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Zmluva č. XX/2012 
o poskytovaní služieb monitorovania rádioaktivity nákladných železničných 

vozňov na stacionárnej monitorovacej bráne 
 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 
(ďalej len „zmluva“) 

 
Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Poskytovateľ:  METRA, s.r.o.  
Sídlo:   Matejkova 30, 841 05 Bratislava 
Zástupca:  RNDr. Štefan Krnáč, PhD., konateľ 
IČO:   46 078 258 
IČ DPH   SK2023228262 
Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
Číslo účtu:  292 685 4404 / 1100 
 
Obchodný register: Okresný súd Bratislava I., Oddiel: Sro, Vložka: 7154/B 
 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
Objednávateľ:  Železničný podnik (obchodné meno) 
Sídlo:    
Zástupca:   
IČO:    
IČ DPH    
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
 
Obchodný register: 
 
(ďalej len „objednávateľ“ a spoločne aj ako „zmluvné strany“) 
 

Článok II. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom zmluvy je dohoda zmluvných strán o spôsobe, rozsahu a výkone objednaných 

služieb monitorovania rádioaktivity železničných vozňov (ďalej len „služby monitorovania“) 
prechádzajúcich cez stacionárne monitorovacie brány inštalované na železničnej 
infraštruktúre medzi poskytovateľom a objednávateľom (ďalej len v skrátenej forme „SMB“). 

2. Účelom tejto zmluvy je spolupráca zmluvných strán pri predchádzaní vzniku ochorení a iných 
porúch zdravia v dôsledku ožiarenia ionizujúcim žiarením prostredníctvom detekcie 
nedeklarovanej rádioaktivity  rámci železničnej dopravy a zabránenie nelegálnemu nakladaniu 
s jadrovými a rádioaktívnymi materiálmi v súlade so zákonom NR SR č. 355/2007 o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

3. Táto zmluva sa uzatvára v súlade s ustanoveniami zákona NR SR č. 355/2007 o ochrane, 
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade 
s Rozhodnutím vedúceho hygienika MDVRR SR č. 6474/2012, ktorým sa nariaďuje vykonávať 
monitorovanie rádioaktivity železničných vagónov prechádzajúcich cez SMB.  
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Článok III. 
Doba trvania zmluvy a ukončenie zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Platnosť tejto zmluvy je možné ukončiť nasledovným spôsobom: 

a) písomnou dohodu zmluvných strán, 
b) písomným odstúpením od zmluvy za podmienok stanovených v tejto zmluve, ako aj 

v zmysle § 344 a nasl. Obchodného zákonníka, 
c) písomnou výpoveďou, 
d) rozhodnutím príslušného správneho orgánu. 

3. Každá zo zmluvných strán môže vypovedať zmluvu aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota 
je 3 mesiace a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej 
výpovede druhej strane. 

4. Ukončením zmluvy, nezaniká právo vyrovnania záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy ku dňu 
ukončenia zmluvy. 

5. Odstúpenie od zmluvy sa stáva účinným okamihom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

 

Článok IV. 
Výkon služieb monitorovania a technológia objednávania 

 
1. Výkon služby monitorovania poskytovateľ poskytuje na základe Povolenia na činnosť 

vydaného rozodnutím č. 3427/2011-ÚVZ MDVRR SR a podľa Operačného programu 
monitorovania monitorovania schváleného rozhodnutím č. 3638/2011-ÚVZ MDVRR SR zo 
dňa 08. 11. 2011 a v súlade so zákonom č. č. 355/2007 o ochrane, podpore a rozvoji 
verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

2. Výkon služby monitorovania poskytovateľ zabezpečuje pomocou odborne zaškoleného 
personálu s platným Osvedčením o odbornej spôsobilosti č. 22/1791/2011-ÚVZ MDVRR SR 
a pomocou technologického zariadenia SMB, ktoré je metrologicky overené a má platný 
Certifikát o metrologickom overení zariadenia č. 179/250/44/11-SMÚ. 

3. Spôsob a rozsah poskytovaných služieb monitorovania, poskytovanie informácií 
o monitorovaní a archivácia a prístup k monitorovaným údajom  je popísaný v Smernici pre 
poskytovanie služieb monitorovania č. 24/06/2012-METRA zo dňa 12. 06. 2012 (ďalej len 
„Smernica pre poskytovanie služieb“) a aktuálna ponuka poskytovaných služieb je uvedená 
v Zozname produktov služieb monitorovania spoločnosti METRA (ďalej len „Zoznam 
produktov METRA“). 

4. Objednávateľ objedná poskytnutie konkrétneho typu služieb monitorovania podľa Zoznamu 
produktov METRA. Objednávateľ môže v rámci platnosti Zoznamu produktov METRA 
spresňovať alebo meniť typ objednaných monitorovacích služieb. O spresnenie objednávky 
monitorovacích služieb požiada poskytovateľa najneskôr mesiac pred požadovanou zmenou.  

5. Presný rozsah a čas objednávaných činností v zmysle Zoznamu produktov METRA sa uvedie 
v požiadavke na službu monitorovania v Prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 
zmluvy. Požiadavka musí byť zaslaná spôsobom uvedeným v Smernici pre poskytovanie 
služieb  najneskôr 24 hodín pred prechodom monitorovaných vozňov cez SMB. 
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Článok V. 
Cenové a platobné podmienky 

 

1. Služby monitorovania sú spoplatňované v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. 
o cenách v znení neskorších prepisov. Cena za objednané služby monitorovania sa vypočíta 
ako súčet počtu vozňov objednaných na monitorovanie krát cena za službu monitorovania 
jedného vozňa. 

