
ZMLUVA O DlELO
Č. ZOD188I2O2OIBVS

(ďalej len „Zmiuva) uzavretá podia ustanovení 536 a nasl. zákona č. 513/1 991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník‘)

Overenie určených meradiel prietoku v ÚČOV Vrakuňa, ČOV Devínska Nová Ves, ČOV Častá, Čov
Saštín Stráže, COV Prievaly, COV Smrdáky, COV Jablonica, COV Myjava, COV Gbely a COV Holíč.

1.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29,

Zástupca zodpovedný
vo veciach zmluvných: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva/výrobný riaditel‘,

na základe štatútu predstavenstva
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Pavel Levársky, vedúci divízie čistenia odpadových včd
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka č.

3080/B ‚

IČO: 35 850 370
IČDPH:
DIČ:
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:

(ďaiej len „Objednávatel“)

1.2 Zhotovitel‘: HYMES MK, s.r.o.(spoločnost‘ s ručením obmedzením)
K Zeleznej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava

Statutárny zástupca: Ing. Marián Krajčírik, konateľ
Zástupca zodpovedný
vo veciach technických: Ing. Marián Krajčírik, konatel‘
Zápis: Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro,

vložka č. 26089/B
IČO: 35 831 740
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
Císlo účtu (IBAN):
SWIFT:

(ďalej len „Zhotovitel‘)

(Objednávateľ a Zhotovitel‘ d‘alej spolu len ako „zmluvné strany alebo jednotlivo „zmluvná strana)
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2.
Predmet a miesto plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je závázok zhotovitel‘a zabezpečit‘ overenie určených meradiel prietoku vnasledujúcom rozsahu:
- overenie primárneho zariadenia merného objektu na meranie prietoku v súlade so znením 25 zákonaČ. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- overenie sekundárneho zariadenia merného objektu na meranie prietoku v súlade so znením 25 zákonač. 157/2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
- aproXimácia mernej knyky prietokov,
- vypracovanie správy a certifikátu o overení určeného meradla v zmysle zákona 15712018 Z. z. ometrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
- označenie sekundárne zariadenia overovacou značkou, a to na merných objektoch ústrednej čistiarneodpadových včd, (ďalej len „UCOV“) a čistiarňach odpadových vód (ďalej len „COV):
- UCOV Vrakuňa — odtok
- COV Devinska Nová Ves obtok a odtok
- COV Castá — odtok
- Čov Saštín-Stráže — odtok
- COV Prievaly — odtok
- COV Smrdáky — odtok
- COV Jablonica — odtok
- ČOV Myjava — odtok
- COV Holíč — obtok
- Čov Gbely — odtok
(ďalej aj len „dielo) a závázok objednávatel‘a poskytnút‘ zhotovitelovi cenu podľa tejto.Zniluvy.

2.2 Zhotovitel‘ sa zavázuje vykonat‘ celé dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

2.3 Miestom vykonania diela sú prevádzky Objednávatel‘a: ÚČOV Vrakuňa, Hlohová 46, 821 07 Bratislava, ČOVDevínska Nová Ves, Vápencová 5 ‚841 07,COV Castá ‚ Stefanovská 4072/44, 900 89 Castá, ČOV ŠaštínStráže ‚ Hviezdoslavova, 908 41 Saštín Stráže, COV Prievaly, Prievaly 386, 906 43 Prievaly, ČOV Smrdáky,906 03 Smrdákyl69, COV Jablonica ‚ 906 32 Jablonica, COV Myjava, Turá Lúka 581, 90703 Myjava, ČOVHolíč, Kopčanská 40, 908 51 Holíč a COV Gbely ‚Potočná, 908 45 Gbely.

3.
Čas plnenia

3.1 Termín vykonania diela podľa Článku 2. odseku 2.1 Zmluvy je do 31.08.2020 od nadobudnutia účinnostitejto Zmluvy ‚ v termínoch podľa harmonogramu, ktorý tvorí prílohu č.2 tejto Zmluvy.
3.2 Ak Zhotovitel‘ pripraví dokončené dielo na odovzdanie pred dohodnutým termínom, zavázuje sa hoObjednávatel‘ prevziat‘ aj v skoršom termíne, avšak len v prípade, že dielo nebude vykazovať žiadne vady.
3.3 Po vykonaní diela bude spísaný preberací protokol o vykonaní diela, ktorý za Objednávatel‘a podpíšuzodpovední vedúci jednotlivých COV, resp. zástupca správy divízie čistenia odpadových vód (d‘alej len„DCOV), alebo má osoba poverená Objednávateľom. Dňom podpisu preberacieho protokolu o vykonanídiela oprávnenými osobami zmluvných strán sa dielo považuje za odovzdané.

3.4 Objednávatel‘ je oprávnený odopriet‘ podpis protokolu o vykonaní diela až do riadrieho odstránenía všetkýchvytýkaných vád a nedorobkov diela Zhotoviteľom. V prípade, že Objednávateľ odoprie podpis protokoluo vykonaní diela, odovzdá Zhotovitelovi písomný súpis vád a nedorobkov diela s termínmi ich odstránenia.
3.5 Protokol o vykonaní diela, bude obsahovať najmá: základné údaje diela, súpis vád a nedorobkov diela stermínmi ich odstránenia (v prípade ak aj napriek vadám a nedorobkom sa Objednávatel‘ rozhodol dielo
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prevziat), zoznam odovzdaných dokladov, doklad o Iikvidácii stavebného odpadu, ak takýto vznikne

činnosťou Zhotoviteľa, dátumy a podpisy oprávnených osöb oboch zmluvných strán na prevzatie diela.

4.
Cena za dielo

4.1 Cena za dieto v rozsahu podia Článku 2. odseku 2.1 tejto Zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán na

základe predloženej cenovej ponuky Zhotoviteľa zo dňa 23.03.2020 a v zmysle ustanovení 3 zákona č.

18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

4.2 Cena za dieto v rozsahu podia Článku 2. odseku 2.1 tejto Zmluvy je vo výške 13 366,50 EUR bez DPH

(slovom trinásťtisíc tristo šesťdesiatšesť eur a páťdesiat centov).

4.3 Dohodnutá cena za dielo je konečná a zahřňa všetky materiálové a ostatné náklady na vykonanie dieta. Cena

za dielo nie je upravená o prípadný zisk z využitia, alebo zhodnotenia odpadových materiálov pri realizácii

diela v zmysle Článku 7. odseku 7.8 Zmluvy.

