
SERVISNÁ ZMLUVA  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

a zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

v znení neskorších zákonov medzi  

 

I. 

Zmluvné strany 

 

 

ODBERATEĽ: 

Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava 

Právna forma: štátna príspevková organizácia zriadená MZ SR 

So sídlom: Antolská 11, P.O.Box 15, 850 07  Bratislava 

Zastúpená: MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ 

IČO: 17 33 62 10 

DIČ: 2020845827 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu: 7000287955/8180 

 

(ďalej len odberateľ) 

 

DODÁVATEĽ:     

Názov: Hílek a spol., a.s. 

Sídlo: Vajanského 24, 905 01 Senica 

Právna forma: akciová spoločnosť 

Zastúpený: Ing. Jozef Hílek – predseda predstavenstva 

                   Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva 

IČO: 36239542 

DIČ: 2020188280 

DIČ DPH: SK202018828 

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

Číslo účtu: 2577520456/0200 

Kontaktná osoba: Ing. Jozef Hílek 

Telefónne číslo/email: 0908877777, jozef@hilek.sk 

 

(ďalej len dodávateľ) 

 

 

II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok dodávateľa poskytovať pre objednávateľa servisné 

služby, bližšie špecifikované ďalej v texte tejto zmluvy, vozidiel vozového parku 

objednávateľa a to v rozsahu a za podmienok, stanovených touto zmluvou, v celkovom 

finančnom objeme, ktorý nesmie prevýšiť sumu 120.000,-€ bez DPH a záväzok 

objednávateľa uhradiť dodávateľovi za vykonaný predmet zmluvy dojednanú cenu za 

podmienok, stanovených touto zmluvou.  

Dodávateľ je povinný sledovať hodnotu zrealizovaných služieb a v prípade prekročenia sumy, 

stanovenej v tejto zmluve, je povinný odberateľa na túto skutočnosť upozorniť, inak 

zodpovedá za škodu tým spôsobenú odberateľovi. 



 

Podrobnejšia špecifikácia predmetu zmluvy je nasledovná: 

- vykonávanie opravy a údržby 

- vykonávanie záručného a pozáručného servisu 

- mechanické práce 

- elektrikárske práce 

- klampiarske práce 

- lakovnícke práce 

- pneuservisné práce 

- umývacie práce 

- vykonávanie emisných a technických kontrol 

- príprava na STK a EK 

- komplexná starostlivosť zahrňujúca: 

 Servis manažment 

 Assistance manažment 

 Pick-up manažment 

 Register manažment 

 Call – centrum prevádzkujúce non stop službu (asistencia, odťah) 

 Likvidáciu poistných udalostí – administratívne zabezpečenie a technická 

realizácia 

 Internetový portál na objednávanie opráv a sledovanie priebehu 

servisu/opravy s možnosťou sledovania prehľadu histórie a štatistík 

- a ostatné služby podľa požiadaviek odberateľa . 

 

Dodávateľ sa zaväzuje zaisťovať pre všetky vozidlá príslušnej značky (najmä Volkswagen, 

Škoda a Dacia), ktoré má objednávateľ vo vlastníctve alebo v držbe, akékoľvek servisné práce 

(napr. pravidelné servisné prehliadky, odstránenie závad, následkov poškodenia, účinky 

opotrebovania a pod.) spojené s prevádzkou motorových vozidiel v rámci záručného aj 

pozáručného servisu. 

 

Dodávateľ ručí za to, že všetky ním vykonávané práce, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, 

budú vykonané a vykonávané podľa pokynov výrobcu vozidla v čo najkratšom čase. 

 

III. 

Doba trvania zmluvy 

 

Táto zmluva sa uzatvára na obdobie jedného kalendárneho roka, odo dňa účinnosti zmluvy, za 

predpokladu že počas tejto doby jedného kalendárneho roka nebude skôr vyčerpaný 

dojednaný finančný limit. V takom prípade zmluva končí vyčerpaním tohto finančného limitu  

a to i skôr, než uplynie obdobie jedného kalendárneho roka. Dojednaným finančným 

objemom je 120.000,-€ bez DPH. 

 

 

 

 

IV. 

