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DOHODA O OBSLUHE PLYNOVÝCH KOTOINÍ
Uzavretá podla §269 ods.2 zákona 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (obchodný zákonník)

Zmluva číslo: |P |0LO9Z076|ZL

čt. l
zmluvné střany

Spojená škola, Slančíkovej 2 Nitra
Sídlo: Slančíkovej 2,949 01 Nitra
lčo: oo1 61 365
|č DPH: sK 2o225o5188
Bankové spojenie: Štátna pokladnica Slovensko
číslo účtu: 7ooo3o8621/818o
zastúpená: PaedDr, Bibiána Fitalová, riaditeřka, štatutár
Spoločnosť zapísaná v zriadbvacej listine pod číslom 25712005

(ďalej len,,objednávateí"}

lPower, s.r,o.
sídlo: Horná Ves 44,967 or
lčo :47 48 75 69
lČ DPH: 2023941 898
Bankové spojenie: Slovenská Sporiterňa, pobočka Nitra
Číslo účtu: sK85 o9oo oooo oo5! 6!77 1490 ; Slovenská sporiterňa, Nitra.
Swift : GlBASKBX
Zastúpená: ln8. Robert Procházka, MBA. PhD, konateí spoločnosti
Zástupca pre Veci technické a zmluvné : lng. Robert Procházka, MBA, PhD. ; T.. +42! 9o2 5oo 948
i p owe r s l ove n s ko @ g m ai l. co m

SPoloČnosť zaPÍsaná v oddiely Sro, vložka číslo: 35343/S registra vedeného Krajským súdom Banská Bystrica
(ďaIej len,,prevádzkovater')

č1.2
Predmet zmluvy

objednávater a Prevádzkovatel (ďalej aj ako ,,Zmluvné strany'') uzatvárajú vzmysle § 269 ods. 2
zákona NR sR č. 513/1991 Zb,, obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, túto zmluvu
o prevádzkovaní plynovej kotolne (d'alej len,,Dohoda"), za podmienok uvedených v tejto zmluve.

Predmetom zmluvY je zabezpečenie obsluhy tepelno-technického zariadenia plynovej kotolne v
správe objednávatera. zoznam zariadení kotolne je uvedený v prílohe 1 tejto Dohody. kotolňa je
definovaná vzmysle Zákona NR sR č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti aochrane zdravia pri práci
a ozmene adoplnení niektonich zákonov vznení neskorších predpisov, vyhlášky MpsvaR č.
508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci
vybavená s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa
ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia vznení
neskorŠÍch predpisov a VyhláŠky sÚBP č. 2511984 zb. na zaistenie bezpečnosti práce V kotolniach
v znení neskorších prédpisov (d'alej len,,LeBislatíVa'').
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čt. l
Práva a povinnosti zmluvných strán

3. 1 zo stranY prevádzkovatera :

a) Odbornú obsluhu spÍňajúcu požiadavky podía platnej Legislatívy (§14 Vyhlášky 2511984 Zb.) v znení

neskorších predpisy s platným osvedčením o spósobilosti na obsluhu plynouých zariadenív plynovej

kotolni tak, aby bola zabezpečená hospodárna, bezpečná a plynulá dodávka tepla a potrebné
parametre podía platnej legislatívy a požiadaviek objednáVatera.

b) VykonáVaním obsluhy kotolne Vdohodnutom intervale min 2 hodiny vpriebehu týždňa, počas

vykurovacej sezóny a 1 hodinu týždenne mimo vykurovacej sezóny a riadene opráv aj v inom

intervale, ktoni si vyžiada povaha samotnej opravy.

c) Vedenie prevádzkového denníka kotolne a zaznamenávanie do neho údajov podía Prevádzkového
poriad ku príslušnej kotolne.

d) Udržiavanie obsluhovaných zariadenív bezpečnom a prevádzky schopnom stave.

e) Bezodkladné hlásenie každej Vzniknutej poruchy objednávaterovi, alebo upozornenie na neobvyklý

stav pri prevádzke kotolne a hlásenia zaznamenať do Prevádzkového denníka, umiestneného

v príslušnej kotolni.

f) Pri nebezpečenstve alebo v prípade havárií bez omeškania odstavenie zariadenia z prevádzky.

g) Kontrolovanie stavu a činnosti zabezpečovacieho zariadenia.

h) Riadenie servisných a odborných plánovaných prehliadok v zmysle nastaveného plánu.

i) Riadenie neplánovaných činností podía potreby.