4.4 Objednávateľ sa zavázuje, že vykonané dielo prevezme v zmysle Článku 3. Zmluvy a zaplatí za jeho

vykonanie dohodnutú cenu za dielo.

5.
Platobné podmienky

5.1 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia sa uskutoční čiastkovo po ukončení a prevzatí prác na príslušnej

COV resp. UCOV a podpísaní preberacieho protokolu o vykonaní zodpovedným vedúcim príslušnej COV

resp. UCOV za Objednávatel‘a a zodpovednými vedúcim za Zhotoviteľa Ing. Mariánom Krajčírikom. Zhotoviteľ

vystaví a odošle faktúru do pátnástich (15) dní od podpisu preberacieho protokolu oboma zmluvnými

stranami.

5.2 Každá faktúra - daňový doklad bude obsahovať všetky náležitosti v súlade so zákonom č. 222/2004 Z. z.

o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov vrátane rozdelenia predmetu fakturácie na jednotlivé

druhy dodaných tovarov a služieb v zmysle ustanovení 74 odseku 1 písmeno f) tohto zákona. Prílohou

faktúry musí byt preberací protokol o vykonaní dieta podpísaný zodpovednými osobami oboch zmluvných

strán a potvrdená kópia objednávky zaslanej Objednávatel‘om alebo vo faktúre bude uvedené číslo

objednávky, pod ktorým ju Objednávatel‘ eviduje.

5.3 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti, uvedené v odseku 5.2 tohto Článku Zmluvy,

Objednávatel‘ je oprávnený vrátíť ju Zhotovitelovi na prepracovanie resp. doplnenie. V takom prípade sa

zastaví plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia a prevzatia opravenej

faktúry podatel‘ňou v sídle Objednávateľa.

5.4 Lehota splatnosti faktúry je tridsať (30) dní odo dňa jej doručenia a prevzatia podatel‘ňou v sídle

Objednávatel‘a.

5.5 Objednávatel neposkytne zálohu na financovanie vykonania diela.

6.
Záručná doba - zodpovednost‘ za vady — zodpovednost‘ za škodu

6.1 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo bude zhotovené podia podmienok Zmtuvy a že počas záručnej doby

bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve, tj. že dieto bude realizované tak, aby bol predmet diela

schopný riadnej prevádzky, nevykazoval žiadne poškodenia, chyby alebo zhoršenie funkčnosti alebo

akékoľvek mé vady dieta. Zhotovitel zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania

Objednávatel‘ovi, Objednávatel‘ je oprávnený dieto, ktoré má vady, neprevziať.
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6.2 Zhotovitel‘ poskytuje Objednávatel‘ovi záruku na mernú knyku prietokov dva (2) roky v rámci platnej legislativy,
pokial‘ budú dodržané podmienky platnosti mernej knyky na strane Č. 3 certifikátu o overení, ktorý vystaví
Zhotovitel‘ pre každý merný objekt, ktorý je predmetom tejto Zmluvy. Záruka plynie odo dňa riadneho
prevzatia dlela Objednávateľom.

6.3 Zmluvné strany sa pre prípad vady dlela dohodli, že počas záručnej doby má Objednávatel‘ právo požadovať
a Zhotovitel‘ povinnost‘ bezplatne odstránit‘ vady, ktoré Objeclnávateľ písomne reklamuje.

6.4 Zhotoviteľ sa zavázuje začat‘ vybavovať reklamáciu do dvoch (2) pracovných dní Od uplatnenia reklamácíe
Objednávatel‘a. Termín odstránenia vád bude dohodnutý na reklamačnom konaní v závislosti na charaktere,
závažností a rozsahu vady, najviac však do tridsat‘ (30) dní.

6.5 Objednávateľ sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady dlela uplatní bez zbytočného odkladu, po jej zistení
písomnou formou do rúk zástupcu Zhotoviteľa zoclpovedného vo vecíach technických podIa Článku 1. odseku
1.2 tejto Zmluvy.

6.6 Zhotovitel‘ zodpovedá za škodu, ktorú spósobí Objednávatel‘ovi pri plnení tejto Zmluvy v plnej výške.

7.
Podmienky vykonania diela

7.1 Objednávatel‘ zabezpečí Zhotoviteľovi prístup k predmetu na vykonanie dlela v dňoch konania meranĺ.

7.2 Objednávatel‘ zabezpečí písomné súhlasy s vjazdom osób a vozidiel do areálov všetkých objektov,
vymenovaných v Clánku 2, ods.2.3, ktoré budú uložené u vedúcich jednotlivých COV pred plnením
predmetu tejto Zmluvy.

7.3 Zhotovitel zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov. Zhotovitel‘ zabezpečí, aby
vykonanie dlela nezasahovalo nad pnímeranú mieru do prevádzky Objednávatel‘a.

7.4 Zmluvné strany sa dohodli, že Zhotovitel‘ v súlade s nariadenim vlády SR č. 391/2006 Z. z. o minimálnych
bezpečnostných a zdravotných požíadavkách na pracovisko (ďalej len „Nariadenie vlády) poverí
zodpovedného zamestnanca, ktorý bude povinný dohliadat‘ nad dodržiavaním Nariadenia vlády zo strany
osób Zhotovitel‘a oprávnených na vykonanie dlela.

7.5 Poplatky, prípadne postihy, pokuty, škody resp. majetkové sankcie vyplývajúce z nedodržania podmienok
stanovených príslušným orgánom verejnej správy a z cióvodu neplnenia ustanovení Naniadenia vlády znáša
v plnom rozsahu Zhotoviteľ.

7.6 Všetky odpady vzniknuté činnosťou Zhotovitel‘a (vrátane obalových materiálov, obalov od farieb, čistidiel,
mazadiel, chemikálií a pod.), ktoré nemožno zneškodniť v areáloch COV, je Zhotovitel‘ povinný zneškodnit‘ a
zlikvidovať na vlastné náklady v súlade so zákonom Č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vyhláškou MZP SR Č. 371/2015 Z. z. o vykonaní niektorých
ustanovení zákona o odpadoch a vyhláškou MZP SR Č. 365/2015 Z. z., ktorou sa stanovuje katalóg odpadov.
Uhrada nákladov na zneškodnenie odpadov vrátane dopravných nákladov je v réžíi Zhotovitel‘a. Zhotoviteľ je
povinný odovzdať Objednávatel‘ovi prípadný zisk z využitia alebo zhodnotenia odpadových materiálov (kovový
odpad a šrot, drevo, papier a pod.).

