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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ODBORNÝCH SLUŽIEB 
 

  
     Zmluvné strany: 
  

1. Objednávateľ:  Obec Rudňany    
Sídlo:    Rudňany 234, 053 23 Rudňany      
v mene ktorého koná: Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce    
IČO:    00329533    
Bankové spojenie:  VÚB, a. s. 
IBAN:    SK03 0200 0000 0000 2412 0592    
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

      
  

2. Poskytovateľ:                ejoin s.r.o.  
           Sídlo:    Štúrova 1, 018 41 Dubnica nad Váhom    
  v mene ktorého koná: Michal Vašek 
  IČO:    51900921 

IČ DPH:   SK2120826081 
 Bankové spojenie:  Unicredit bank Czech republic and Slovakia, a.s. 

IBAN:    SK02 1111 0000 0015 3262 5006 
Zapísaný v Obch. reg.  Okresného súdu Trenčín, Oddiel Sro, Vložka číslo: 36924/R 
 
(ďalej len „poskytovateľ“,  objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné 
strany“)  

   
Zmluvné strany uzavierajú na základe ust. § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka túto zmluvu o 
poskytovaní odborných služieb (ďalej len „zmluva“):   
 
 

Preambula  

Účelom tejto zmluvy je zabezpečenie služieb spojených so správou nabíjacej stanice typu AC- 

DMIGBR- 22 s výkonom 2x22 kW, ktorých výsledkom má byť zabezpečenie dostupnosti 

a udržateľnosti diela. Poskytovateľ sa v zmysle tejto zmluvy zaväzuje napĺňať účel tejto zmluvy 

a to za cenu dohodnutú v tejto zmluve.  

Vzhľadom na tieto skutočnosti sa zmluvné strany rozhodli uzatvoriť v nižšie uvedenom znení túto 

zmluvu, ktorá upravuje vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri napĺňaní účelu tejto 

zmluvy.    
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Čl. I 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ je servisná spoločnosť, ktorá  na základe pokynov svojich zmluvných partnerov 
poskytuje týmto odborné služby. 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že v súvislosti s poskytovaním služieb vymedzených touto 
zmluvou, bude objednávateľovi poskytovať spôsobom a v rozsahu podľa jeho jednotlivých 
pokynov dohodnuté odborné služby a ročné správy bližšie špecifikované v čl. I. ods. 2 
zmluvy a v Prílohe č. 1. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi potrebnú 
súčinnosť a zaplatiť mu dohodnutú cenu podľa Prílohy č. 1.   

2. Odbornými službami sa na účely tejto zmluvy rozumie poskytovanie: 
a) Správa nabíjacej stanice AC-DMIGBR- 22 
b) Vypracovanie ročnej správy o spotrebe nabíjacej stanice 

 
Čl. II 

Práva a povinnosti poskytovateľa 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude objednávateľovi poskytovať odborné služby počas 
platnosti tejto zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa dohodli, že jednotlivý pokyn objednávateľa na poskytnutie odborných 

služieb podľa tejto zmluvy nemusí mať písomnú formu; ak však objednávateľ doručí 
poskytovateľovi pokyn na ich poskytnutie v písomnej forme, je poskytovateľ povinný 
objednávateľovi jeho  prevzatie bez zbytočného odkladu písomne potvrdiť aj emailom na 
emailovú adresu: sekretariat@rudnany.sk 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje pri poskytovaní odborných služieb podľa tejto zmluvy postupovať 
s potrebnou odbornou starostlivosťou a v súlade so záujmami objednávateľa. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu podávať objednávateľovi správy 
o priebehu ním poskytovaných odborných služieb podľa tejto zmluvy a o nových 
skutočnostiach, ktoré vyšli v súvislosti s ich poskytovaním najavo, najmä, že bude 
objednávateľa bez zbytočného odkladu informovať o zistených vadách a nedostatkoch 
zariadení (alebo ich jednotlivých častí) a súčasne mu bude navrhovať opatrenia potrebné 
pre ich odstránenie. 

5. Poskytovateľ zodpovedá objednávateľovi za škodu spôsobenú porušením povinnosti 
riadne poskytovať dohodnuté odborné služby podľa tejto zmluvy; tejto zodpovednosti sa 
poskytovateľ zbaví, iba ak preukáže, že škode nemohol zabrániť ani pri vynaložení 
všetkého úsilia, ktoré možno od neho žiadať, alebo ak škodu spôsobil tretí subjekt 
a poskytovateľ ju nemohol ovplyvniť. 



3 

 

6. Právo objednávateľa na náhradu škody, za ktorú poskytovateľ nesie zodpovednosť, je 
obmedzené na povinnosť poskytovateľa nahradiť preukázateľné a zároveň preukázané 
škody.  

