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Zmluva  č.5/2019 

o poskytovaní služieb OPP a BOZP  
uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka § 269 ods.2 a v nadväznosti na § 262 obchodného 

zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 
Poskytovateľ:                                  MB-PROFi PBS, s.r.o.   

Sídlo                                                  Liptovská 21, 821 09, Bratislava 

Štatutárny zástupca:                          Ing. Ivan Baksa, konateľ 

tel.:                                                    +421 911 991 787 

e mail: 

Bankové spojenie                              Fio banka, a.s. 

IBAN:                                                SK65 8330 0000 0027 0043 0908 

IČO:                                                   47 208 759 

DIČ:                                                  2023786402  

IČ DPH:                                            SK2023786402     

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, vložka č.: 89797/B  

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 

Objednávateľ:             Enerbyt s.r.o. 

Sídlo:               Lipová 1/939, 943 01, Štúrovo 

Tel:               036/7565301 

E mail:               sekretariat@enerbyt.sk, eva.kunyikova@enerbyt.sk 

Štatutárny zástupca:             Ing. Juraj Szórad, konateľ  

IČO:               36 753 491 

DIČ:                                                  2022348625 

IČ DPH:              SK2022348625 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka č.: 19627/N 

 (ďalej spoločne len ako „Objednávateľ“) 
 

 

Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť pre 

objednávateľa bezpečnostno-technickú službu v súlade s § 22 zák. č. 124/2006  Z. z. 

o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a zabezpečovanie  úloh  ochrany pred požiarmi  

v súlade so zákonom NR SR č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v rozsahu určenom 

v § 9 ods. 2. Pričom bližšia špecifikácia predmetu zmluvy tvorí obsah čl. III. v tejto zmluve. 

 

 

Článok III 

mailto:sekretariat@enerbyt.sk
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Zmluvné podmienky 

 

3.1. Za účelom splnenia predmetu zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje poskytovať nasledujúce 

služby: 

Na úseku ochrany pred požiarmi (ďalej len ,,OPP“):  

- Vykonávanie kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti OPP pre objednávateľa. 

Poradenská činnosť / aj na úseku BOZP/bude zabezpečovaná najmä telefonicky, e-

mailom, a v prípade potreby osobne.  

- Vykonávanie preventívnych protipožiarnych prehliadok v objektoch uvedených 

v prílohe č. 1. v spolupráci s vedúcimi zamestnancami a osobami poverenými 

Objednávateľom; 

- Vykonávanie pravidelného školenia o ochrane pred požiarmi, odbornej prípravy 

protipožiarnych hliadok a školenie osôb zabezpečujúcich ochranu pred požiarmi 

v mimopracovnom čase prezenčnou formou; 

- Vedenie a udržiavanie dokumentácie ochrany pred požiarmi v súlade so skutočným 

stavom: požiarna identifikačná karta, požiarne poplachové smernice, požiarny 

evakuačný plán (textová a grafická časť), dokumentácia o školení zamestnancov 

o ochrane pred požiarmi, dokumentácia o odbornej príprave protipožiarnych hliadok); 

- Organizácia a vyhodnocovanie cvičných požiarnych poplachov; 

- Zabezpečenie účasti technika požiarnej ochrany pri kontrolách zo strany štátneho 

požiarneho dozoru, ak je poskytovateľ v dostatočnom predstihu (7 dní vopred) 

informovaný; 

Na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len ,,BOZP“): 

- Vykonávanie kontrolnej a poradenskej činnosti v oblasti BOZP pre objednávateľa.  

