa 
2.3. Energetický manažér - je poverená osoba objednávateľa, ktorá bude jednať 

v zastúpení objednávateľa 
2.4. Akceptácia ponuky - je list zaslaný zhotoviteľovi, ktorým objednávateľ 

potvrdzuje akceptáciu jeho ponuky a ktorý oprávňuje zhotoviteľa začať 
prípravné práce 

2.5. Projektová dokumentácia - je pôvodná kompletná dokumentácia budovy 
spracovaná projektantom vrátane všetkých zmien a dodatkov a odovzdaná 
zhotoviteľovi 

2.6. Zmeny - sú akékoľvek zmeny a dodatky k projektovej dokumentácií, 
vyžiadané objednávateľom alebo stavebným manažérom 

2.7. Vada - je odchýlka v kvalite, rozsahu a parametroch pokytnutej služby 
stanovených touto zmluvou 

2.8. Naviac práce - sú odsúhlasené a písomne potvrdené naviac práce oproti 
predmetu tejto zmluvy prípadne ponuky zhotoviteľa 

3. PREDMET ZMLUVY - SLUŽBA 

3.1. Na základe tejto zmluvy sa zhotoviteľ zaväzuje vykonať vo vlastnom mene a na 
vlastnú zodpovednosť spracovanie EK mesta Prievidza 

4. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY 

4.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy sú podmienky a podklady objednávateľa 
- pôvodná kompletná projektová dokumentácia objektov vrátane všetkých 
známych zmien a doplnkov, história spotrieb energie pre zdroje tepla, štúdie, 
energetické audity a posudky. 

4.2. Podklady získané zhotoviteľom z obhliadky objektov. 

5. ČAS PLNENIA 

5.1. Začiatok- 01.03.2013 
5.2. Ukončenie- 31.12.2013 

6. CENA A FAKTURÁCIA 

6.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia tejto zmluvy bola stanovená v zmysle 
zákona č. 18/96 Z. z. o cenách dohodou a vyhlášky MF SR číslo 87/1996 Z. z. 
v súlade s výmerom SR - 63/96. (rozpis ceny viď príloha) 

Spracovanie EA 

Dohodnutá cena 7405,30 EUR bez DPH 
Slovom: sedemtisícštyristopäť EUR 30 centov 

Daň z pridanej hodnoty sa bude faktúrovať vo výške platnej v dobe fakturácie. 



6.2. Za pevnú cenu sa považuje cena poskytnutej služby bez dane z pridanej 
hodnoty, pričom v zmluve je vyčíslená aj výška dane z pridanej hodnoty, platná 
v čase uzatvorenia zmluvy, ktorej výška môže byt' zmenená len novelou zákona 
o DPH a jeho príloh. 

6.3. Cenu služby vo výške podľa článku 6.1. je možné meniť, alebo upravovať 
výlučne z dôvodu naviac prác a naviac dodávok oproti ponuke . 

6.4. Pre prípadné zmeny a doplnky predmetu tejto zmluvy, alebo práce mimo 
predmetu tejto zmluvy budú vypracované nové cenové ponuky. 

6.5. Faktúra zhotoviteľa musí obsahovať všetky náležitosti podľa daňového zákona 
v platnom znení. 

6.6. Zhotoviteľ vystaví faktúru najneskôr do 5 dní od dátumu vzniku zdaniteľného 
plnenia. 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY 

7.1. Do 15 dní po odovzdaní EK. 

8. POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA, ZHOTOVITEĽA A ZODPOVEDNOSŤ 
ZA VADY 

8.1. Objednávateľ je povinný odovzdať pôvodnú kompletnú projektovú 
dokumentáciu objektov vrátane všetkých zmien a doplnkov a ostatných 
dokumentov uvedených v odstavci 4.1 najneskôr do 30.5.2013. 

8.2. Objednávateľ je povinný v doprovode energetického manažéra zabezpečiť 
prístup do objektov aj iných právnych subjektov, z dôvodu obhliadky. 