7.7 Zhotovitel‘ vykoná dlelo na vlastné náklady a nebezpečenstvo.

7.8 Zhotovitel‘ je povinný dodržiavat‘ ustanovenia všetkých platných predpísov týkajúcich sa bezpečnosti
a ochrany zdravia pni práci ako aj ochrany pred požiarmi s ciel‘om predchádzať pracovným úrazom,
prevádzkovým nehodám, havániám, požiarom ako aj mým mimoniadnym uclalostiam na úseku bezpečnosti
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a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi. Jedná sa najmá o dodržiavanie ustanovení zákona
Č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskoršich predpisov (ďalej len „Zákon o BOZP), následne všetkých súvisiacich platných právnych predpisov
ako sú jednotlivé vyhlášky, nariadenia vlády a technické normy. Na úseku ochrany precl požiarmi je Zhotoviteľ
povinný dodržiavať najmä ustanovenia zákona Č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších
predpisov ajeho vykonávacej vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii vznení neskorších
predpisov.

7.9 Zhotovitel vybaví všetkých svojich zamestnancov príslušnými osobnými ochrannými pracovnými
prostriedkami tak, ako to ukladajú ustanovenia 6 odsek 2) písmeno a), b) a c) Zákona o BOZP, následne
nariadením vlády SR č. 395/2006 Z. z. o minimálnych požiadavkách na poskytovanie a používanie osobných
ochranných pracovných prostriedkov. Ak činnosti vykonáva Zhotovitel‘ ako osoba sám, je povinný si tieto
prostriedky zabezpečit‘ sám pre seba na vlastné náklady.

7.10 Pred začatím výkonu zmluvne dohodnutých prác sú všetci zamestnanci Zhotovitel‘a povinní zúčastníť sa
v súlade s ustanoveniami 6 odsek 7 Zákona o BOZP oboznámenia sa so základnými zásadami bezpečnej
práce a správania sa na pracoviskách a v objektoch Objednávatel‘a. Predmetné oboznámenie vrátane
spracovania dokumentácie vykoná oddelenie BOZP a PO Objednávatel‘a. Zhotovitel‘ minimálne tri (3)
pracovné dní pred vykonaním diela oznámi termín účasti pracovníkov na školení BOZP a PO spolu so
zoznamom pracovriíkov pracujúcich na predmete Zmluvy a školenie vykoná pred plnením predmetu tejto
Zmluvy. Predmetné oboznámenie vrátane spracovania dokumentácie vykoná oddelenie BOZP a PO
Objednávateľa.

7.11 Zhotovitel‘ je na pracovisku povinný prijať a zabezpečíť také opatrenia, aby jeho činnost‘ou na území
Objednávateľa nedošlo kznečist‘ovaniu - priamemu i nepriamemu zavádzaniu látok, vibrácií, tepla alebo
hluku ľudskou činnosťou do ovzdušia, vody alebo pódy, ktoré möžu byt‘ škodlivé l‘udskému zdraviu alebo
móžu negatívne ovplyvňovať kvalitu životného prostredia alebo móžu zasahovať do oprávneného využívania
životného prostredia.

7.12 Na realizáciu dojednaného Diela móže Zhotovitel‘ využiť tretie strany — subdodávatel‘ov iba s výslovným
vopred daným písomným súhlasom Objednávatel‘a. Zhotoviteľ preberá zodpovednost‘ za konanie
subdodávatel‘a (ako napr. kvalita a rozsah vykonaných prác, spósobené škody a pod.) v plnom rozsahu —

rovnako, ako keby práce vykonával pre Objednávateľa Zhotovitel‘ sám.

8.
Zmluvné pokuty

8.1 Ak Zhotovitel‘ neodovzdá Objednávatel‘ovi dielo v termíne podIa Článku 3. odseku 3.1 tejto Zmluvy alebo je
Zhotovitel‘ v omeškaní s mým plnením podľa tejto Zmluvy, má Objednávatel‘ právo uplatníť si u Zhotovitel‘a
nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR (slovom páťdesiat eur a nula centov) za každý čo
i len začatý deň omeškania. Nárok Objednávatel‘a na náhradu škody zostáva v plnom rozsahu zachovaný.

8.2 Ak Zhotovitel‘ nenastúpi na reklamaČné konanie v letiote stanovenej podIa Článku 6. odseku 6.4 Zmluvy, má
Objednávateľ právo uplatniť si u Zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR
(slovom páťdesiat eur a nula centov) za každý čo i len začatý deň omeškania. Nárok Objednávateľa na
náhradu škody zostáva v plnom rozsahu zachovaný.

8.3 Ak Zhotovitel‘ neodstráni vady v dohodnutom termíne podľa Článku 6. odseku 6.4 tejto Zmluvy, má
Objednávatel‘ právo uplatniť si u Zhotovitel‘a nárok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 50,00 EUR
(slovom páťdesiat eur a nula centov) za každý Čo i len začatý deň omeškania až do doby odstránenia
reklamovaných vád. Nárok Objednávatel‘a na náhradu škody zostáva v plnom rozsahu zachovaný.
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8 4 Ak Objednavatel neuhradi fakturu v stanovenom termine v zmysle Clanku 5 odseku 5 4 tejtuvym

Zhotoviteľ právo uplatníť si u Objednávatel‘a nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške 0,01 % z dlžnej

sumy za každý deň omeškania.

8.5 Zhotovitel‘ je povinný zmluvnú pokutu podIa odseku 8.1, 82, 8.3 tohto článku Zmluvy uhradiť bez zbytočného

odkladu potom, čo ho k tomu Objednávatel‘ vyzve, najneskór však do 3 pracovných dní od doručenia výzvy

Objednávatel‘a. Nároky Objednávatel‘a na náhradu škody tým nie sú dotknuté, a to v plnom rozsahu

vzníknutej škody.

9.
Vyššia moc

9.1 Pre účely tejto Zmluvy sa za vyššiu moc považujú prípady, ktoré nie sú závislé od völe povinnej zmluvnej

strany, ani ich neméžu ovplyvniť zmluvné strany, bránia im v splnení svojich povinností, ak nemožno rozumne

predpokladať, že by povinná zmluvná strana túto prekážku alebo jej následky odvrátila alebo prekonala,

a ďalej, že by v čase vzniku závázku túto prekážku predvídala, napríklad vojny, mobilizácia, povstanie, živelné

pohromy.