- Zabezpečenie vykonávania školení zamestnancov o BOZP prezenčnou formou 

v predpísaných termínoch: 

 vstupné školenie zamestnancov, 

 periodické (opakované) školenia 1x za 2 roky, 

 školenia vodičov služobných motorových vozidiel - referentov, 

 školenia zástupcov zamestnancov; 

- Aktualizáciu dokumentácie BOZP v zmysle platných právnych predpisov v rozsahu: 

koncepcia Politiky BOZP, písomný dokument o posúdení rizika, zoznam 

poskytovaných osobných ochranných pracovných  prostriedkov na základe posúdenia 

rizika a hodnotenia nebezpečenstiev vyplývajúcich z pracovného procesu a pracovného 

prostredia,  

- Poradenské služby v oblasti odborných, metodických, organizačných, kontrolných 

a vzdelávacích úloh pri zaisťovaní bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci; 

- Vykonávanie kontroly stavu BOZP v Objektoch uvedených v prílohe č. 1. v spolupráci 

s vedúcimi zamestnancami a osobami poverenými Objednávateľom; 

- Spoluprácu a poradenskú činnosť s vedúcimi zamestnancami a osobami poverenými 

Objednávateľom pri zabezpečovaní a zlepšovaní stavu v oblasti BOZP. Podieľanie sa 

na šetrení, evidencii a vyhotovení záznamu o registrovanom pracovnom úraze, alebo 

inom úraze;    

- Zabezpečenie účasti technika BOZP pri kontrolách zo strany Inšpektorátu práce, ak je 

poskytovateľ v dostatočnom predstihu (7 dní vopred) informovaný. 
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Článok IV 

Povinnosti  zmluvných strán 

4.1. Dodávateľ je povinný počas svojej činnosti neodkladne upozorniť objednávateľa na každý 

zistený nedostatok a každú zistenú hrozbu  na úseku OPP a BOZP a tieto upozornenia zaslať 

elektronickou poštou na adresu  eva.kunyikova@enerbyt.sk  a sekretariat@nerbyt.sk. Zisteným 

nedostatkom alebo zistenou hrozbou na úseku OPP a BOZP sa podľa zmluvy rozumie každý 

nedostatok a každá hrozba, , o ktorých sa dodávateľ počas  svojej činnosti dozvedel,  

 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne spolupracovať v plnej miere s poskytovateľom pri 

riešení úloh OPP a BOZP, ktoré sú potrebné pre úspešné realizovanie a poskytovanie 

dohodnutých služieb podľa tejto zmluvy.  Objednávateľ je povinný po dobu trvania tejto 

zmluvy vopred prerokovať s poskytovateľom všetky uvažované zmeny stavu objektov ochrany 

pred požiarmi oproti stavu podľa predloženej dokumentácie vrátane zmien organizačnej 

štruktúry organizácie.   Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi vstup pod dozorom 

do prevádzkových  priestorov, ako aj oboznámiť ho s dokumentami súvisiacimi s predmetom 

zmluvy.  

 

4.3. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi všetky požadované podklady a informácie 

potrebné na výkon predmetu zmluvy a informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré vzhľadom 

na charakter poskytovaných služieb môžu mať význam pre jeho činnosť, (napríklad: 

dokumentáciu OPP a BOZP, a iné) a umožní plynulé prevzatie prác z predchádzajúceho 

obdobia vo forme záznamov zápisov a prehľadu o operatívnych úlohách bezpečnostného 

technika a technika požiarnej ochrany, ak také existujú u objednávateľa.) . Poskytovateľ je 

oprávnený v sprievode jeho zamestnanca, vykonávať potrebné zisťovanie a úkony, nazerať do 

príslušnej dokumentácie a materiálov, požadovať potrebné údaje a vysvetlenia a potrebnú 

súčinnosť od vedúcich, ale i od ostatných zamestnancov objednávateľa. 

 

4.4. Počas doby trvania zmluvy je objednávateľ povinný písomne mailom oznámiť 

poskytovateľovi všetky  zmeny týkajúce sa jeho obchodného mena, sídla alebo miesta 

podnikania, predmetu činnosti, štatutárnych orgánov vrátane spôsobu ich konania voči tretím 

osobám, začatie vstupu do likvidácie objednávateľa, začatie exekučného konania na majetok 

zhotoviteľa a začatie konania podľa zákona č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii. 