2. Ceny účtuje poskytovateľ pre objednávateľa mesačnými faktúrami. Faktúry vystaví 
poskytovateľ a odošle objednávateľovi do 10. dňa nasledujúceho kalendárneho mesiaca. 
Objednávateľ je povinný uhradiť faktúru do 14 dní odo dňa vystavenia faktúry na účet 
poskytovateľa. 

3. Ceny za služby monitorovania na SMB sú zverejnené v Zozname produktov METRA.  

4. Faktúra musí obsahovať náležitosti v zmysle zákona NR SR č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení 
neskorších predpisov. Ak nebude faktúra obsahovať všetky náležitosti, je objednávateľ 
oprávnený poskytovateľovi faktúru vrátiť najneskôr do troch pracovných dní odo dňa 
doručenia. Vrátením faktúry nastáva prerušenie plynutia jej splatnosti a nová 14 dňová lehota 
splatnosti začne plynúť až dňom vystavenia novej opravenej faktúry. Prípadné zistené rozdiely 
v hodnote fakturovaných výkonov si objednávateľ uplatňuje u poskytovateľa prostredníctvom 
reklamačného konania po zaplatení predloženej faktúry. 

5. Ak objednávateľ neuhradí čiastku podľa článku V. bodu 2 tejto zmluvy, t. j.  do 14 dní odo dňa 
vystavenia faktúry, vyzve poskytovateľ písomne objednávateľa k úhrade tejto čiastky. Ak 
objednávateľ nezaplatí dlžnú čiastku do 15 dní po odoslaní upomienky, vyhradzuje si 
poskytovateľ právo okamžite odstúpiť od tejto zmluvy. 

6. Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmenách účtov a ostatných náležitostiach 
potrebných k plateniu a vyúčtovaniu za poskytnuté služby monitorovania. 

 

Článok VI. 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
1. Pokiaľ nebolo dohodnuté inak, vzájomné vzťahy sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka, subsidiárne ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Zmluvný vzťah sa bude riadiť 
právnym poriadkom platným na území SR.  

2. Zmluvné strany sa zaväzujú riadne a včas si písomne oznamovať zmeny všetkých údajov 
relevantných pre tento zmluvný vzťah.  

3. Ak sa preukáže, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy (alebo jej časť) je neplatné alebo 
neúčinné, takáto neplatnosť alebo neúčinnosť nemá za následok neplatnosť alebo neúčinnosť 
ďalších ustanovení tejto zmluvy (alebo zostávajúcej časti dotknutého ustanovenia), alebo 
zmluvy samotnej. V takomto prípade sa zmluvné strany zaväzujú bez zbytočného odkladu 
nahradiť takéto ustanovenie (jeho časť) novým tak, aby bol zachovaný účel sledovaný 
uzavretím tejto zmluvy a dotknutým ustanovením. 

4. Pokiaľ by sa v dôsledku zmeny právnych predpisov alebo rozhodnutí správnych orgánov 
alebo z iných dôvodov stali niektoré ustanovenia tejto zmluvy neplatnými alebo neúčinnými, 
budú tieto ustanovenia uvedené do súladu s platnými právnymi predpismi a zmluvné strany 
prehlasujú, že zmluva je v zvyšných ustanoveniach platná, pokiaľ to neodporuje účelu zmluvy 
alebo pokiaľ nejde o ustanovenia, ktoré nie je možné oddeliť. 

5. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré sa 
po vzájomnom odsúhlasení stávajú jej neoddeliteľnou súčasťou. 

6. Pod „doručením“ sa v tejto zmluve rozumie doručenie zásielky zmluvnej strane na jej adresu, 
uvedenú v obchodnom registri alebo inom verejnom registri, v ktorom je zapísaná. Zásielka sa 
považuje po troch dňoch od vrátenia nedoručenej zásielky za doručenú, a to aj vtedy, ak ten, 
kto je oprávnený konať za zmluvnú stranu, ktorej bola zásielka určená, sa o tom nedozvie.  
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7. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, 
že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ním súhlasia, na znak čoho 
pripájajú svoje vlastnoručné podpisy.  

8. Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach v slovenskom jazyku, z ktorých každá zo 
zmluvných strán dostane po dvoch vyhotoveniach.  

 
 
Príloha č. 1: Vzor požiadavky na konkretizáciu objednávky na služby monitorovania železničných 

vozňov 

 
 

V Bratislave, dňa ..............................    V Bratislave, dňa ............................. 
 
Za poskytovateľa:      Za objednávateľa: 
 
 
 
 
 
 
 
.......................................................    .......................................................... 
      RNDr. Štefan Krnáč, PhD. 
         konateľ METRA, s.r.o. 
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Príloha č. 1 k Zmluve 

 

 

 

Vzor požiadavky na konkretizáciu objednávky na služby monitorovania železničných vozňov 

 

Objednávateľ: .................................         Dátum: ........................................... 

Číslo objednávky: ...........................         Číslo zmluvy: .................................. 

 

SMB: Žst. Bratislava – východ 

Čislo vozňa Dátum prechodu vozňa 
cez SMB 

Predpokladaný čas 
prechodu vozňa cez 

SMB 

Objednaná činnosť 
podľa Zoznamu 

produktov METRA 

Druh prepravovaného 
tovaru 

Poznámky 

AA BB CCC DDD – E dd-mm-rrrr HH:MM Napr. scanning Napr. šrot Napr. archivovať 

: : : : : : 

 

 

A – kód interoperability 

B – kód krajiny (štátu)  

C – vlastné číslo vozňa vyjadrujúce jeho prevádzkovú charakteristiku 

D – vlastné poradové číslo vozňa 

E – kontrolné číslo 

Napr. 21 RIV 56 SK-ZSSKC 458 697-0 
 