Povinnosti obsluhy kotolne:

obsluhu kotolne Vykonáva obsluha zaškolená dodávatelom technológii, pričom sa zameriava na :

a) správnosťprevádzkovýchparametrovzariadení
b) chod meracích 2ariadení plynu a tepla

c) kontrolu tesnosti spojov potrubí

d) chod Všetkých čerpadiel a funkciu regulácie kotlov

e) regulovanie výkonu kotlov tak, aby boli dodržané požiadavky hospodárnej prevádzky

f) správnosť polohy prepínačov na ovládacom paneli rozvádzača a kotlov
g) dostatočné napInenie Vykurovacieho systému technologickou vodou, tesnosti

h) vypínacie a zapínacie teploty termostatov podťa nastavenia

i) kontrolu všetkých poistných Ventilov
j) kontrolu tlaku vzduchu V tlakových nádobách a expanzných nádobách

k) kontrolu polohy ventilov a klapiek, ktoré preskúšajú prestavením do krajných koncových polóh:

otvorené - zatvorené
l) kontrolu funkčnosti spátných klapiek a kontrolu stavu izolácie

m) vykonávanie kontroly tlakových celkov (kontrola poistných ventilov)

n) hlásenie poruchy objed náVaterovi

o) kontrolu funkcie a činnosti zariadenia merania a regulácie v zmysle zákona NR SR č. 657/2004 Z. z.

o tepelnej energetike v znení neskorších predpisov a vyhlášky MH SR č. 7S2/2OO5 Z. z., o urČenom

čase a určenej kvalite dodávky tepla pre konečného spotrebiteía V znení neskorŠÍch predpisov

p) raz za mesiac VykonáVanie d'alších kontrolných činností - kontrolu funkcie zabezpeČovacieho

zariadenia (automatika signalizácie a blokácie chodu kotlov pri porucho\^/ch stavoch, kontrola

priechodnosti poistných Ventilov, nuIovacie skúšky tlakomerov na kotloch, rozvodoch ÚK, kontrola

tesnosti spojov rozvodu plynu (penotvorným roztokom, únikomer, atd'.) , odkalenie na spiatoČke



primárneho okruhu, pretočenie ovládacích prvkov všetkých uzáverov na ÚK avkotolni apod.).
Funkcie nie sú taxatívne vymenované. Zápis bude zaznamenaný do prevádzkového denníka
kotolne.

3.1.2 Vzmysle preventívnych kontrol prevádzkovater spíše záznam (report) a na jeho základe navrhne
objednávatelovi potrebné kroky na úpravu/opravu/uvedenie do štandardného stavu. po schválení
rieŠenia prevádzkovater zabezpečí zrealizovanie navrhnutého. Uvedená činnosť nespadá do rozsahu
dodávky a je účtovaná samostatne.

V prípade, Že objednávater nezariadi a nevykoná úpravu/opravu resp. uvedenie zariadenia do
Štandardného stavu, nezodpovedá prevádzkovateť za škody na zverenom zariadení počas doby jeho
prevádzkovania (trvaní platnosti zmluvy).

Prevádzkovater rovnako nezodpovedá za škody spósobené činnosťou objednávateía na zverenom,
zariadení V priestoroch kotolne, prípadne ak objednávater dostatočne nezabezpečí priestory
kotolne proti vstupu nepovolaným osobám.

3,2 Zo strany objednávateía :

3,2,7 oboznámenie prevádzkovatera so stavom a prípadnými poruchami zariadení, o ktoďch vie, a to ku
dňu podpisu Dohody.