 

4.5.  Objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne oznámiť poskytovateľovi mailom termín nástup 

nových zamestnancov a zabezpečiť účasť všetkých zamestnancov na vstupných a opakovaných 

školeniach a zabezpečí organizačne priestory. Poskytovateľ je počas trvania zmluvy tiež 

povinný písomne mailom oznámiť objednávateľovi  dátum zrušenia registrácie platiteľa DPH, 

dátum registrácie platiteľa DPH a to bezodkladne po tomto dátume. 

 

4.6.  Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa čl. II. Tejto zmluvy pre objednávateľa. 

Služby podľa tejto zmluvy poskytovateľ uskutočňuje, vedie a vykonáva v štátnom jazyku 

Slovenskej republiky. 

 

4.7.  Zmluvné strany sa dohodli, že ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi vystavenú 

faktúru ani v lehote 14dní po lehote jej splatnosti, bude sa tento prípad posudzovať ako 

podstatné porušenie zmluvy. V tomto prípade je poskytovateľ oprávnený buď pozastaviť výkon 
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činností, ktoré ma realizovať na základe tejto zmluvy, pričom pozastavenie výkonu činností 

oznámi písomne mailom  alebo je oprávnený a to za podmienok bližšie upravených v čl. VIII. 

tejto zmluvy. 

 

4.8. Ak dôjde zo strany poskytovateľa k pozastaveniu výkonu činností pre neplnenie si 

platobných povinností zo strany objednávateľa, je plne vecou poskytovateľa, ako si zabezpečí 

jednotlivé služby v oblasti BOZP a OPP, pričom poskytovateľ  v tomto prípade nezodpovedá 

za prípadnú škodu, ktorá vznikne objednávateľovi. Ak si objednávateľ v čase pozastavenia 

výkonov dodatočne splní svoju platobnú povinnosť, je povinný písomne mailom požiadať 

poskytovateľa, aby pokračoval vo vykonávaní činností podľa tejto zmluvy. 

 

4.9.  Do 7 dní od podpisu tejto zmluvy sa objednávateľ zaväzuje  odovzdať poskytovateľovi 

písomne aktualizovaný zoznam všetkých svojich zamestnancov. V zozname uvedie mená, 

priezviská, pracovné zaradenie zamestnancov a dátum vstupnej prip. periodickej lekárskej 

prehliadky a posledného školenia z predpisov BOZP a OPP. Objednávateľ sa ďalej zaväzuje 

písomne mailom oznamovať poskytovateľovi jedenkrát ročne počet zamestnancov na 

jednotlivých prevádzkach a tiež zmeny počtu zamestnancov (nový nástup, ukončenie 

pracovnoprávneho vzťahu) vrátane zmien pracovného zaradenia a to minimálne 3 dni pred 

uzavretím pracovnoprávneho vzťahu alebo nového pracovného zaradenia zamestnanca. 

 

4.10.  Poskytovateľ sa zaväzuje , že osobné údaje, ktoré mu budú poskytnuté objednávateľom 

za účelom plnenia predmetu zmluvy, budú zhromažďované, spracované a uchovávané v zmysle 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679, o ochrane fyzických osôb pri 

spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 

95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Objednávateľ dáva 

poskytovateľovi svoj súhlas na zhromažďovanie a spracovanie týchto osobných údajov na 

účely plnenia predmetu uzatvorenej zmluvy a tento súhlas platí až do ukončenia platnosti 

zmluvy. 

 

4.11 Objednávateľ sa zaväzuje v určených termínoch odstraňovať všetky nedostatky 

z kontrolnej činnosti zistené poskytovateľom pri prehliadkach, ktoré budú zapísané v zápisoch 

z vykonaných kontrol a prehliadok, ak tieto nie sú predmetom plnenia tejto zmluvy. 

 

4.12. Objednávateľ sa zaväzuje dodržiavať a plniť zásady definované v dokumentácií 

vypracovanej podľa čl. III., príslušných bodov tejto zmluvy, ako aj iných materiáloch 

a analýzach spracovaných poskytovateľom. 