9.2 V prípade, kecl‘ niektorá zmluvná strana zistí, že z dóvodu vyššej moci je znemožnená realizácia jednej alebo

viacerých jej povinností, okamžite to oznámi druhej zmluvnej strane. Toto oznámenie musí byt‘ písomné

a musí obsahovať údaje o vzniku a povahe okolností a jeho možných dósledkoch pre realizáciu diela.

9.3 V prípade, že sa plnenie tejto Zmluvy stane nemožným do dvoch (2) mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci,

zmluvná strana, ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, poži‘ada druhú zmluvnú stranu o úpravu Zmluvy

vo vzt‘ahu k predmetu, cene za dielo a času plnenia. V prípade, že nedójde k dohode v lehote desiatich (10)

pracovných dní odo dňa iniciovania dohody jednou zo zmluvných strán, zmluvná strana, ktorá sa odvolala na

vyššiu moc, má právo odstúpiť od Zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia písomného

oznámenia druhej zo zmluvných strán.

10.
Doručovanie

10.1 Všetky oznámenia a žiadosti podľa Zmluvy budú urobené v písomnej forme a budú doručené osobne,

kuriérom alebo doporučenou poštou príslušnej zmluvnej strane.

10.2 Takéto oznámenia, žiadosti a zasielané dokumenty sa budú považovať za doručené:

a) momentom odovzdania na príslušnej adrese alebo momentom odmietnutia prevzatia (v prípade

osobného doručenia a doručenia kuriérom) alebo
b) uplynutím piateho (5.) kalendárneho dňa od ich odoslania (v prípade doručovania doporučenou poštou).

10.3 Oznámenia, žiadosti a dokumenty doručené zmluvnej strane v daný pracovný deň v čase po 17:00 hod. budú

vždy považované za doručené nasledujúci pracovný deň.

10.4 Oznámenia, žiadosti a dokumenty, ktoré majú byt‘ zmluvnej strane doručené budú, pokial‘ zmluvná strana

neoznámila druhej zmluvnej strane ině kontaktné údaje písomným oznámením minimálne desat‘ (10)

pracovných dní vopred, druhej zmluvnej strane doručované výlučne na nasledovnú adresu:

Objednávateľ: Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s.
adresa: Prešovská 48, 82646 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk: Ing. Miroslav Kollár, PhD., člen predstavenstva I výrobný riaditel‘,

na základe štatútu oredstavenstva
vo veciach technických do rúk: dúci divízie čistenia odpadových včd

tel.:



e-mail:

Zhotovitel‘: HYMES MK, s.r.o.(spoločnost‘ s ručením obmedzením)
adresa: K Zeleznej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava
vo veciach zmluvných do rúk: natel‘
vo veciach technických do rúk: nateľ
tel.:
e-mail:

a to proti podpisu oprávnenej osoby.

Ii.
Dóvernost‘ informácií a mlčanlivost‘

11.1 Zmluvné strany sú povinné zaistiť utajenie získaných dóverných informácií spösobom obvyklým pre
utajovanie takýchto dóverných informácií, ak nie je výslovne dohodnuté inak. Táto povinnost‘ platí bez ohl‘adu
na ukončenie platnosti a účinnosti Zmluvy. Zmluvné strany sú povinné zaistit‘ utajenie dóverných informácií aj
u svojich zamestnancov, zástupcov, ako aj mých spolupracujúcich tretích strán, pokiaľ im takéto informácie
bolí poskytnuté.

11.2 Za dčverné informácie sa považujú všetky a akékoľvek údaje, dáta, podklady, poznatky, dokumenty alebo
akékoľvek ině ínformácie, bez ohľadu na formu ich zachytenia:
a) ktoré sa týkajú Zmluvy a jej plnenia (najmä Zmluva, ínformácie o právach a povinnostiach zmluvných

strán),
b) ktoré sa týkajú zmluvnej strany (najmá informácie o jej činnosti, štruktúre, hospodárskych výsledkoch,

všetky Zmluvy, finančné, štatistické a účtovné informácie, informácie o jej majetku, aktívach a pasívach,
pohľadávkach a závázkoch, informácie o jej technickom a programovom vybavení, know-how,
hodnotiace štúdie a správy, podnikateľské stratégie a plány, informácie týkajúce sa predmetov
chránených právorn priemyselného alebo mého duševného viastníctva) a všetky dalšie informácie o
zmluvnej strane,

c) ktoré sa týkajú obchodných partnerov zmluvných strán,
d) pre ktoré je stanovený všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými na území

Slovenskej republiky osobitný režim nakladania (najmá obchodné tajomstvo, bankové tajomstvo, daňové
tajomstvo, osobné údaje, utajované skutočnosti),

e) ktoré boli poskytnuté zmluvnej strane a/alebo získané zmluvnou stranou pred nadobudnutím platnosti a
účinnosti Zmluvy, pokial‘ sa týkajú jej predmetu alebo obsahu,

f) ktoré sú výslovne zmluvnou stranou označené ako „dóverné alebo mým obdobným označením.

11.3 Dóverné informácie poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spösobom
získané jednou zmluvnou stranou od druhej zmluvnej strany na základe alebo v akejkoľvek súvislosti so
zmluvou möžu byt‘ použité výlučne na účely plnenia predmetu Zmluvy a v súlade s predpismi, ktoré upravujú
nakladanie s takýmito údajmi. Zmluvné strany sa zavázujú dóverné informácie ako aj všetky informácie
poskytnuté, odovzdané, oznámené, sprístupnené alebo akýmkol‘vek mým spósobom získané zmluvnými
stranami na základe Zmluvy udržiavat‘ v prísnej tajnosti, zachovávat‘ o nich mlčanlivosť a chrániť ich pred
zneužitím, poškodením, zničením, znehodnotením, stratou a odcudzením, a to i po ukončení platnosti a
účinnosti Zmluvy. Zmluvná strana nie je oprávnená bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej
zmluvnej strany dóverné informácie poskytnúť, odovzdať, oznámiť, sprístupniť, zverejnit‘, publikovať,
rozširovať, vyzradíť ani použiť inak než na účely plnenia predmetu Zmluvy, a to ani po ukončení platnosti a
účinnosti Zmluvy, s výnimkou prípadu ich poskytnutia a/alebo odovzdania a/alebo oznámenia a/alebo
sprístupnenia odborným poradcom zmluvnej strany (vrátane právnych, účtovných, daňových a mých poradcov
alebo audítorov), ktorí sú bud viazaní všeobecnou profesionálnou mlčanlivosťou stanovenou alebo uloženou
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platnými právnymi predpismi alebo sú povinní zachovávať mičanlivosť na základe písomnohodyso,
zmluvnou stranou.

