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Servisná zmluva 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v aktuálnom znení 
(ďalej len „Zmluva“) 

 
 
I. 

Zmluvné strany 
 
   1.1. Objednávateľ:  Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky                                                                 
          Sídlo:      Slovenská ulica 11 A, 940 34 Nové Zámky  
 Konajúci:    MUDr. Karol Hajnovič – riaditeľ 
 Zástupca pre veci technické:  Gabriela Nagyová  
 E-mail na zástupcu pre veci technické: gabriela.nagyova@nspnz.sk 
 Telefonický kontakt:   +421908707514 
 E-mail pre zasielanie faktúr:  email@nspnz.sk 
 IČO:      17336112 
 DIČ:     2021068324 
 IČ DPH:     SK2021068324 
 Bankové spojenie:   Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:    SK88 8180 0000 0070 0054 0295 
 (ďalej len Objednávateľ)    
 
 
   1.2. Zhotoviteľ:     123servis s.r.o. 
      Sídlo:   Andreja Pavču 279/3, 027 32 Habovka 

Konajúci:                       František Kučera, konateľ spoločnosti 
IČO:                                                      50286811 
DIČ:                                                      2120269272 
IČ DPH:     SK2120269272 
Bankové spojenie:                                Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky 
Číslo účtu:                                            SK3983300000002400987720 
(ďalej len Zhotoviteľ) 
 
 

II. 
Predmet zmluvy 

 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje za podmienok uvedených v tejto zmluve zabezpečovať 
Objednávateľovi pozáručný servis čistiacej techniky Taski 

 2.2 Za pozáručný servis podľa tejto zmluvy sa považuje 
  - plánované opravy strojov (drobné, stredné a generálne opravy) 
 - neplánované opravy porúch strojov 
 - dodávka náhradných dielov pre stroje 
 - oprava poškodených dielov strojov 
   -   výmena chybných súčiastok a dielov 

 2.3.   Miesto plnenia: Slovenská 11 A, Nové Zámky  

III. 
Termíny a spôsob plnenia 

 

3.1     Neplánované opravy porúch strojov, servisné prehliadky a pozáručné opravy:   

 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že sa jeho servisný technik dostaví podľa dohody na miesto 
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plnenia najneskôr do 48 hodín (v rámci pracovných dní) od nahlásenia poruchy stroja 
Objednávateľom u Zhotoviteľa podľa nižšie uvedených pravidiel a podmienok. 

3.2 Poruchu na stroji alebo servisnú prehliadku musí Objednávateľ oznámiť Zhotoviteľovi e-
mailom. Správa musí obsahovať miesto servisného zásahu, typ stroja a popis poruchy. 
Zhotoviteľ vykoná servisný zásah len na základe písomného dokladu. 

Zhotoviteľ sa tiež zaväzuje, že v prípade nahlásenie poruchy, resp. prehliadky e-mailom 
potvrdí obratom prijatie obdržaného hlásenia. 

Kontakty na Zhotoviteľa: 
 

          Kontakt servisného strediska: Stará Stupavská 3, Bratislava 

Kontaktná osoba: František Kučera 

E-mail: kucera@cistiacestrojeservis.sk 
Mobil: +421 948 45 46 46      

3.3 Zhotoviteľ vykoná riadne pozáručný servis podľa tejto zmluvy a odstráni všetky nahlásené 
závady, ak je to možné a uskutočniteľné. Závady, ktoré neboli hlásené vopred nie je 
povinný opraviť a môže po dohode s Objednávateľom odviezť stroj do svojho servisného 
strediska, ak je to výhodnejšie a potrebné. 

 Zhotoviteľ sa zaväzuje držať bežné spotrebné náhradné diely skladom (stieracie gumy, 
sacie motory, kefy). Ostatné diely budú Zhotoviteľom dodané v čo najkratšom možnom 
čase v závislosti od dostupnosti na sklade dodávateľa Zhotoviteľa. Zhotoviteľ sa zaväzuje 
vynaložiť všetko úsilie pre zabezpečenie náhradného dielu v čo najkratšom čase. V 
prípade potreby nákupu náhradných dielov Zhotoviteľ informuje povereného zamestnanca 
Objednávateľa. Nákup náhradného dielu dodávateľom podlieha schváleniu 
Objednávateľom. 

 

3.4    Objednávateľ môže nahlásiť poruchu stroja u Zhotoviteľa v nasledujúcich termínoch:            

 24 hodín, potvrdenie Zhotoviteľ zašle čo možno najskôr počas 
nasledujúceho pracovného dňa v pracovnej dobe od 8.00 do 17.00 
hod., pondelok až piatok 

       

Vymedzenie servisu  

3.5   Cena za realizáciu pozáručného servisu je dohodnutá na základe nasledujúcich 
servisných taríf, ktoré sú pevné a nemenné na jeden kalendárny rok. Po uplynutí doby 1 
kalendárneho roka môžu byť ceny  zmenené len na základe dohody Zmluvných strán. 

          Servisné tarify na rok 2021 sú stanovené takto: 
- 1 pracovná hodina / technik v teréne                    30,00 Eur/hod. 

