
ZMLUVA O DIELO 

 

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov medzi týmito zmluvnými stranami: 

 
 

1. Zhotoviteľ: Ex Tempore, s.r.o. 

   sídlo: Za kasárňou 72Ľ 831 03 BratislavaĽ Slovenská republika 
   v zast.: Ing. Peter PanenkaĽ konate Ľ odborne spôsobilý pre výkon TBD 
   IČO: 47 971 835 
   DIČ: 2024165979 

Zapísal Okresný súd Bratislava I.Ľ odd. SroĽ   vl. č. 101433/B 
   bankové spojenie: VÚB, a.s. 
   IBAN: SK11 0200 0000 0033 9778 0351 
   (ďalej len „zhotovite “) 
 

a 

 

2. Objednávateľ:  Slovenský rybársky zväz – Rada Žilina 

   sídlo: Andreja Kmeťa 20Ľ 010 55 ŽilinaĽ Slovenská republika 
   v zast.: Ing. uboš JavorĽ tajomník SRZ 
   IČO: 00 178 209 
   bankové spojenie: VÚBĽ pobočka Žilina 
   IBAN: SK62 0200 0000 0000 1583 2432 
   (ďalej len „objednávate “) 
 
 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1) Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotovite a zabezpečiť výkon odborného technicko-
bezpečnostného doh adu (ďalej len „TBD“) na vodných stavbách v správe Slovenského rybárskeho 
zväzu (ďalej len „SRZ“) v rokoch 2015 až 2018 a záväzok objednávate a zaplatiť zhotovite ovi 
cenu diela dojednanú v článku III. 
 
2) Rozsah zabezpečenia výkonu odborného technicko-bezpečnostného doh adu tvorí: 

- výkon odborného TBD na vodných stavbách: 
Por. č. KategóriaTBD Vodná stavba 
 1. IV.   Brzotín 
 2. IV.   Rybníky Košarovce 
 3. III.   Paríž - kaprové rybníky 
 4. IV.   Malé Zálužie 
 5. IV.   Trstená 
 6. IV.   Uhorské 
 7. IV.   Uzovská Panica 
 8. IV.   Svit 
 9. IV.   Bytča 
10. IV.   Považská Bystrica 
11. IV.   Slovianska dolina 
12. IV.   Nové Zámky 
13. IV.   Golianovo – kanály 
14. IV.   Rybníky Čičov 



15. IV.   K účovec – sádky 
16. IV.   Lučenec 
17. III.   Poltár - Zelené 
18. IV.   Ružomberok–Biely potok 
19. IV.   Kubrica 
20. IV.   Pribovce 
21. IV.   Demänová 

- obhliadka predmetných vodných stavieb a účasť na technicko-bezpečnostnej prehliadke pod a 
§ 11 vyhlášky Ministerstva životného prostredia SR č. 458/2005 Z.z.Ľ ktorou sa ustanovujú 
podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného doh adu nad vodnými stavbami 
a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru 

- vypracovanie potrebnej dokumentácie a zaškolenie obsluhy vodnej stavby 
- vypracovanie programov doh aduĽ manipulačných poriadkov a správ z výkonu TBD 

 
3) Rozsah TBD vychádza z druhu a rozsahu prác na vodnej stavbe pod a zákona č. 364/2004 Z.z. 
o vodách a o zmene zákona č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný 
zákon) a vyhlášky MŽP SR č. 458/2005 Z.z.Ľ ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone 
odborného technicko-bezpečnostného doh adu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-
bezpečnostného dozoru. 
 

II. 

Vykonanie diela 

 
1) Objednávate  bude zasielať hlásenia z pozorovaní a meraní na jednotlivých vodných stavbách 
najmenej raz za mesiacĽ najneskôr do 7. dňa nasledujúceho mesiaca. 
 
2) Zhotovite  vykoná dielo v čase primeranom s prihliadnutím na povahu diela, a to posúdenie 
mesačných hlásení do 7. dňa mesiaca nasledujúceho po obdržaní mesačných hlásení; vypracovanie 
etapových správ a ostatných dokumentov v súlade s platnou legislatívou, najneskôr do termínu 
konania prehliadky predmetnej vodnej stavby pod a § 11 vyhl. 458/2005 Z.z. za účasti orgánu 
štátnej správy. 
 

3) Zhotovite Ľ ako odborne spôsobilá osoba pre výkon TBD, nie je oprávnený vykonaním diela 
poveriť inú osobu. 
 
4) Objednávate  a zhotovite  sa dohodli na preferovaní elektronickej komunikácie. Mesačné 
hlásenia budú zasielané pracovníkmi prevádzky vodných staviebĽ resp. doh adom poverenej osoby 
objednávate a (pre SRZ Rada Žilina - Ing. SprušanskýĽ sprusansky@srzrada.sk, 0905351645; pre 
ZO SRZ – Ing. KrajčĽ PhD.Ľ krajc@srzrada.sk, 0918711520) na emailovú adresu zhotovite a (Ing. 
Panenka, tbd@extempore.sk, 0903734405). Zhotovite  zašle posúdenia mesačných hlásení na 
adresu poverenej osoby, príp. v kópii na prevádzku vodnej stavby.  
 
5) Objednávate  sa zaväzuje poskytnúť zhotovite ovi požadovanú súčinnosť a v prípade potreby 
dodať zhotovite ovi požadované dokumenty do 7 dní od vyžiadania.  
 