11.4 Povinnosť zmluvných strán zachovávať mlčanlivosť o dóverných informáciách sa nevztahuje na informácie,
ktoré:
a) boli zverejnené už pred podpisom Zmluvy, čo musí byt‘ preukázatel‘né na základe poskytnutých

podkladov, ktoré túto skutočnosť dokazujú,
b) sa stanú všeobecne a verejne dostupné po podpise Zmluvy z mého dóvodu ako Z dóvodu porušenia

povinností podia Zmluvy, čo musí byt‘ preukázatel‘né na základe poskytnutých podkladov, ktoré túto
skutočnost‘ dokazujú,

c) majú byt‘ sprístupnené na základe povinnosti stanovenej platnými právnymi predpismi, rozhodnutím
súdu, prokuratúry alebo mého oprávneného orgánu verejnej moci, pričom v tomto prípade zmluvná
strana, ktorá je povinná informácie sprístupniť, bezodkladne doručí druhej zmluvnej strane písomné
oznámenie o tejto skutočnosti ešte pred sprístupnením týchto informácií,

d) boli získané zmluvnou stranou od tretej strany, ktorá ich legitímne získala alebo vyvinula a ktorá nemá
žiadnu povinnosť, ktorá by obmedzovala ich zverejňovanie.

11.5 Každá zmluvná strana bude zachovávať mlčanlivost‘ ohľadne dövernej informácie poskytnutej druhou
zmluvnou stranou, a to s rovnakou starostlivosťou, s akou zachováva mlčanlivosť o vlastnej dövernej
informácii rovnakej povahy, vždy však najmenej v rozsahu primeranom odbornej starostlivosti. Každá zmluvná
strana sa zavázuje zabezpečit‘ s využitím technických, organizačných a administratívnych prostriedkov
potrebné opatrenia za účelom zamedzenia úniku, zneužitia, poškodenia, zničenia, znehodnotenia, straty
alebo odcudzenia dóvernej informácie a je povinná viest‘ dóverné informácie oddelene od dóverných
informácií získaných od akejkol‘vek tretej osoby.

11.6 Povinnost‘ mičanlivosti zmluvných strán ohl‘adne dóverných informácií podIa Zmluvy trvá aj po skončení
Zmluvy. Táto povinriosť prechádza na právnych nástupcov zmluvných strán.

11.7 V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti ohl‘adne dčverných informácií niektorou zmluvnou stranou
dotknutá zmluvná strana je oprávnená domáhať sa ochrany podľa ustanovení 53 a nasl. Obchodného
zákonnika; tým nie je dotknuté právo poškodenej zmluvnej strany na náhradu škody. Za každé jednotlivé
porušenie povinnosti podIa tohto článku Zmluvy má poškodená strana nárok na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo výške 5.000 EUR (slovom páťtisíc). Zaplatením zmluvnej pokuty ostáva právo na náhradu škody
nedotknuté.

11.8 “Osobné údaje“ sú v zmysle zákona či 8/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov údaje týkajúce sa
identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovatel‘nej fyzickej osoby, ktorú možno identifikovat‘ priamo alebo
riepriamo, najmä na základe všeobecne použitelného identifikátora, mého identifikátora, ako je napríklad
meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje alebo online dentikátor, alebo na základe jednej
alebo viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú
identitu, psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu alebo sociálnu identitu.
Pokiaľ jedna zmluvná strana zdiel‘a akékol‘vek osobné údaje s druhou zmluvnou stranou, táto druhá zmluvná
strana je povinná tieto osobné údaje spracovať v súlade s príslušnýrni právnymi predpismi, vrátane
Všeobecného nariadenia na ochranu osobných údajov (Nariadenie EU 2016/679), zákonmi, nariadeniami,
pokynmi a štandardmi, a to vždy v ich aktuálnom znení. Zmluvná strana je povinná zabezpečit‘, aby bali
vykonané všetky príslušné preventívne opatrenia na zaistenie bezpečnosti a predchádzanie poškodeniu,
strate alebo zničeniu osobných údajov. Pokial‘ sa osobné údaje jednej zmluvnej strany stanú dostupnými pre
neoprávnenú osobu alebo ich takáto osoba získa, druhá zmluvná strana je povinná bezodkladne upovedomiť
dotknutú zmluvnú stranu o danom neoprávnenom prístupe a postupovať v súčinnosti s dotknutou zmluvnou
stranou pri výkone akýchkol‘vek opatrení s ciel‘om zmiernit‘ následky straty alebo neoprávneného prístupu k
osobným údajom. V stanovených prípadoch je zmluvná strana povinná vykonať všetky príslušné opatrenia na
zabezpečenie, aby všetci jej zástupcovia, obchodní partneri a subdodávatelia konali v súlade s týmto
ustanovením pri každom spracovaní osobných údajov, ktoré sú súčast‘ou Zmluvy. Toto ustanovenie sa uplatní
v prípade, ak sa ria zmluvriú stranu vzťahujú povinnosti v zmysle GDPR.
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11.9 Objednávateľ poveruje Zhotoviteľa, aby v rozsahu nevyhnutnom na pinenie predmetu Zmluvy spracovával
osobné údaje osób súvisiacich s plnením predmetu Zmluvy v nevyhnutnom rozsahu. Spracovanie osobných
údajov Zhotoviteľom möže byt‘ uskutočňované výlučne za účelom plnenia aktivít a úloh podia Zmluvy, pričom
okrem zákonných povinností vzt‘ahujúcich sa na spracovanie osobných údajov sa pine aplikujú povinnosti
zachovávania mičanlivosti o Döverných informáciách. Zhotovitel‘ je oprávnený spracovávat‘ osobné údaje len
počas realizácie predmetu Zmluvy a okamžite po jej zániku akékoľvek osobné údaje, ktoré v tejto súvislosti
spracoval, sa zaväzuje bezodkladne zlikvidovat‘.