Miesto plnenia zmluvy 

 

Miestom plnenia zmluvy sú servisné strediská dodávateľa predmetu zmluvy a to jedno 

servisné stredisko v Bratislavskom kraji, jedno servisné stredisko v Trenčianskom kraji, jedno 



servisné stredisko v Trnavskom kraji, jedno servisné stredisko v Nitrianskom kraji a jedno 

servisné stredisko v Banskobystrickom kraji.  

 

V. 

Cena a platobné podmienky 

 

Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov na základe najnižšej ceny v elektronickej aukcii vo verejnej súťaži.  

 

Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru za uskutočnenie predmetu zmluvy podľa jednotlivých 

objednávok a doručiť ju kupujúcemu. Faktúra musí obsahovať náležitosti podľa platných 

právnych predpisov. V prípade, ak doručená faktúra nebude obsahovať všetky náležitosti 

daňového dokladu, odberateľ je oprávnený vrátiť faktúru dodávateľovi na jej opravu alebo 

doplnenie. V tomto prípade začína plynúť nová lehota splatnosti faktúry po jej opätovnom 

doručení objednávateľovi. 

Objednávateľ je povinný uhradiť dojednanú cenu za uskutočnenú službu na základe faktúry 

vystavenej dodávajúcim a to bezhotovostným prevodom na účet dodávajúceho. Lehota 

splatnosti jednotlivých faktúr je 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry odberateľom. 

Za deň úhrady dojednanej ceny sa považuje deň pripísania fakturovanej ceny na účet 

dodávateľa. 

VI.  

Prevzatie a odovzdanie vozidiel 

 

Odberateľ telefonicky, emailom, faxom, písomne, osobne dohodne s dodávateľom termín 

a miesto pristavenia vozidiel k prácam, ktoré sú predmetom tejto zmluvy.  Dodávateľ 

zabezpečí jedno miesto pristavenia vozidiel v rámci Bratislavského, Nitrianskeho, 

Trnavského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja.  

 

Pred pristavením vozidiel, odberať vyplní a doručí (osobne, emailom, faxom) dodávateľovi 

vyplnený a podpísaný objednávkový list, kde odberateľ vyšpecifikuje požadované práce, 

ktoré tvoria predmet tejto zmluvy. Na základe objednávkového listu dodávateľ vystaví 

zákazkový list.  

 

V prípade, že sa vyskytne nutná oprava, ktorá nie je zahrnutá v objednávkovom liste, 

dodávateľ je povinný odberateľa kontaktovať telefonicky, faxom, emailom, osobne 

k odsúhlaseniu vykonania opravy, ako aj k odsúhlaseniu navýšenia ceny opravy. Odberateľ 

svoj súhlas, či nesúhlas potvrdí písomne, emailom, faxom. V prípade, že dodávateľ nesplní 

túto podmienku, nebude odberateľ viazaný povinnosťou uhradiť vzniknuté náklady, pokiaľ 

ich neuzná za oprávnené.  

 

V prípade poškodenia vozidiel, ktoré sú predmetom poistnej udalosti, odberateľ je povinný 

predložiť kalkuláciu na opravu z príslušnej poisťovne.  

 

Po skončení dohodnutých prác, ktoré tvoria predmet tejto zmluvy, odberateľ uhradí 

dojednanú cenu za vykonanú opravu prevodným príkazom alebo krycím listom vystaveným 

príslušnou poisťovňou na základe faktúry vystavenej dodávateľom.  

 



Odberateľ prehlasuje, že v jeho mene a na jeho účet sú oprávnení odovzdať a prevziať vozidlá 

od dodávateľa určené kontaktné osoby, zastupujúce odberateľa. Pre prípad, ak vozidlo 

odovzdá dodávateľovi alebo sa vydania vozidla v mene a na účet odberateľa bude domáhať 

iná osoba, je táto osoba povinná predložiť dodávateľovi písomné plnomocenstvo od 

odberateľa na tento úkon, v opačnom prípade od tejto osoby nebude vozidlo prevzaté alebo 

tejto osobe vozidlo nebude odovzdané.  

 

Pri havárii zabezpečí dodávateľ odvoz havarovaného vozidla do opravovní (servisného 

strediska) dodávateľa vlastnou odťahovou službou.  

 

VII.  

Záručné podmienky 

Záručná doba na servisné práce je 6 mesiacov a na náhradné diely a príslušenstvo je 2 roky.  

