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Zmluva o poskytovaní služieb 
 

uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len „Obchodný zákonník“)  

a podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní  o zmene a doplnení  niektorých  zákonov (ďalej len „zákon 

o verejnom obstarávaní“) 

 

ďalej len „zmluva“ 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

1.1 Objednávateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave, Rektorát 

Sídlo: Šafárikovo nám. 6, 814 99 Bratislava 1 

Korešpondenčná adresa: Šafárikovo nám. 6, P. O. BOX 440, 814 99 Bratislava  

Zástupca: prof. JUDr. Marek Števček, DrSc., rektor UK 

 IČO: 00 397 865 

 DIČ: 2020845332 

 IČ DPH: SK2020845332 

  

     

 

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

1.2 Poskytovateľ: Hilka s.r.o.  

Sídlo: Vajnorská 173, 831 04  Bratislava 

IČO: 50 729 454 

DIČ: 2120461574 

IČ DPH: SK2120461574 

Zapísaný: OR OS BA I., oddiel: Sro, vložka č. 117939/B 

Zastúpený: Stanislav Hilka, konateľ 

Bankové spojenie:  

IBAN:  

  

Osoby oprávnené konať vo veciach: 

a) zmluvných:   Stanislav Hilka, konateľ 

b) realizácie zmluvy:   Martin Hilka, vedúci servisu 

 

Tel.: 02/44884408 

E-mail: autoservis@hilka.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“)  
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Článok II.  

Úvodné ustanovenia 

2.1 Poskytovateľ je úspešným uchádzačom verejného obstarávania podľa § 117 zákona o verejnom 

obstarávaní – zákazky s nízkou hodnotu na poskytnutie služby - „Servis a oprava osobných 

motorových vozidiel“. 

2.2 Touto zmluvou sa stanovuje právny režim poskytovania služieb poskytovateľom v zmysle tejto 

zmluvy na základe uzatvorenia jednotlivých čiastkových zmlúv, ktorou bude pri poskytovaní 

služieb v celkovej cene bez DPH do 3 320,00 EUR objednávka. V čiastkovej zmluve (objednávke) 

bude presne určená požadovaná služba, miesto poskytovania služby a ostatné dodacie 

podmienky. 

2.3 Čiastkové zmluvy budú uzatvárať jednotlivé súčasti a samostatne hospodáriace súčasti 

objednávateľa a za objednávateľa ich bude podpisovať kvestorka Univerzity Komenského spolu 

so zodpovednou osobu za súčasť podľa Prílohy č. 3, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Objednávky budú s poskytovateľom uzatvárať a podpisovať za jednotlivé fakulty dekani a za 

samostatne hospodáriace súčasti Univerzity Komenského riaditelia alebo kvestorka Univerzity 

Komenského (ďalej len „UK“) podľa Prílohy č. 3, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

Článok III. 

Predmet zmluvy 

3.1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečiť pre objednávateľa servis a 

opravu služobných motorových vozidiel v súlade s Prílohou č. 1 – Cenová ponuka, prílohy č. 2 - 

Podrobný opis predmetu zákazky, t. j. kompletný servis a oprava osobných motorových 

vozidiel podľa pokynov ustanovených výrobcom pre dané vozidlo s náhradnými dielmi 

a príslušenstvom pre uvedené osobné motorové vozidlo. 

3.2. Predmetom zmluvy je v súlade s Prílohou č. 2 – Podrobný opis predmetu zákazky najmä 

nasledovný rozsah servisu a opráv: 

• mechanické, autoklampiarske, autolakovnícke, auto elektrikárske práce, 

• pravidelný olejový servis a servisné prehliadky, 

• kontrola geometrie, 

• malé, stredné a veľké opravy, opravy po dopravných nehodách a škodových 

udalostiach, 

• umývanie, čistenie a ošetrovanie karosérií, motorov a interiérov vozidiel, 

• likvidácia kvapalín mazív, neupotrebiteľných dielov a častí po oprave a iného odpadu 

vzniknutého opravou vozidiel počas celého zmluvného obdobia,  

• prevoz nepojazdných vozidiel,  

• plnenie poistných udalostí na základe obhliadky a kalkulácie poisťovne 

a prostredníctvom krycieho listu vystaveného poisťovňou,  

• komplexná príprava vozidla pred technickou kontrolou, emisnou kontrolou 

a vykonanie kontroly stavu vozidla. 
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3.3. Predmetom zmluvy je aj dodávka a montáž náhradných dielov, príslušenstva a dokladov, ktoré 

sa obvykle s týmto tovarom a službami dodávajú. Ceny za tieto tovary nesmú prekročiť ceny, za 

ktoré sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný tovar v danom čase. 

Článok IV. 

Miesto a termín plnenia 

4.1. Miesto poskytovania služieb: 

Servisné stredisko poskytovateľa Bosh Car Service, Hilka s.r.o., Vajnorská 173, 831 04  

Bratislava 

4.2. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby, ktoré sú predmetom zmluvy v termínoch, ktoré 

budú upresnené v jednotlivých čiastkových zmluvách (objednávkach). 