- 1 pracovná hodina / technik na dielni                   25,00 Eur/hod. 

- cena za 1 km cesty servisného vozidla mimo Bratislavy  0,60 Eur 
- cena náhradných dielov - podľa aktuálneho cenníka  
Všetky ceny sú uvedené bez DPH. K cene bude účtovaná DPH podľa platných 
ustanovení zákona. 

IV. 
Platobné a fakturačné podmienky 

4.1 Vyúčtovanie čiastky za vykonanie pozáručného servisu bude vykonané po riadnom 
ukončení a odovzdaní stroja na základe servisného či dodacieho listu podpísaného 
Objednávateľom. 

4.2 K cene bude účtovaná DPH podľa platných ustanovení zákona. 

mailto:bohman@bohman.cz
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4.3 Lehota splatnosti je dohodnutá na 14 dní odo dňa doručenia daňového dokladu 
Objednávateľovi. Záväzok úhrady je splnený, ak je najneskôr v posledný deň dohodnutej 
lehoty fakturovaná suma odpísaná z účtu Objednávateľa v prospech Zhotoviteľa. 

 Zhotoviteľ je povinný vystaviť faktúru do 15 dní  po vykonaní pozáručního sevisu, 
najneskôr však do piateho pracovného dňa v mesiaci nasledujúceho po vykonaní 
pozáručního servisu. 

 

4.4 Daňový doklad (faktúra) bude Objednávateľovi odovzdaný v jednom vyhotovení a bude 
obsahovať tieto náležitosti: 

- názov a sídlo Zhotoviteľa a Objednávateľa 
- IČO, DIČ a IČ DPH Zhotoviteľa a Objednávateľa 
- dátum objednávky 
- meno Objednávateľa a kontakt 
- názov prevádzky 
- výrobcu a typ stroja 
- číslo faktúry 
- dátum odoslania, dátum splatnosti a dátum zdaniteľného plnenia 
- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktoré má Objednávateľ platiť 
- fakturovanú čiastku bez dane, sadzbu dane, daň, celkovú sumu vrátane dane 
- pečiatku a podpis oprávnenej osoby Zhotoviteľa k vystaveniu daňového dokladu 
- servisný list alebo dodací list podpísaný Objednávateľom, prípadne scan servisného 

alebo dodacieho listu v prípade, že bude daňový doklad zaslaný elektronicky, e-
mailom 

 
Ak nebude chybný daňový doklad vrátený do 5 pracovných dní, má sa za to, že 
Objednávateľ s obsahom daňového dokladu plne súhlasí a vykoná úhradu včas a riadne. 

V. 
Akosť a záručná doba 

5.1 Zhotoviteľ poskytuje na opravovanú časť, respektíve vymenenú súčiastku stroja záruku v 
trvaní 6 mesiacov. Záručná doba začína plynúť vždy odo dňa podpisu servisného alebo 
dodacieho listu.  

5.2 Pravidelná servisná prehliadka je hradená Objednávateľom podľa bodu III. tejto zmluvy. 
Ceny dielov a súčiastok sa zaväzuje  Objednávateľ uhradiť podľa platného cenníka 
náhradných dielov a príslušenstva výrobcu stroja a serviných taríf. V prípade potreby 
nákupu náhradných dielov Zhotoviteľ informuje povereného  zamestnanca Objednávateľa. 
Nákup náhradného dielu dodávateľom podlieha schváleniu Objednávateľom. 

5.3 Pravidelná servisná prehliadka je pri strojoch stanovená po každých 300 motohodinách. 
Objednávateľ je povinný Zhotoviteľa informovať skutočnosti príslušným spôsobom podľa 
bodu 3.2 tejto zmluvy.  

 
5.4 Záruka sa nevzťahuje na závady spôsobené: 
 - mechanickým poškodením 
 - dopravou 
 - nesprávnym používaním 
 - nesprávnym skladovaním 
 - zásahom nepovolanej osoby vrátane používateľa 
 - neodvratnou udalosťou (živelnou pohromou) 
 - inými neodbornými zásahmi 
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VI. 
Porušenie zmluvných povinností a ich následky 

6.1 V prípade nedodržania doby úhrady faktúry v lehote splatnosti bude Zhotoviteľ oprávnený 
požadovať od Objednávateľa úhradu úroku z omeškania v zákonom stanovenej výške z 
dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

6.2  V prípade, že je Zhotoviteľ v omeškaní s poskytnutím plnenia oproti dohodnutému termínu 
plnenia v zmysle ods. 3.1 tejto zmluvy o viac ako 120 hodín (v rámci pracovných dní) bez 
uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (napr. vyššia moc) je Objednávateľ 
oprávnení si  uplatniť u Zhotoviteľa nárok na zmluvnú pokutu vo výške 20 EUR  za 
každých aj začatý kalendárny deň (24 hodín) omeškania so splnením tejto povinnosti, 
maximálne však 300 EUR.  Týmto nie je dotknutý nárok Objednávateľa na (i) náhradu 
škody aj v rozsahu prevyšujúcom výšku dohodnutej zmluvnej pokuty a (ii) rovnako týmto 
nie je dotknutý nárok na inú zmluvnú pokutu podľa tejto zmluvy. 