11.10 Zhotoviteľ podpisom Zmluvy udel‘uje Objednávatel‘ovi výslovný súhlas so spracúvaním osobných údajov
každej fyzickej osoby, ktorú Zhotovitel‘ poveril podľa Zmluvy, v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to najmä
v rozsahu: meno, priezvisko, útvar alebo pracovné zaradenie, adresa pre doručovanie písomností/zásielok,
telefónne/mobilné číslo, e-mailová adresa, podpis a ďalšie údaje, ktoré Zhotovitel‘ poskytol alebo poskytne
Objednávateľovi v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. Súhlas s poskytnutím a spracúvaním osobných
údajov Zhotovitel‘ udeľuje Objednávatel‘ovi pre účely (i) komunikácie pri/v rámci alebo za účelom poskytovania
plnenia podIa tejto Zmluvy, (ii) výkonu práv a plnenia povinností zo Zmluvy, (iii) vedenia evidencie
Objednávateľom, (iv) spracovania osobných údajov v akomkol‘vek informačnom systéme Objednávatel‘a
alebo v písomnej podobe alebo (v) stanovené podIa všeobecne závázných právnych predpisov.

11.11 Objednávatei‘ ako prevádzkovatel‘ osobných údajov týmto informuje Zhotoviteľa, že jeho osobné údaje, resp.
osobně údaje jeho štatutárneho orgánu a jeho kontaktných osöb podIa tejto Zmluvy ako dotknutých osób,
spracúva v rozsahu: titul, meno, priezvisko, email, tetefónne číslo, na účel uzatvorenia a plnenia tejto Zmluvy.
Osobně údaje štatutárneho orgánu Zhotovitel‘a Objednávatel spracúva na právnom základe plnenia Zmluvy
(Čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR) a jeho kontaktných osčb na základe oprávneného záujmu na riadnom
a včasnom plnení tejto Zmluvy (Čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR). Dané osobné údaje budú spracúvané a
uchovávané po dobu trvania zmluvného vzt‘ahu a do uplynutia premičacej doby na uplatnenie práv zo
zmluvného vzťahu. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.
Zhotoviteľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii. Na základe
písomnej žiadosti alebo osobne u Objednávatela majú tieto dotknuté osoby právo: (i) žiadať o prístup k svojim
osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov; (ii)
namietať spracúvanie svojich osobných údajov; (iii) na preriosnosť osobných údajov; (iv) podat‘ návrh na
začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR. Dalšie informácie o spracúvaní osobných údajov
je možné nájst‘ aj na webovej stránke Zhotoviteľa http://www.bvsas.sklsk/o-nas/ochrana-osobnvch
udaiov/ochrana-osobnych-udaiov. html Zhotovitel‘ vyhlasuje, že sa so spracúvaním osobných údajov
dotknutých osób u Objednávatel‘a oboznámil a zavázuje sa bez zbytočného odkladu pod podpise Zmluvy
oboznámiť aj ostatně dotknuté osoby s informáciami o spracúvaní ich osobných údajov u Objednávatel‘a.

12.
Zodpovednost‘ za škodu

12.1 Zmluvné strany sú povinné vyvíjať maximálne úsilie za účelom predchádzania vzniku škód a
minimalizovania vzniknutých škód. Každá zmluvná strana sa zavázuje informovať druhú zmluvnú stranu
o hroziacej škode alebo vzniknutej škode, a to vyrozumením kontaktnej osoby druhej zmluvnej strany
telefonicky alebo e-mailovou správou.

12.2 Zhotovitel‘ zodpovedá za priamu materiálnu škodu, ktorú porušením akejkol‘vek svojej povinnosti podIa
Zmluvy spósobil Objednávatel‘ovi, a to podia ustanovení 373 a nasl. Obchodného zákonníka.

12.3 Zhotovitel‘ je povinný nahradit‘ Objednávatel‘ovi priame škody, ušlý zisk Objednávatel‘a, škody, ktoré sú
bezprostredným dósledkom škodnej udalosti, škody vzniknuté v dósledku straty dát, škody, ktoré vznikli v
príčinnej súvislosti s porušením právnej povinnosti, nepriame a následné škody a očakávané úspory.

9



12.4 Zhotovitel zodpovedá za škodu, ktorú spósobila o:ba ním poverená plnením predmetuZmluvN

Ukončenie zmluvy

13.1 Pred uplynutím dohodnutého termínu je Zmluvu možné ukončiť:
a) vzájomnou dohodou zmluvných strán; zmluva v tomto prípade zaniká dňom určeným v dohode

o skončení zmluvy,
b) písomným odstúpením Objednávateľa od Zmluvy ak:

i. je Zhotovitel‘ v omeškaní s poskytovaním príslušnej činnosti podIa tejto Zmluvy a to o viac ako
pát‘ (5) kalendárnych dní;

ii. plnenie poskytnuté Zhotovitel‘om má opakovane (najmenej dvakrát) vady, ktoré nemajú
charakter drobných vád a za ktoré preukázatel‘né zodpovedá Zhotovitel;

iii. Zhotovitel‘ opakovane (najmenej dvakrát) podstatne porušil inú svoju povinnosť zo Zmluvy
a súčasne Zhotovitel‘ neodstránii dósledky porušenia ani v lehote pátnástich (15) kalendárnych
dní odo dňa doručenía písomnej výzvy Objednávatel‘a na odstránenie dósledkov porušenia
Zhotovitelovi.

c) Objednávatef je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dóvodu;

13.2 Odstúpením od Zmluvy nie je dotknuté právo na zaplatenie úroku z omeškania, zmluvnej pokuty a ani právo
na náhradu škody.

14.
Záverečné ustanovenia

14.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán a v prípade, ak
ide o zmluvu, ktorá je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovení 5a ods. 1 zákona č. 211/2000
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení neskorších predpisov, Zmluva nadobudne účinnost‘ dňom nasledujúcim po dni jejzverejnenia podia ustanovení 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších
predpisov, inak dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.

14.2 Túto zmluvu je možné menit‘ výlučne formou písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných oprávnenými
zástupcami oboch zmluvných strán, a to na základe ich vzájomnej dohody.

14.3 Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a porozumeli jej, že ich völ‘a v nej dosiahnutá je daná,
jasná a slobodná, že u nich nedošlo k omylu a že prejavy vóle sú dostatočne určité a zrozumitelné, zmluvná
volnost‘ nie je obmedzená a na znak súhiasu s jej obsahom pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.