 

 
Čl. III 

Práva a povinnosti objednávateľa 

1. Objednávateľ sa zaväzuje, že bez zbytočného odkladu, po doručení požiadavky 
od poskytovateľa, požadovanú súčinnosť potrebnú pre riadne poskytnutie odbornej 
služby. 

2. Ak objednávateľ včas a riadne nesplní svoj záväzok uvedený v predchádzajúcom ods. tejto 
zmluvy, poskytovateľ je oprávnený pozastaviť na tento čas poskytovanie tých odborných 
služieb, ktoré vyžadujú splnenie danej požiadavky poskytovateľa. Počas doby pozastavenia 
poskytovania odborných služieb nie je poskytovateľ v omeškaní s príslušným plnením 
v zmysle tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IV 
Spotrebovaná elektrická energia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje zaplatiť všetky náklady spojené so spotrebou elektrickej energie, 

ktoré vzniknú v súvislosti s prevádzkovaním Nabíjacej stanice.  

2. Poskytovateľ sa zaväzuje oznámiť objednávateľovi počet kWh spotrebovaných nabíjacou 

stanicou do 15 dní odo dňa skončenia štvrťroku. 

3. Objednávateľ sa na základe výpisu z nabíjacej stanice zaväzuje vystaviť poskytovateľovi 

faktúru na úhradu spotrebovanej elektrickej energie nabíjacou stanicou.  

4. Splatnosť faktúry je 14 (štrnásť) dní od doručenia faktúry poskytovateľovi. Faktúra musí 
obsahovať dohodnuté a zákonné náležitosti (náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty).  

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude poskytovateľ v omeškaní so splnením svojho 
záväzku, je objednávateľ za porušenie tejto zmluvnej povinnosti oprávnený uplatniť si voči 
poskytovateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to 
za každý deň omeškania. 
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Čl. V 
Správa nabíjacej stanice 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje predložiť ročnú správu o spotrebe nabíjacej stanice za 

predchádzajúci kalendárny rok najneskôr k 31.1. a to  každý rok v období udržateľnosti 
projektu 5 rokov. Správa o využívaní nabíjacej stanice musí obsahovať informácie o 
nabíjacej stanici a jej využívaní za príslušný kalendárny rok, t. j. spotreba elektrickej 
energie, počet nabíjacích cyklov, priemerná spotreba na jedno nabitie, priemerná dĺžka 
jedného nabíjacieho cyklu. Spolu s predložením ročnej správy predloží aj celkový výpis 
z backend systému poskytovateľa nabíjacej stanice za príslušný kalendárny rok. Zároveň sa 
objednávateľ zaväzuje uhrádzať mesačný poplatok za internetové dátové pripojenie 
spotrebované nabíjacou stanicou.  

 
2. Cena je stanovená dohodou zmluvných strán a jej jednotlivé položky sú uvedené v 

Prílohe č. 1. 

3. Súčasťou odplaty nie je daň z pridanej hodnoty, ktorú poskytovateľ vyúčtuje vo výške 
zodpovedajúcej sadzbe zdaniteľného plnenia podľa príslušného platného právneho 
predpisu. 

4. Splatnosť faktúry je 14 (štrnásť) dní od doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra musí 
obsahovať dohodnuté a zákonné náležitosti (náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. 
o dani z pridanej hodnoty). Poskytovateľ sa zaväzuje doručiť objednávateľovi faktúru 
v primeranom čase vopred. 

5. Zmluvné strany sa dohodli, že ak bude objednávateľ v omeškaní so splnením svojho 
záväzku zaplatiť poskytovateľovi odplatu, je poskytovateľ za porušenie tejto zmluvnej 
povinnosti oprávnený uplatniť si voči objednávateľovi nárok na zaplatenie zmluvnej 
pokuty vo výške 0,05% z dlžnej sumy, a to za každý deň omeškania. 

 
 

Čl. V 
Ďalšie dojednania 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri plnení záväzkov z tejto zmluvy sa budú navzájom včas 
informovať o všetkých skutočnostiach potrebných pre ich spoluprácu podľa tejto zmluvy, 
najmä vzájomne si oznamovať všetky zmeny a dôležité okolnosti nevyhnutné na plnenie 
povinností zmluvných strán podľa zmluvy, a to bez zbytočného odkladu. 
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Čl. VII 
Trvanie zmluvy, doručovanie 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, na obdobie 5 rokov od jej podpisu oboma 
zmluvnými stranami. 