6.3   Úhradou zmluvnej pokuty nie je dotknuté vlastníctvo neuhradeného tovaru a služieb. Tieto 
sú až do úplného zaplatenia majetkom Zhotoviteľa a Zhotoviteľ môže namontované diely 
požadovať späť.  

6.4 Zhotoviteľ si vyhradzuje právo odmietnuť poskytnutie servisných služieb alebo prerušiť 
poskytovanie servisných služieb, pokiaľ: 

  - Zhotoviteľ má finančné pohľadávky u Objednávateľa po lehote ich splatnosti 

  - pracovníkom Zhotoviteľa poskytujúcim servisné služby nebude umožnený prístup k 
stroju, na ktorom má byť realizovaný servisný výkon, alebo nebude zo strany 
Objednávateľa poskytnutá súčinnosť nutná k vykonaniu servisného zásahu 

VII. 
Odstúpenie od zmluvy 

7.1   Zhotoviteľ má právo odstúpiť od zmluvy v prípade omeškania Objednávateľa s platbou za 
pozáručný servis alebo za servisnú prehliadku stroja o viac ako 14 dní po uplynutí lehoty 
splatnosti faktúry Zhotoviteľa alebo pri porušení dobrých obchodných mravov. 

 Objednávateľ má právo od zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy. Za 
podstatné porušenie zmluvy sa považuje: 

a) omeškanie Zhotoviteľa s poskytnutím predmetu plnenia oproti dohodnutému termínu 
plnenia v zmysle ods. 3.1 tejto zmluvy o viac ako 168 hodín (v rámci pracovných dní) bez 
uvedenia dôvodu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (napr. vyššia moc),  

b) ak servisné tarify budú fakturovaná v rozpore s podmienkami dohodnutými v tejto zmluve,   

c)  likvidácia alebo konkurz Zhotoviteľa 

 7.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť urobené písomne, preukázateľne doručené 
druhej strane, pričom účinky odstúpenia nastávajú dňom doručenia písomného 
oznámenia. 

VIII. 
Záverečné ustanovenia 

8.1 Táto Zmluva nadobúda platnosť a je pre zmluvné strany záväzná odo dňa jej podpísania 
 oprávnenými zástupcami oboch Zmluvných strán; ak oprávnení zástupcovia oboch 
 Zmluvných strán nepodpíšu túto Zmluvu v ten istý deň, tak rozhodujúci je deň 
 neskoršieho podpisu. Zmluvné strany sa dohodli, že Zmluva  nadobúda účinnosť dňom 
 nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv (ďalej len „CRZ“) - 
 http:/www.crz.gov.sk/ - v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník 
 v znení neskorších predpisov.  
 
8.2  Táto Zmluva je vyhotovená v 3 vyhotoveniach, pričom Zhotoviteľ obdrží jedno 
 vyhotovenie a Objednávateľ dve vyhotovenia. Každý rovnopis tejto zmluvy má 
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 platnosť originálu. 

8.3 Zmeny a dodatky k tejto zmluve možno vykonávať výlučne formou chronologicky 
číslovaných písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami. 

8.4 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s výpovednou lehotou 1 mesiac od písomného 
doručenia výpovede. Doba určitá končí vyčerpaním(skonzumovaním) finančního limitu 
zmlvy za pozáručný servis vo výške 5 000,00 EUR bez DPH. 

8.5 Postúpenie pohľadávok Zhotoviteľa podľa § 524 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov(ďalej len ,,Občiansky zákonník“) bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa je zakázané. Právny úkon, ktorým budú 
postúpené pohľadávky Zhotoviteľa v rozpore s dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa 
podľa predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Občianskeho zákonníka neplatné. 

8.6   Akceptácia ručiteľského vyhlásenia podľa § 303 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. 
Obchodného zákonníka v znení neskorších  predpisov zo strany Zhotoviteľa je bez 
predchádzajúceho súhlasu Objednávateľa zakázaná. Právny úkon, ktorým Zhotoviteľ 
akceptuje ručiteľské vyhlásenie tretej osoby, na základe ktorého sa tretia osoba stane 
Objednávateľovým veriteľom  v rozpore s dohodou Objednávateľa a Zhotoviteľa podľa 
predchádzajúcej vety bude podľa § 39 Zákona č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení 
neskorších predpisov neplatné. 

8.7   Zmluvné strany vyhlasujú, že je im obsah zmluvy dobre známy v celom jeho rozsahu s 
tým, že Zmluva je prejavom ich slobodnej vôle. Na dôkaz súhlasu pripájajú oprávnení 
zástupcovia zmluvných strán svoje vlastnoručné podpisy. 

 
V Nových Zámkoch,  dňa: ...................... V Bratislave dňa: .................  
                       
 
za Objednávateľa:      za Zhotoviteľa: 
 
 
……………………………………    …….………….…………….…….                           
MUDr. Karol Hajnovič  František Kučera 
riaditeľ FNSP Nové Zámky konateľ spoločnosti 123servis s.r.o. 
                         