14.4 Ak niektoré ustanovenie Zmluvy je alebo sa v budúcnosti stane z akéhokoľvek dóvodu neplatným, neúčinným
alebo nevykonateľným, nie je tým dotknutá platnosť, účinnosť alebo vykonatel‘nosť ostatných ustanovení
Zmluvy, pokiaľ z povahy neplatného, neúčinného alebo nevykonatelného ustanovenia zmluvy, alebo z jeho
obsahu, alebo z okolností, za ktorých bob dojednané, nevyplýva, že takéto ustanovenie nemožno oddeliť odostatného obsahu Zmluvy; v tomto prípade sa stáva neplatným, neúčinným abebo nevykonatelným aj každé
dotknuté ustanovenie Zmluvy. Zmluvné strany sa zavázujú bez zbytočného odkladu nahradiť neplatné,neúčinné abebo nevykonatelné ustanovenie novým ustanovením, ktoré najviac zodpovedá hospodárskemuúčelu póvodného ustanovenia. Do tohto času platí zodpovedajúca úprava Obchodného zákonníka
a ostatných príslušných právnych predpisov Sbovenskej republiky, ktorá sa najviac približuje hospodárskemu
účelu, ktorý zmbuvné strany dojednaním pövodného ustanovenia zmluvy sledovali.

14.5 Právne vzťahy oboch zmluvných strán zmluvou neupravené sa nadia predovšetkým príslušnýmiustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými a účinnými právnymi predpismi platnými a
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účinnými na území Slovenskej republiky. Pre riešenie akýchkoľvek sporov ze Zmluvy sú prislušné výlučne
všeobecné súdy Slovenskej republiky.

14.6 Táto Zmluva je vypracovaná v troch (3) vyhotoveniach, z ktorých dve (2) vyhotovenia si ponechá
Objednávateľ a jedno (1) vyhotovenie Zhotovitel‘.

14.7 Neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvyje:
príloha č.1 — cenová ponuka Zhotovitel‘a zo dňa 2303.2020
príloha č.2 — harmonogram prác
príloha č.3 — autorizačná listina

V Bratislave, dňa: —
üü. 2020 V Bratislave, dňa:

Za Objednávatel‘a: Za Zhotovitel‘a:
Bratislavská vodárenská spoločnost‘, a.s. HYMES MK, s.r.o.

(spoločnosť s ručením obmedzením)

Ing. Mirosla
člen predstE
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HYIVJES iViJK ;ro
K Železnej studienke 7599/28 ‚ 811 04 Bratislava

BVS a.s

Prešovská 48
826 46 Bratislava

cenová yonuka

Naša značka: HMK2O2O/019 Dátum : 23.03 .2020

ÚČOV Vrakuňa - odtok:

• overenie primárneho zariadenia MO
• overenie sekundárneho zariadenia MO
• aproXimácia MKP
• Réžia: HymesMK

Microwell Saľa

Čov Devínska Nová Ves — odtok
• overenie primárneho a sekundárneho zariadenia MO
• aproXimácia MKP
• réžia HS Instal Zilina 452 km x 0,50

Devínska Nová Ves - obtok
overenie primárneho a sekundárneho zariadenia MO
aproXimácia MKP
réžia Hymes MK

Microwell
64kmxO,50 EUR
227 kmx0,50 EUR

Spolu:

I 200.- EUR
140.- EUR
166.- EUR
20.- EUR
90.- EUR

1 616.-EUR

Čov Častá

.

.

.

660.- EUR
140..- EUR
166.- EUR
55.-EUR
72.- EUR

1 093.-EUR

Ičo: 35831 740 4 DIČ: SK2020215835 4 Mobil: 0905756422,0917627852
4 E-mail: hymesm1«)hymesink.sk

4OkmxO,SOEUR
l8OkmxO,5OEUR

Spolu:

Čov
•

•

1 000.- EUR
166.- EUR
226.- EUR

1 000.- EUR
166.- EUR
32.- EUR

138,50 EUR
2 728,50.-EUR

overenie primárneho zariadenia MO
overenie sekundárneho zariadenia MO
aproXimácia MKP
Réžia: réžia Hymes MK 110 km x 0,50 EUR

Microwell Sal‘a 144 km x 0,50 EUR
Spolu:



-2
Čov Šaštín Stráže

• overenie primárneho a sekundárneho zariadenia MO 680.- EUR
• overenie sekundárneho zariadenia MO 140.- EUR
• aproXimácia MKP 166.- EUR
• réžia Castá — Saštín Stráže 2 firmy Hymes Mk Bratislava a Microwel Sal‘a

100 kin x 0,50 EUR 50.- EUR
Spolu: 1 036.-EUR

cov Prievaly
• overeriie primárneho zariadenia MO
• overenie sekundárneho zariadenia MO
• aproXimácia MKP
• réžia Hymes MK 94 km x 0,50 EUR

Microwell 166 km x 0,50 EUR
Spolu:

COV Smrdáky
• overenie primárneho zariadenia MO 680.- EUR
• overenie sekundárneho zariadenia MO 140.- EUR
• aproXimácia MKP 166.- EUR
• Réžia: réžia Hymes MK 110 km x 0,50 EUR 55.- EUR

Microwell Sal‘a 144 km x 0,50 EUR 72.- EUR
Spolu: 1 113.-EUR

COV Jablonka

• overenie primárneho zariadenia MO
• overenie sekundárneho zariadenia MO
• aproXimácia MKP
• Réžia: réžia Hymes MK 110km x 0,50 EUR

Microwell SaI‘a 144 km x 0,50 EUR
Spolu:

Čov Myjava
• overenie primárneho zariadenia MO
• overenie sekundšrneho zariadenia MO
• aproximácia MKP
• réžia Hymes MK 86 km x 0,50 EUR

HSE Instal ZA 256 km x 0,50 EUR

• overenie primárneho a sekundárneho zariadenia MO
• overenie sekundárneho zariadenia MO
• aproXimácia MKP
• réžia Hymes MK 44 km x 0,50 EUR

Microwell 56 km x 0,50 EUR
Spolu:

Réžia pre Ilymes MK Bratisava je rozpočítaná pre Čov Myjava a Gbely, pre Microwell
Sal‘a je rozpočítaná COV Jablonica a Gbely

680.- EUR
140.- EUR
166.- EUR
47.- EUR
83.- EUR

1116.-EUR

Čov Gbely

680.- EUR
140.- EUR
166.- EUR
55.- EUR

72.- EUR
1113.-EUR

780.- EUR
140.- EUR
166.- EUR
43.- EUR
128.- EUR

1 257.-EUR

680.- EUR
140.- EUR
166.- EUR
22.- EUR
28.- EUR

1 036.-EUR

Spolu:



ľ
Čov Holíč - obtok

• overenie primárneho a sekundámeho zariadenia MO 700.- EUR• overenie sekundárneho zariadenia MO
140.- EUR• aproximácia MKP
166.- EUR• réžia Hymes MK 180 km x 0,50 EUR
90.- EURHSE Instal ZA 324 km x 0,50 EUR

162.- EUR
Spolu: 1 258 .-EUR

Cena celkom: 13 366,50 EUR
Cenaje bez DPH —20%.