 

4.13.  Poskytovateľ nezodpovedá za škody na zdraví a živote osôb na strane objednávateľa a 

nezodpovedá za škodu na majetku objednávateľa, ktorá vznikne objednávateľovi z toho, že 

porušil povinnosti vyplývajúce mu z predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci 

a ochrany pred požiarmi, resp neodvrátil hrozbu alebo protiprávny stav , na ktorý bol 

dodávateľom upozornený,  

 

 

4.14. Dodávateľ preberá na seba záruky a sankcie za všetky ním poskytnuté služby a povinností 

vyplývajúce zo zmluvy, v zmysle príslušných ustanovení Obchodného zákonníka. 
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4.15. Plnením úloh technika požiarnej ochrany dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté 

povinnosti objednávateľa  v oblasti ochrany pred požiarmi, ani jeho zodpovednosť za plnenie 

povinností podľa zákona NR SR č. 314/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

4.16.  Plnením úloh pri výkone zodpovednej osoby dodávateľským spôsobom nie sú dotknuté 

povinnosti objednávateľa v zmysle §13 ods. 5 zákona č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších 

predpisov  a starostlivosti o evidenciu VTZ, v zmysle vyhlášky MPSVR č. 508/2009 Z.z. 

v znení neskorších predpisov. 

4.17 Zriadením bezpečnostno-technickej služby alebo plnením ich úloh dodávateľským 

spôsobom nie sú dotknuté povinnosti objednávateľa  v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia 

pri práci, ani jeho zodpovednosť za zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnanca pri 

práci podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. v znení neskorších predpisov. 

 

4.18. Na komunikáciu a na doručovanie dokumentov   sa medzi zmluvnými stranami  využíva 

prednostne elektronická pošta , e-mailové adresy sú uvedené v zmluve   

 

 

Článok V 

Cena a fakturácia 

 

5.1. Cena je dohodnutá vo výške 433 €/ mesačne / bez DPH 

 

5.2. V cene je zahrnuté: 

 

5.2.1 Priestory objednávateľa v počte stanovenom v prílohe č. 1., v prípade zmeny adresy 

priestorov má poskytovateľ právo predložiť novú cenovú ponuku, v ktorej budú 

vyčíslené zmeny. 

 

5.2.2 Poskytovateľ bude objednávateľovi poskytovať služby podľa článku 2 tejto zmluvy 

pre jeho zamestnancov, v pracovné dni medzi 7.00 h. a 16.00 h. a to v jeho objektoch, 

priestoroch uvedených v prílohe č. 1. 

 

5.2.3 Zabezpečenie povinností v zmysle ustanovení článku 3. tejto zmluvy, bude 

vykonávané pravidelným výkonom technika v priestoroch objednávateľa na adrese 

Lipová 1/939, Štúrovo 943 01(administratívne priestory) pre objednávateľa  

minimálne  1 x mesačne. . 

 

5.3.   Zmluvné strany sa vzájomne dohodli na mesačnej periodicite fakturácie.  

 

5.4.   Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej vystavenia objednávateľovi na účet 

poskytovateľa uvedeného v článku I. Faktúra musí mať náležitosti daňového dokladu. 

V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu je objednávateľ oprávnený 

vrátiť takúto faktúru poskytovateľovi. Nová lehota splatnosti začína plynúť opätovným 

doručeným opravenej faktúry.   

 

5.5. Poskytovateľ je platca DPH. 

 

5.6. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu (bod. 5.1.) za vykonané činnosti 

a poskytnuté služby podľa tejto zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry. 
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5.7. Za každý deň omeškania Objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej a doručenej 

Faktúry môže Poskytovateľ požadovať od Objednávateľa úrok z omeškania vo výške 

0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania až do doby zaplatenia. 

 

5.8. Ceny vyplýva zo súčasných cien tovarov, materiálov, pracovnej sily, správnych 

poplatkov a iných nákladov, ktoré poskytovateľ má. Pokiaľ sa tieto náklady zmenia, 

poskytovateľ má právo primerane cenu upraviť podľa vzájomnej dohody 

s objednávateľom. O tejto skutočnosti upovedomí objednávateľa písomne. 