 

Záručná doba sa prerušuje na čas opráv nutných v čase plynutia záručnej doby.  

 

VIII. 

 Úroky z omeškania a zmluvné pokuty 

V prípade omeškania s úhradou faktúry je dodávateľ oprávnený vyúčtovať a odberateľ je 

povinný zaplatiť úrok z omeškania podľa ustanovení Obchodného zákonníka z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania, odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti faktúry do dňa zaplatenia 

faktúry. 

Uplatnením peňažných sankcií podľa tohto článku nie je dotknuté právo na náhradu škody. 

IX. 

 Platnosť a trvanie zmluvy 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na 12 mesiacov od podpisu zmluvy oprávnenými 

zástupcami oboch zmluvných strán. 

Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

Zmluvný vzťah založený touto zmluvou je možné, pred uplynutím doby na ktorú bol 

dohodnutý, ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) písomnou výpoveďou bez uvedenia dôvodu. Vypovedať zmluvu je oprávnená ktorákoľvek 

zmluvná strana s 2-mesačnou výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým 

dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej 

strane, 

c) odstúpením od zmluvy z dôvodov uvedených v zákone alebo v tejto zmluve. Odstúpenie je 

účinné dňom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. 

V prípade pochybností sa má za to, že oznámenie o odstúpení bolo doručené na tretí deň odo 

dňa jeho zaslania poštou doporučene na adresu sídla druhej zmluvnej strany uvedenú v článku 

I. Zmluvné strany tejto zmluvy, pričom deň odoslania sa do tejto lehoty nepočíta. 



Zmluvné strany sú povinné vyrovnať si všetky svoje nesplnené záväzky v súlade s touto 

zmluvou, najmä dokončiť všetky dodávky a servis vozidiel, ktoré boli dohodnuté ešte pred 

vypovedaním tejto zmluvy a taktiež previesť všetky úhrady za takto poskytnuté služby. 

IX. 

 Osobitné ustanovenia 

Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť druhej zmluvnej strane všetky zmeny údajov (zmena 

názvu, sídla, fakturačných a odberných miest, bankového účtu, IČO, DIČ a pod.) dôležitých 

pre bezproblémové plnenie zmluvy. Uvedené zmeny budú predmetom dodatku k tejto 

zmluve. 

Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek písomnosti spojené s touto zmluvou musia byť 

doručené písomne druhej strane na adresu sídla uvedenú v tejto zmluve, doporučene alebo 

oproti písomnému potvrdeniu doručenia. V prípade zmeny sídla je príslušná zmluvná strana 

túto zmenu písomne oznámiť druhej zmluvnej strane v súlade s ustanoveniami tejto zmluvy, 

inak sa na zmenu sídla z hľadiska doručovania písomností na účely tejto zmluvy nebude 

prihliadať.  

Zmluvné strany sa dohodli, že písomnosť sa považuje za doručenú, resp. za prijatú druhou 

zmluvnou stranou 7. dňom odo dňa jej preukázateľného odoslania v súlade s ustanoveniami 

tejto zmluvy a to aj v prípade, ak si príslušná zmluvná strana písomnosť v tejto lehote 

neprevzala, prípadne jej prevzatie odmietla.  

X.  

Záverečné ustanovenia 

Meniť a dopĺňať túto zmluvu je možné len na základe dohody oboch zmluvných strán a to vo 

forme písomného dodatku, podpísaného oboma zmluvnými stranami.  

Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia najmä príslušnými ustanoveniami zák. č. 

513/1991 Zb. Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov. 

Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno vyhotovenie obdrží odberateľ 

a jedno dodávateľ. 

Zmluvné strany prehlasujú, že obsah zmluvy si dôkladne prečítali, porozumeli mu a zmluvu 

uzatvárajú slobodne, vážne a zrozumiteľne, nie pod nátlakom a nie v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú svojimi podpismi. 

 

 

V Bratislave, dňa ...................................... 

 

 

Odberateľ :                                                                         Dodávateľ : 

 

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

MUDr. Boris Moťovský, riaditeľ                     Ing. Jozef Hílek – predseda predstavenstva  

                                                                             Ing. Zdenko Daňa – člen predstavenstva 

 