3.2,2 zaplatenie prevádzkovaterovi odplatu v zmysle čl. lV. Zmluvy.
3.2.3 Potrebné podklady k prevádzkovaniu kotolne budú umiestnené v každej plynovej kotolni, za

aktualizáciu zodpovedá objednávateť.
3.2.4 VYkonávanie odborných prehliadok askúšok vzmysle platnej legislatívy vtermínoch podía

lehotníka, ktoni je sričasťou prevádzkového poriadku kototne.
3.2.5 zabezpečenie vykonania servisu a čistenie plynouich kotlov v zmysle platnej le8islatívy.
3,2.6 Za bezpeČe n ie elektro inšta lačných, vodoinšta laté rskych, plynoinšta laté rskych

a stavebnotechnických prác potrebných k prevádzke kotolní ak oto bude požiadaný alebo to
nebude objednané u prevádzkovateťa .

3,2.7 Vyprázdnenie priestoru kotolnía zabezpečenie dverí proti vstupu cudzím osobám.
3.2.8 Zabezpečovanie výmeny náplnív lekárničke prvej pomoci po expirácii.
3.2.9 zamedzenie vstupu do kotolne a manipulácie so zariadením neoprávneným osobám.
3.2.10 Trvalé udržiavanie poriadku a čistoty V kotolni.
3.2.11 opatrenie, aby sa V priestoroch kotolne neskladovali predmety, ktoré nesúvisia s prevádzkou

kotolne.
3.2.12 ZabezPeČovanie ochranných pracovných pomócok pre výkon vyššie uvedenej činnosti na vlastné

finančné náklady prevádzkovateía, vrátane penotvorného roztoku.
3.2.13 Pravidelné kompletné čistenie priestoru kotolne .

Body 3.2.4, 3.2.5 a 3.2 móže zabezpečiť za odplatu prevádzkovater, ak je o to požiadaný.

č1.4
cena za dielo a termín

4.t Cena za predmet zmluvy je stanovaná dohodou v zmysle Zákona NR sR č, !8/96 z,z, o cenách
a predstavuje paušálnu čiastku:



300,00- € bez DPH (360,00 € s DPH) mesačne počas vykurovacej sezóny a 20O,m- € bez DPH (240,00

€ s DPH) mesačne mimo vykurovacej sezóny,

Odmena je splatná k 10.dňu mesiaca, v ktorom je služba poskytovaná .

Uvedená cena je konečná a nemenná a bude účtovaná v období do konca Wkurovacej sezóny + 2

kalendárne týždne potrebné na posezónnu diagnostiku zariadení pre prípravu servisného plánu

opráv a opatrení pre posezónnu prípravu kotolne.

4.1.2 Cenu možno zmeniť len na základe podpísaného dodatku a to len odsúhlasením oboma zmluvnými
stranami. Návrh na úpravu ceny móže predložiť prevádzkovater aj objednávater.

4.1,3 V cene je zahrnuté:
. odplata za plnenie predmetu Dohody,
. úhrada všetkých vynaložených nákladov súvisiacich s plnením predmetu zmluw,
. obsluha plynovej kotolne v zmysle čl. lll

4,r.4 Prevádzkovanie kotolne sa začína dňom jej prebrania a podpísaním predáVacieho protokolu oboma

zmluvnými stranami - viď č1.5.

čl,5
Platobné podmienky

5.1 Prevádzkovatel predkladá mesačne objednáVaterovi najneskór do 10. dňa mesiaca, v ktorom je sluŽba

poskytovaná.

a} Riadnu faktúru za prevedené činnosti
b} Report so zoznamom činností za uplynulý mesiac s popisom opatrení potrebných na úpravu,

opravu alebo zefektívnenie prevádzky.

5.2 Faktúra musí obsahovať všetky stanovené náležitosti vsúlade s platným a ÚČinným zákonom NR sR

o účtovníctve a musí byť spósobilým daňovým dokladom.

Faktúra musí obsahovať tieto náležitosti a podklady:

- označenie faktúry,

- názvy a sídla objednávateťa a prevádzkovatera,

- predmet diela,

- deň odoslania faktúry s lehotou splatnosti,

- názov peňažného ústavu a číslo účtu, na ktoný sa má platiť,

- fakturovanú sumu,

5.3 objednávateí sa zavázuje uhradiť cenu predmetu zmluvy podťa bodu 4.1 tejto zmluvy po dodaní

a riadnom splnení zmluvného závázku platobným príkazom a účet prevádzkovateía najneskór do 14 dní

odo dňa doručenia faktúry prevádzkovaterom.