Rěžia je udávaná pod!‘a finem:

Hymes MK vykonáva overenie merných objektov a stanovuje mernú knyku pnetokov,ktorú registrované firmy aproXiniujú do svojich prietokomerov. Nakol‘ko súprietokoniery zakódované, každá firma si knyky aproximuje do svojich pnietokomerovJedná sa o hrmu Microwell šai‘a, ktorá vlastni pnietokomery Nivosonar a firma HSEInstall ZiHna ‚ ktorá knyky aproximuje do zvyšných prietokomerov.
Nami vykonané práce sú v súlade So znenim vyhlášky č.27 — prílohy č.64 Z.z. Na horeuvedené práce vlastníme autorizačnú listinu Č. 2015190010008861003 15.

ĺ
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ÚRAD PRE NORMALIZÁCIU,
METROLÓGlU A SKÚŠOBNICTVO
SLOVENSKE) REPUBLIKY

ROZHODNUTIE
Č. UNMS10097112020-900100408612020 zo dňa 23. 03. 2020

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalejlen úrad) ako ústredný orgán štátnej správy pre oblasť metrológie podľa 3 písm. a) zákonaČ. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnenh niektorých zákonov (d‘alej len „zákon
o metrológii) a príslušný podia 4 písm. d) zákona o metrolágii, 5 a 46 zákona č. 71/1967Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znenĺ neskorších predpisov (d‘alej len „správnyporiadok‘) na základe žiadosti o prediženie platnosti autorizácie a kontroly dodržiavaniaautorizačných požiadaviek podia 33 ods. I a 2 a kontroly povinností autorizovanej osobypočas platnosti autorizácie podľa 41 zákona o metrológii, podľa 37 ods. I zákonao metrológii

predlžuje

platnosť autorizácie udelenej Rozhodnutím o autorizácii Č. 2015/9001000886í00315 zo dňa24. 03. 2015 v znení Rozhodnutia Č. 2016/9001008035/02770 zo dňa 19. 09. 2016 v zneníRozhodnutia Č. 2017/900/006748/01986 zo dňa 19. 04. 2017 v znenĺ RozhodnutiaČ. 2018í900í009413/02781 zo dňa 16. 08. 2018 v zneni Rozhodnutia Č. UNMS/0140812020-900/003610/2020 zo dňa 06. 03. 2020 (ďalej len „Rozhodnutie o autorizácii“) autorizovanejosobe

HYMES MK, s.r.o.
K Železnej studienke 7599/28, 811 04 Bratislava, IČO: 35831 740

(d‘alej len „autorizovaná osoba)

od nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia na výkon overovania určenýchmeradiel — meradiel pretečeného množstva vody s voľnou hladinou v rozsahu uvedenomv Rozhodnutí o autorizácii, ktorého platnosť sa týmto rozhodnutím predlžuje do 23. 03. 2025.

Podľa 31 ods. I zákona o metrológii autorizovaná osoba je oprávnená vykonávaťoverenie určených meradiel (meradiel pretečeného množstva vody s volnou hladinou)používaných pri meraniach podľa 11 ods. 1 písm. b) až e) zákona o metrológii.

Odóvodrien je;

PredÍženie platnosti Rozhodnutia o autorizácii sa vykonáva ria základe žiadostiautorizovanej osoby a jej posúdenia odborom metrológie úradu. Žiadosť o pred[ženieplatnosti autorizácře, ktorej platnosť je do 01. 04. 2020 (ďalej Ian ‚žiadosť‘), bolaod autorizovanej osoby doručená úradu dňa 31. 01. 2020 v zákonnej Iehote, najskór 120 dnía najneskór 60 dní pred skončením platnosti Rozhodnutia o autorizácii. Urad žiadosťzaevidoval pod evidenčným číslom 79112020.
Úrad v zmysle 37 zákona o metrológii a podia bodov 6.2.2 až 6.2.4 MP 52:2019„Metodický postup o autorizácii na výkon overovania určených meradiel a výkon úradnéhomerania posúdil žiadosť o predlženie platnosti autorizácie a preveril dodržiavanie povinnostíautorizovanej osoby počas platnosti autorizácie, ktorého súčasťou bola aj kontrola na mieste

Tř
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u autorizovanej osoby vykonaná dňa 03. 03. 2020 zamestnancami úradu. Z kontrolna základe Správy o výsledku kontroly kžiadosti o predíženie autorizácie Č. 003415LZo dňa 03. 03. 2020 vyhotovený Záznam o výsledku kontroly k žiadosti o predlženieautorizácie Č. 004085/2020 Zo dňa 13. 03. 2020 z ktorého vyplýva, že počas posudzovanianeboli zisterié nedostatky v plnení autorizačných požiadaviek a v dodržiavaní povinnostíautonzovanej osoby počas platnosti autorizácie.
Podia 37 ods. 1 zákona o metrológii úrad móže na základe písomnej žiadostiautorizovanej osoby podanej najskór 120 dní a najneskór 60 dní pred skončením platnostirozhodnutia o autorizácii rozhodnutím piatnosť rozhodnutia o autorizácii predlžiť,ak autorizovaná osoba si po celý čas platnosti rozhodnutia o autorizácii plnila povinnostipodia 41 zákona o metrológii a dodržiavala ustanovenia zákona o metrolágii, najviacvšako pťrokov.

Úrad sa podrobne zaoberai žiadosťou o predíženie autorizácie a dokumentmisúvisiacimi so žiadosťou o predlženie autorizácie, preveril dodržiavanie autorizačnýchpožiadaviek a povinností autorizovanej osoby počas platnosti autorizácie a na základeuvedených skutočností a listinných dókazov úrad po skutkovom a právnom posúdení vedrozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Poučenie:

PodI‘a 61 správneho poriadku možno proti tomuto rozhodnutiu podať rozklad do 15dní odo dňa jeho oznámenia na Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvoSlovenskej republiky, Stefanovičova 3, PO. Box 76, 810 05 Bratislava 15. Toto rozhodriutieje preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov a po nadobudnutíprávoplatnosti.

Ing. Pavol Pavlis
predseda úradu
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