2. Po uplynutí doby dohodnutej v tejto zmluve bude táto zmluva automaticky predĺžená vždy 

o ďalších päť (5) rokov, pokiaľ ktorákoľvek zo zmluvných strán neoznámi druhej strane, a 

to najneskôr šesť (6) mesiacov pred skončením ktoréhokoľvek z obdobia trvania tejto 

zmluvy svoj zámer zmluvu ďalej nepredlžovať, a to formou doporučeného listu 

odoslaného protistrane. 

3. Ak ktorákoľvek zmluvná strana podstatne poruší niektorú zo svojich povinností podľa tejto 
zmluvy (poskytovateľ najmä v prípade, ak bude poskytovať odborné služby v rozpore s 
príslušným pokynom objednávateľa a objednávateľ najmä v prípade, ak nesplní platobné 
povinnosti vyplývajúce mu z tejto zmluvy voči poskytovateľovi najmä podľa čl. IV. zmluvy), 
je druhá zmluvná strana oprávnená od tejto zmluvy odstúpiť. Zmluvné strany sa dohodli, 
že odstúpeniu bude predchádzať písomná výzva s určením primeranej lehoty na splnenie 
porušovanej povinnosti v trvaní najmenej 5 pracovných dní, inak je odstúpenie neplatné. 
V uvedenej výzve musí byť konkrétne vymedzená porušovaná povinnosť. 

4. Odstúpenie podľa ods. 3 tohto čl. zmluvy musí mať písomnú formu, musí byť doručené 
druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený konkrétny dôvod odstúpenia, inak je 
neplatné. Účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného odstúpenia druhej 
zmluvnej strane.  

5. Zmluvné strany nie sú povinné vrátiť si plnenie, ktoré im bolo poskytnuté druhou 
zmluvnou stranou pred odstúpením od tejto zmluvy. Odstúpením od tejto zmluvy nie sú 
dotknuté nároky, ktoré vznikli do dňa účinnosti odstúpenia alebo ustanovenia ktoré podľa 
svojho charakteru majú pretrvávať aj po ukončení zmluvy odstúpením (napr. Dôvernosť 
informácií a ochrana osobných údajov, Náhrada škody, Sankcie a pod.).  

6. Doručovanie všetkých písomností medzi zmluvnými stranami sa deje na adresu zmluvnej 
strany uvedenej v tejto zmluve, alebo neskôr písomne druhej strane oznámenej (ďalej len 
„korešpondenčná adresa“). Písomnosti si zmluvné strany môžu doručovať poštou 
doporučeným listom s doručenkou alebo kuriérskou službou (napr. prostredníctvom 
spoločností DHL, TNT Express, DPD, UPS a pod.). 

 
Čl. VIII 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a je zmluvou 
povinne zverejňovanou v súlade s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k 
informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií). Táto 



6 

 

zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle 
objednávateľa: 

2. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. 

3. Vo veciach neupravených touto zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje príslušnými 
ustanoveniami právnych predpisov Slovenskej republiky, predovšetkým Obchodným 
zákonníkom. 

4. Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy nie sú celkom alebo sčasti účinné alebo neskôr stratia 
účinnosť, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných 
ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, ktorá, pokiaľ je to právne možné, sa 
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto zmluvy zmluvné 
strany túto otázku brali do úvahy. 

5. Strany sa zaväzujú vyriešiť primárne dohodou všetky a akékoľvek spory alebo 
nedorozumenia vzniknuté z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou. V prípade, ak sa nepodarí 
spory vyriešiť, do tridsiatich (30) dní od ich vzniku, budú vyriešené mieste a vecne 
príslušnými súdmi SR.  

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 

7. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak toho, 
že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
V Rudňanoch, dňa  11.03. 2021         
 
_____________________________________ 

Bc. Rastislav Neuvirth, starosta obce 

 
 
 
V Dubnici nad Váhom, dňa    16.03. 2021   

 

 

 

Ejoin, s.r.o. 

Michal Vašek 

konateľ spoločnosti 
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Príloha č. 1. - Špecifikácia odborných služieb 

 
 

p.č. Položka  Mn.  m.j.  
Dodávka  

j. cena  spolu  

   Ročné poplatky           

1.  Správa za využívanie nabíjacej stanice  1 ks   50,00 € 50,00 € 

              

SÚHRN POLOŽIEK  
 Cena Sadzba 

bez DPH DPH 20% 

A:  Spolu  50,00 € 10,00 € 

Celkom v €  
      

60,00 € 
 

p.č. Položka  Mn.  m.j.  
Dodávka  

j. cena  spolu  

   Mesačné poplatky za dátové pripojenie           

1.  Mesačný poplatok za každú nabíjaciu stanicu  2 ks   3,00 € 6,00 € 

              

SÚHRN POLOŽIEK  
 Cena Sadzba 

bez DPH DPH 20% 

A:  Spolu  6,00 € 1,20 € 

Celkom v €  
      

7,20 € 
 