6) Zistenie porúch a anomálií na vodnej stavbe je objednávate  povinný ihneď oznámiť 
zhotovite oviĽ najneskoršie do 2 hodín od ich zistenia. Mimoriadne manipulácie na vodnej stavbe je 
objednávate  povinný oznámiť zhotovite ovi najneskôr do sedem dní od ich realizácie. 
Objednávate  umožní zhotovite ovi prístup do objektov a priestorov realizácie plnenia predmetu 
zmluvy. 
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7) Zhotovite  oznámi pracovníkom objednávate a termín kontrolných obhliadok najneskôr 1 týždeň 
pred ich vykonaním. 
 
8) Za vykonanie diela sa považuje posudzovanie bezpečnosti v prílohe uvedených vodných stavieb 
a vypracovanie jednotlivých dokumentov v súlade s predmetnou právnou úpravou a ich odovzdanie 
objednávate ovi (osobneĽ doporučene poštou alebo elektronickou poštou). 
 

III. 

Cena diela 

 

1) Zmluvné strany sa dohodli na určení rozsahu práce a na určení ceny diela takto: 
 
a) výkon odborného TBDĽ posúdenie mesačných hlásení v rokoch 2015 až 2018  
b) výkon odborného TBD na 21 vodných stavbách v rokoch 2015 až 2018  
c) obhliadka 21 vodných stavieb a účasť na prehliadke vodných stavieb v rokoch 2015 až 2018  
d) vypracovanie vzorových hláseníĽ inventarizácia dostupnej dokumentácieĽ zaškolenie obsluhy 
vodnej stavby v rámci výkonu TBD 
e) vypracovanie Etapovej správy z výkonu TBD od poslednej ES 
f) vypracovanie Programov doh adu pre vodné stavby 
g) vypracovanie Manipulačných poriadkov 
  
 

2) Predpokladaná cena za vykonanie diela v bodoch III.1.a) až d) je vo výške 5200 EUR ročne. 
Cena sa môže meniť v závislosti od počtu vodných staviebĽ na ktorých bude výkon TBD 
zabezpečený. Zhotovite  sa zaväzuje nezvýšiť cenu diela v prípadeĽ že neprekročí stanovený rozsah 
práce uvedený v tejto zmluve. 
 
3) Cena za vypracovanie jednej Etapovej správy je 200 EURĽ Programu doh adu 150 EUR 
a Manipulačného poriadku 650 EUR. Fakturovať sa bude pod a počtu vodných staviebĽ pre ktoré sa 
tieto dokumenty vypracujú. 
 
4) V cene za vypracovanie Manipulačného poriadku nie je zahrnutý poplatok za hydrologické údaje 
poskytnuté SHMÚ, ktorý bude refakturovaný. 
 
5) Nárok na úhradu ceny diela vzniká zhotovite ovi vykonaním diela. Podkladom pre úhradu ceny 
diela je faktúra zhotovite a so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Zhotovite  si vyhradzuje 
právo vystaviť faktúru za vykonanie diela štvrťročne jednotlivo na každú vodnú stavbu. Za 
uhradenú sa faktúra považuje dňom pripísania úhrady na účet zhotovite a. 
 
6) V cene za vykonanie diela nie sú zahrnuté náklady na riešenie mimoriadnych situácií na vodnej 
stavbeĽ ani prípadné ďalšie požiadavky objednávate a.  
 
7) Cena bola dohodnutá v súlade so zákonom č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších 
predpisov. V cene nie je zahrnutá daň z pridanej hodnotyĽ nako ko zhotovite  nie je platcom DPH. 
 

IV. 

Osobitné ustanovenia 

 

1) Vodné stavbyĽ na ktorých má byť zabezpečený výkon TBD sú v správe SRZ – Rada Žilina alebo 
v správe SRZ – základné organizácie. 
 



2) Na vodných stavbách, ktoré sú v správe SRZ – Rada Žilina, bude vykonaný TBD na základe 
tejto zmluvy, bez potreby ďalšieho schva ovania. 
 
3) Základné organizácie (ďalej len „ZO“), ktoré majú v správe ostatné vodné stavby informujú 
Sekretariát Rady SRZĽ či si zabezpečia TBD sami alebo prostredníctvom zhotovite a uvedeného 
v tejto zmluve. TBD na vodných stavbách v správe ZO na ich žiadosť objedná Sekretariát Rady 
SRZ. Cena diela na vodných stavbách v správe ZO bude stanovená v objednávkeĽ zhotovite om 
fakturovaná SRZ Rade Žilina a spätne refakturovaná základným organizáciám. 
 
4) Vykonanie TBD na jednotlivých vodných stavbách v správe ZO bude dohodnuté vo forme 
písomného dodatkuĽ ktorý bude neoddelite nou súčasťou tejto zmluvy. 

 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1) Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisochĽ pričom každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 
 
2) Zmluvné vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanovenia Obchodného 
zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 
republiky. 
 
3) Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami. 
 
4) Zmluvné strany potvrdzujú autentičnosť tejto zmluvy svojím podpisom, a zároveň prehlasujúĽ že 
si zmluvu prečítaliĽ jej obsahu porozumeli, a že nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných 
podmienok. 
 
 
 
 
V Bratislave dňa.......................    V Žiline dňa....................... 
 
 
Za zhotovite a:      Za objednávate a: 
 
 
 
 
 
 
 ................................      ................................  
 Ing. Peter Panenka      Ing. uboš Javor 
odborne spôsobilý pre výkon TBDĽ konate        tajomník SRZ 
 