 

5.9. V prípade, ak poskytovateľovi vzniknú mimoriadne náklady v súvislosti so zmenami, 

ktoré by vyplynuli z ďalších pokynov alebo nedostatku informácií od objednávateľa, 

alebo s prekážkami, chybami a následnou prácou naviac, prípadne inými okolnosťami, 

za ktoré nie je zodpovedný, bude cena upravená po vzájomnej dohode s objednávateľom 

podľa sadzieb platných v dobe vzniku týchto mimoriadnych nákladov. 

 

5.10. Zmluvné strany tejto zmluvy sa dohodli o práve poskytovateľa upraviť cenu za služby 

uvedenú v bode 5.1. čl. V. tejto zmluvy, ku dňu 1.3. bežného kalendárneho roku o výšku 

inflácie vyhlásenej Slovenským štatistickým úradom za predchádzajúci kalendárny rok. 

 

5.11. Všetky zmeny vo vzájomnej dohodnutej výške ceny plnenia tejto zmluvy môžu byť 

upravené po vzájomnej dohode zmluvných strán jedine formou písomných dodatkov 

odsúhlasených obidvomi zmluvnými stranami. 

 

5.12. Predmet samostatnej fakturácie (činnosti a služby nezahrnuté do ceny podľa bodu 

5.1. tejto zmluvy): 

5.15.1. Za vypracovanie novej základnej zákonnej dokumentácie BOZP a OPP 

v slovenskom jazyku je dohodnutá cena vo výške 0 € / bez DPH. Dokumentácia bude 

vypracovaná fakturovaná, iba ak nie je vypracovaná, alebo po dohode zmluvných strán. 

 

5.15.2. Za vykonanie objednaných kontrol hasiacich prístrojov a hydrantov a výkonov 

s tým súvisiacich bude fakturovaná cena  na základe cenovej ponuky poskytovateľa, ak 

sa nedohodne inak  

 

5.15.3. Za vykonanie opráv, tlakových skúšok  a výmeny vadných či poškodených 

dielov PHP, meranie a kontrolu požiarnych vodovodov, dodávku nových hasiacich 

prístrojov, bude fakturované na základe vopred zaslanej cenovej ponuky poskytovateľa 

v zmysle písomnej objednávky objednávateľa, ak to nebude zabezpečené iným 

dodávateľom  

 

5.15.4. Za predaj dohodnutého materiálu (bezpečnostné značenia a tabuľky, rámovanie 

PPS, evakuačných plánov, bezpečnostných pokynov, predaj detekčných trubičiek, atď.) 

bude fakturované v cenníkových cenách poskytovateľa. 

 

5.15.5. Za vykonanie dohodnutých a objednaných kontrol vybraných pracovných 

prostriedkov (napr. rebríky, regále, MV), odborných prehliadok (OP) a odborných 

skúšok (OS) vyhradených technických zariadení a OP a OS elektrického ručného 

náradia a elektrických spotrebičov bude fakturované na základe vopred zaslanej cenovej 

ponuky poskytovateľa  v zmysle písomnej objednávky objednávateľa. 
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5.15.6. Za zabezpečenie vykonania vstupných školení, opakovaných školení a odbornej 

prípravy mimo zmluvné termíny podľa článku V. tejto zmluvy na základe  písomnej 

požiadavky objednávateľa, bude fakturované podľa platného cenníka poskytovateľa. 

 

5.15.7. Za zabezpečenie vykonania dohodnutých a objednaných osobitných školení 

a odborných spôsobilostí napr. vstupné a opakované školenie práce vo výškach bez 

použitia špeciálnej techniky, prvej pomoci, bude fakturované na základe vopred zaslanej 

cenovej ponuky poskytovateľa  v zmysle písomnej objednávky objednávateľa. 

 

5.15.8. Za spracovanie dokumentácie nad rámec rozsahu tejto zmluvy  bude fakturované 

na základe vopred zaslanej cenovej ponuky poskytovateľa v zmysle písomnej 

objednávky objednávateľa. 