5,4 Úhrada faktúry sa vykonáva výhradne bankorným prevodným príkazom.

5.5 objednáVater si vyhradzuje právo vrátiť faktúru v prípade, že nespÍňa vŠetky náleŽitosti daňového

dokladu. Až do zjednania nápravy zo strany prevádzkovateía prestáva plynúť lehota urČená na splatnosť

faktúry.
5.6 V prípade omeškania objednáVatera s úhradou faktúry má prevádzkovater nárok na Úrok z omeŠkania

vo vtiške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania,
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5.7 Prevádzkovater zaplatí zmluvnú pokutu za omeškanie 5 odovzdaním služieb - prác podra článkov 3 a 5
tejto zmluvy vo výške 0,05% z fakturovanej sumy za každý deň omeškania, ktoryí zahřňa aj náhradu
škody spósobenú prevádzkovateíom objednávatelovi.

čt. s
osobitné a záverečné ustanovenia

Pred zahájením prevádzkovania kotolne vykoná prevádzkovatel zistenie skutkového stavu na základe
ktorého bude §písaný protokol o stave zverenej kotolne. V prípade nerealizovania navrhnutých
opatrení V minimálne navrhnutom rozsahu nie je možné prebratie zariadení kotolne a výkon činnosti
v zmysle zmluvy .

V prípade potreby vykonať opatrenia na uvedenie kotolne do prevádzkyschopného stavu je
objednávater povinný zabezpečiť zrealizovanie opatrení. Po ich akceptácii zaháji prevádzkovateť
obsluhu v zmysle č1.3 zmluvy

prevádzkovater nezodpovedá za preberaný stav kotolne v deň podpisu zmluvy, zodpovedá len za výkon
svojich Činnostív zmysle č1,3 zmluvy a rozsah činností zrealizovaných pod jeho riadením (opravy, servis,
úpravy,..)

V zmysle vyŠŠie uvedeného bodu za bezpečnosť a ochranu zdravia osób, ktoré s jeho súhlasom budú
vykonávať občasnú obsluhu v plynových kotolniach počas platnosti zmluvy zodpovedá v plnom
rozsahu prevádzkovatel.

Prevádzkovater bude dodržiavať organizačné normy a predpisy platné u objednáVatera, s ktonimi bo|
v menovaných kotolniach v Článku 3 riadne oboznámený a rešpektovať primeraným spósobom Všetky
tieto základné povinnosti.

Prevádzkovatel zodpovedá za škody spósobené nedodržaním prevádzkového poriadku, príslušných
všeobecne závázných predpisov, resp. vykonávaním prác osobami odborne nespósobilými.

Kotolňa je klasifikované vyhradené technické zariadenie, kde je Vstup povolený výhradne obsluhe,
resp. kontrolám (napr. lnšpektorát práce, Technická inšpekcia, Objednávateí).

čt, z
Trvanie a zánik zmluvy

7.1 zmluva je uzatvorená na dobu určitú a to do 3o.8.2o23
7.2 Zmluvu je moŽné ukončiť vypovedaním Zmluvy ktoroukoívek zmluvnou stranou s 2-mesačnou

v'ýpovednou lehotou, ktorá plynie od prvého dňa nasledujúceho mesiaca, v ktorom bola uipoved'
doručená,

7,3 Pred zahájením novej vykurovacej sezóny, je potrebné zo strany objednávatera požiadať o opátovné
preverenie stavu kotolne V zmysle č1.5, bod 5.1. min.2 týždne Vopred.

7.4 V PríPade, Že nedójde k splneniu si zmluvných povinností oboma střanami, má príslušná strana , ktorá
neplnenie nezavinila odstúpiť od zmluvy a ukončiť vykonávanie svojich zmluvných činno§tí. zároveň
tým VŠak nie sú dotknuté jeho nároky na plnenie všetkých preukázaných nák|adov, ktoré vznikli od
dátumu odstúpenia od zmluvy.

6.5

6.7




