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Zmluva o poskytnutí služby 
č. .... / 2014 

(uzavretá v zmysle § 269 ods, 2 Obchodného zákonníka) 

ČI. l 

Zmluvné strany 

Odberateľ:   
Obchodné meno :  Školský poľnohospodársky podnik n.o. Zemplínska Teplica 
Sídlo:                 Hlavná 339, 076 64 Zemplínska Teplica 
Zapísaný v Registri neziskových organizácií Obvodného úradu v Košiciach, reg. č. OVVS/62/2002 
IČO: 31256481, DIČ : 2021710592, IČ DPH : SK2021710592 
Bankové spojenie : VÚB, a.s., BIC : SUBASKBX, účet IBAN : SK38 0200 0000 0016 8838 4755 
V mene spoločnosti koná: Ing. Ivan Seňko – riaditeľ  
Kontaktná osoba:  Ing. Marek Ferko 
Telefón:   +421  905358091 
E-mail:                        sppferko@stonline.sk   
 /ďalej len ako „odberateľ“/ 
a 
Dodávateľom:    
Obchodné meno :  Marián Čerňanský 
Sídlo:                 Ovručská 5, Košice, 040 22 
Spoločnosť zapísaná v  : Živnostenský register Okresný úrad Košice,  číslo : 804-1307 
IČO : 33634441, DIČ : 1024344167  
Bankové spojenie : SLSP a.s. BIC:GIBASKBX , účet IBAN : SK56 0900 0000 0000 8188 3000 
Kontaktná osoba: Marián Čerňanský  
Telefón: +421 905 405516   
E-mail:  marianmce@gmail.com                        
/ďalej len ako „dodávateľ“/ 

ČI. 2 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je dohoda zmluvných strán o výkone odborných servisných prác a zabezpečovaní 

poruchovej služby dodávateľom pre odberateľa (ďalej ako „servisné práce“), servisné práce budú 
vykonávané spravidla v prevádzkach dodávateľa. 

2. Servisné práce budú vykonané za účelom opravy zabezpečenia : 
a. pravidelnej údržby na technologických zariadeniach úpravovne vody a vodného zdroja a súvisiacich 

vodovodných a elektrických rozvodov a elektrotechnických zariadení v objektoch objednávateľa vrátane 
komunikačných technológii,  

b. vykonávanie opráv technologického zariadeni,   
c. dodávka materiálu nevyhnutného k oprave a 
d. poruchovej služby do 24 hodín od nahlásenia poruchy. 

3. Predmetom zmluvy je aj dodávka materiálu potrebného k vykonaniu Servisných prác, ak odberateľ 
nezabezpečí jeho včasné dodanie. 

4. Dodávateľ vyhlasuje, že Servisné práce bude vykonávať v súlade s príslušnými predpismi a normami a na 
základe platného oprávnenia na výkon odborných činností.  

5. Dodávateľ sa zaväzuje, že Servisné práce bude vykonávať v zodpovedajúcej kvalite, vo vlastnom mene, na 
svoje nebezpečenstvo a v dohodnutom čase.   

6. Dodávateľ sa zaväzuje, že počas poskytovania služby zodpovedá za dodržanie príslušných bezpečnostných 
predpisov a to v čase od začatia výkonu prác až po riadne ukončený servisný zásah bez vád a nedorobkov 
brániacich riadnemu užívaniu zariadenia objednávateľom. 

7. Servisné práce budú vykonávané podľa potreby objednávateľa na ním určených jednotlivých hospodárskych 
objektoch. Rozsah prác bude dohodnutý v objednávke objednávateľa. 

8. Pokiaľ  dodávateľ poverí vykonaním Servisných prác inú osobu, má zodpovednosť, akoby práce vykonal 
sám.  
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ČI. 3 

Cena 
1. Dohodnutá jednotková zmluvná cena je 12,00 EUR za 1 hodinu vykonaných Servisných prác dodávateľom. 

Dodávateľ je zároveň oprávnený účtovať cestovné náhrady a náhradu za stratu času za vykonanú dopravu 
nevyhnutnú k servisnému zásahu v cene 0,56 EUR za 1 km jazdy. 
Dohodnutá jednotková cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona o cenách.  

2. Celková cena objednaných Servisných prác sa určí ako súčin počtu hodín trvania prác a ich jednotkovej 
ceny.  

3. Zmena dohodnutých jednotkových cien je možná najskôr po 12 mesiacov trvania zmluvy a dohodnuté 
jednotkové ceny sa môžu upraviť najviac o Index cien stavebných výrobkov/stavebných prác/druhu služby 
oproti rovnakému obdobiu minulého roka zverejneného Štatistickým úradom SR. 

4. Vykonané práce bude dodávateľ fakturovať po ukončení prác resp. po ukončení kalendárneho mesiaca so 
splatnosťou 14 dní.  Súčasťou faktúry musí byť vecný súpis vykonaných prác a dodávok  potvrdený 
zodpovednou osobou odberateľa. 

ČI. 4 

Doba trvania zmluvy  
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, minimálne na obdobie do 31.12.2017 a do naplnenia finančného limitu 

19 990 EUR vykonaných servisných prác podľa tejto zmluvy za obdobie nepretržite za sebou nasledujúcich 
48 mesiacov počas trvania zmluvy. 

ČI. 5 

Garancia najnižších cien 
1. Odberateľ je po zistení nižšej konkurenčnej ceny (po zohľadnení množstevných zliav a dobropisov) na 

porovnateľný tovar podľa predmetu zmluvy povinný informovať o tejto ponuke dodávateľa. 
2. Dodávateľ preverí cenu a porovnateľnosť ponuky, najmä originalitu ponúkaných ND a poukáže na prípadné 

kvalitatívne rozdiely. 
3. Po vyjasnení porovnateľnosti dodávateľ dorovná svoju cenu na konkurenčnú a odberateľ nakúpi tovar od 

dodávateľa.  

ČI. 6 

Ďalšie dojednania 
1. Odberateľ nahlási poruchu: telefonicky, faxom, písomnou alebo e-mailovou objednávkou denne v čase 7.00-

19.00 hod..  Nahlásené poruchy sa dodávateľ zaväzuje odstrániť v čo najkratšom možnom čase, najneskôr 
v lehote 48 hodín od nahlásenia, s výnimkou prípadov, keď si nemohol svoju povinnosť splniť následkom 
okolností vzniknutých na strane odberateľa alebo vyššou mocou.  

ČI. 7 

Záverečné ustanovenia 
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dnom podpísania zmluvy. 
2. Uzatvorená zmluva bola podpísaná bez možnosti jej jednostranného vypovedania v lehote stanovenej ako 

minimálna doba trvania zmluvy a môže byť ukončená len týmito spôsobmi: 
i. vzájomnou písomnou dohodou oboch zmluvných strán. V písomnej dohode sa určí termín ukončenia 

zmluvy, spôsob a termín vysporiadania vzájomných záväzkov. 
ii. okamžitým odstúpením od zmluvy a to v prípade závažného a preukázaného porušenia zmluvných 

ustanovení. 
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, ktoré majú povahu originálu, z ktorých jeden obdrží dodávateľ 

a jeden odberateľ. 
4. Obsah tejto zmluvy je možné zmeniť iba dohodou oboch zmluvných strán v písomnej forme. 
5. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej vôle ju podpisujú. 

 
V Zemplínskej Teplici, dňa 30.12.2014. 
 
 
 
 

 
.............................. ................................. 

Dodávateľ Odberateľ 