9. ZMLUVNÉ POKUTY 

9.1. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade keď zhotoviteľ nevykoná práce 
v dohodnutom termíne vlastným zavinením, môže objednávateľ účtovať 
poplatok z omeškania vo výške 0,1 % (jedna desatina percenta) z ceny 
poskytnutej služby bez DPH za každý deň omeškania, maximálne do výšky 5% 
z ceny poskytnutej služby bez DPH. Omeškanie zhotoviteľa so zhotovením 
poskytnutej služby o viac ako 15 dní sa považuje za podstatné porušenie 
zmluvy. 

9.2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi finančnú čiastku v termíne 
uvedenom v tejto zmluve. V prípade, že objednávateľ nezaplatí stanovenú 
čiastku v termíne podľa tejto zmluvy, môže zhotoviteľ účtovať poplatok za 
omeškanie v dohodnutej výške 0,1 % (jedna desatina percenta) z dlžnej čiastky 
bez DPH za každý deň omeškania počnúc dňom nasledujúcim po dni splatnosti 
faktúry. Najviac však 5% z ceny poskytnutej služby bez DPH. 

10. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY, ZVLÁŠTNE USTANOVENIA 

10.1. Výpovedná lehota je stanovená dohodou oboch zmluvných strán na 1 mesiac. 
Začne plynúť nasledujúci mesiac po mesiaci doručenia výpovede druhej strane. 

10.2. V prípade, že niektorá zo zmluvných strán nebude schopná plniť svoje záväzky 
riadne a včas, alebo poruší svoje zmluvné povinnosti podstatným spôsobom, má 



druhá strana právo odstúpiť od tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami 
Obchodného zákonníka. 

10.3. Odstúpením od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti zmluvných strán 
vyplývajúcich z tejto zmluvy okrem nárokov na náhradu škody, nárokov na 
zmluvné alebo zákonné sankcie a nárokov vyplývajúcich z ustanovení 
o poskytovaní záruky a zodpovednosti za vady tej časti poskytnutej služby, 
ktorá bola do odstúpenia zrealizovaná. 

10.4. Zhotoviteľ si sám organizuje postup vykonávania služby, objednávateľ však 
pred začiatkom určí pracovníka pre kontakt so zhotoviteľom. 

10.5. Zhotoviteľ bude pri plnení predmetu tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržať všeobecne záväzné predpisy, technické 
normy a podmienky tejto zmluvy. 

10.6. Objednávateľ nemôže na uvedený predmet plnenia podpísať Zmluvu siným 
zhotoviteľom. 

10.7. V prípade zastavenia poskytovania služby z dôvodov na strane objednávateľa 
zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi náklady vynaložené ku dňu zastavenia 
vykonávania služby. 

10.8. Objednávateľ má právo odstúpiť od zmluvy, ak zhotoviteľ nezačne poskytovať 
službu podľa dohodnutého termínu na začatie, a ak ani po písomnej výzve 
nezaháji poskytovanie služby v náhradnom termíne alebo zhotoviteľ 
podstatným spôsobom poruší ustanovenia tejto zmluvy. 

10.9. Objednávateľ prehlasuje, že má na účte alokované finančné prostriedky vo 
výške postačujúcej na zaplatenie ceny poskytnutej služby. 

11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

11.1. Všetky zmeny, práce naviac a doplnky týkajúce sa tejto zmluvy možno vykonať 
písomne formou číslovaných dodatkov na základe súhlasu obidvoch zmluvných 
strán. 

11.2. V prípade nedodržania Zmluvy niektorou zo strán, kde nerieši postup priamo 
táto Zmluva, má druhá strana právo postupovať v zmysle Zákona č. 513/91 Z.z.. 

11.3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých každá strana obdrží 
jedno vyhotovenie. 

Ing. Marián TIHANYI JUDr. Katarína Macháčková 
konateľ spoločnosti primátorka mesta 
EkoEnergy-Group s.r.o. 