 

5.15.9. Za vykonanie kontroly, či zamestnanec nie je v pracovnom čase pod vplyvom 

alkoholu, bude fakturované za jednu kontrolu 0 ,- €/ bez DPH pri výkone technika pre 

zmluvné termíny podľa bodu 5.2.3. tejto zmluvy, mimo zmluvné termíny podľa bodu 

5.15.10. tejto zmluvy. 

  

5.15.10. Za výkony mimo dohodnuté termíny a činnosti podľa tejto zmluvy, bude po 

odsúhlasení výkonov poskytovateľom fakturované v hodinovej sadzbe 25 ,- €/ bez DPH 

a 0,40 €/ bez DPH na km. 

 

Článok VI 

Čas a miesto plnenia 

     

6.1. Služby budú poskytované priebežne od dátumu podpisu zmluvy oboma zmluvnými             

stranami 

6.2. Miestom plnenia sú jednotlivé objekty podľa Prílohy č. 1 (Príloha obsahuje údaje: obec, 

ulica, č. tel., fax, e-mail, zodpovedný zástupca za prevádzku).  

 

Článok VII 

Zachovanie mlčanlivosti 

 

7.1.      Zmluvné strany sa vzájomne dohodli, že počas trvania tejto zmluvy, ako aj po jej      

     skončení budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach organizačnej,  

           finančnej, obchodnej, výrobnej a technickej povahy, o ktorých sa vzájomne dozvedeli       

           počas rokovania o uzatvorení tejto zmluvy, pri jej podpise, alebo pri realizácii predmetu      

           zmluvy. 

 

Článok VIII 

Záverečné ustanovenia 

 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 31.3.2021. Zmluva sa predlžuje 

na ďalšie dvojročné obdobie , pokiaľ aspoň jedna zo zmluvných strán neprejaví vôľu 

o skončenie zmluvného vzťahu . Prejav vôle musí byť písomná a musí byť  doručená 

druhej zmluvnej strane najneskôr jeden kalendárny mesiac pred skončením platnosti 

zmluvy  

8.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť od dátumu podpisu oboma zmluvnými stranami. 
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8.3. Zmluva sa vyhotovi vo dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží po jednom 

vyhotovení 

8.4. Zmeny a dodatky k zmluve sú možné výlučne písomnou dohodou obidvoch zmluvných 

strán.. 

8.5. Zmluvné strany môžu  bez udania dôvodu zmluvu vypovedať  so  šesťmesačnou 

výpovednou dobou . ktorá  začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po 

doručení výpovede. 

8.6. Táto zmluva bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej vôle 

všetkých účastníkov, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 

podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

8.7. Obe zmluvné strany zhodne konštatujú, že jednotlivým bodom rozumeli a zaväzujú sa 

ich plniť. Na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

8.8. Všetky následné zmeny vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené v písomnej 

forme a podpísané oboma zmluvnými stranami. 

8.9. Zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jeden originál. 

8.10. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej vyplývajúce 

zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov  

a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

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

zmluvou predovšetkým dohodou. 

8.12. Vzájomné záväzky sú si povinné zmluvné strany vysporiadať do 14 dní od ukončenia 

tejto zmluvy. 

8.13. Prílohy k tejto zmluve tvoria nasledovné dokumenty: 

8.13.1. Príloha č. 1 – zoznam prevádzok a objektov objednávateľa s kontaktnými osobami. 

Príloha č.2- cenová ponuka dodávateľa 

Príloha č.3- cenník dodávateľa 

 

 

 

 

V Štúrove dňa: 01.04.2019               V Štúrove dňa: 01.04.2019  

 

 Poskytovateľ :                                       Objednávateľ: 

 

 

 

 

----------------------------                                 ------------------------------ 

Za MB-PROFi PBS, s.r.o.                Za Enerbyt s.r.o. 

      Ing. Ivan Baksa                            Ing. Juraj Szórad 

            konateľ                                                                                          konateľ 