4.3. Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať predmet zmluvy v termínoch: 

• pravidelná prehliadka v servise 24 – 48 hodín od jej nahlásenia,  

• servisné prehliadky v deň pristavenia vozidla, 

• malé opravy a bežná údržba v deň pristavenia vozidla,  

• veľké opravy (napr. výmena tesnenia valcov, oprava prevodov, pretesnenie motora 

a iné) do 48 hodín od pristavenia vozidla a v závislosti od rozsahu poškodenia,  

• poistné udalosti do 7 – 21 dní od pristavenia vozidla podľa rozsahu poškodenia (úhrada 

formou krycích listov – zmluvný servis s poisťovňami),  

• odťahová služba – bezodkladne od podania požiadavky objednávateľom, dostupná 24 

hodín denne (napr. dopravná nehoda, nepojazdné vozidlo a iné). 

 

4.4. Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať poskytovateľovi motorové vozidlo v dohodnutom termíne 

a poskytovateľ mu jeho prevzatie potvrdí na zákazkovom liste, resp. protokole o prevzatí 

motorového vozidla. 

4.5. Motorové vozidlo bude po vykonaní predmetu zmluvy prevzaté na základe faktúry. 

4.6. Neoddeliteľnou súčasťou faktúry vyhotovenej poskytovateľom je kalkulačný  list s preberacím 

protokolom, ktorého prevzatie potvrdí oprávnený zástupca objednávateľa. 

4.7. Poskytovateľ je povinný odsúhlasiť s objednávateľom všetky dodatočne zistené závady, 

poruchy, nedostatky na osobnom motorovom vozidle, ktoré je potrebné odstrániť a ktorých 

odstránenie by prekračovalo sumu uvedenú v objednávke, resp. čiastkovej zmluve. 

 

 

Článok V.  

Cena a platobné podmienky 

5.1 Cena za realizáciu predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona 

NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky  

MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení 

neskorších predpisov. 
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5.2 Spôsob vytvorenia ceny (cenové pravidlá) je v súlade s § 2 citovaného zákona o cenách 

založený na cene obchodného alebo sprostredkovateľského výkonu, ekonomicky oprávnených 

nákladoch a primeranom zisku.  

5.3 Zmluvná cena za predmet zmluvy je cenou konečnou v súlade s § 3 citovaného zákona 

o cenách, t. j. nebude sa navyšovať o ďalšie náklady. 

5.4 Zmluvné strany sa dohodli na cene stanovenej v Prílohe č. 1 – Cenová ponuka. 

5.5 Na realizáciu predmetu zmluvy objednávateľ neposkytne preddavky. 

5.6 Cena za predmet zmluvy je maximálna a musí pokrývať všetky náklady poskytovateľa 

nevyhnutné pre riadne splnenie predmetu zákazky. Akékoľvek dodatky k zmluve navyšujúce 

cenu predmetu zákazky s výnimkou možností podľa zmluvy alebo zákona o verejnom 

obstarávaní sú vylúčené.  

5.7 Konečná zmluvná cena za predmet plnenia zmluvy bude určená podľa skutočne poskytnutých 
služieb.  

5.8 V prípade zákonnej úpravy DPH bude možné upraviť cenu písomným dodatkom  

k zmluve.  

5.9 Vlastná platba sa bude realizovať formou bezhotovostného platobného styku v eurách. 

Realizáciu zmluvy bude poskytovateľ fakturovať na základe predloženej faktúry.  

5.10 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákonnej úpravy. Ak faktúra 

neobsahuje predpísané náležitosti, objednávateľ je oprávnený faktúru vrátiť, pričom 

doručením faktúry s vyššie uvedenými náležitosťami začína plynúť nová lehota splatnosti. 

5.11 Lehota splatnosti faktúry je 30 dní od jej doručenia doporučenou listovou zásielkou 

objednávateľovi bez nedostatkov. 

5.12 Zmluvnú cenu možno navýšiť  v súlade s § 18 ods. 3 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní. 

 

Článok VI. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

6.1. Poskytovateľ sa zaväzuje: 

• zabezpečiť pre objednávateľa služby servisu a opráv v dohodnutej kvalite, rozsahu, 

cene a v termínoch v súlade s požiadavkami objednávateľa, 

• mať počas platnosti tejto zmluvy uzatvorenú licenčnú zmluvu na softwarové vybavenie 

umožňujúce prístup k informáciám výrobcu pre jednoznačné špecifikovanie, 

• mať počas platnosti tejto zmluvy uzatvorenú zmluvu o spolupráci pri zaraďovaní 

klientov do asistenčného krytia mobility assistance, 

• vykonávať všetky práce podľa pokynov výrobcu vozidla a v čo najkratšom čase, 

• odovzdať vozidlo ihneď po ukončení prác objednávateľovi,  

• konzultovať s objednávateľom všetky opravy pred ich realizáciou. 



 5 

6.2. Poskytovateľ sa zaväzuje, že ak dôjde k poškodeniu vozidla pri havárii začne s vykonávaním 

opravy až po vykonaní odhadu škody poisťovňou, u ktorej je vozidlo poistené alebo po 

vyjadrení objednávateľa k takejto udalosti. 

6.3. Opravy na základe poistných udalostí môže poskytovateľ vykonávať len na základe „Záznamu 

o poškodení vozidla“. Práce nesmú byť realizované mimo takýto záznam. V prípade, ak 

poskytovateľ zistí pri oprave motorového vozidla vyplývajúcej z poistnej udalosti závady alebo 

poškodenia neuvedené v „Zázname o poškodení vozidla“, bezodkladne vyzve poisťovacieho 

technika o doplnenie záznamu. Prípadné nejasnosti ohľadne realizácie opráv je poskytovateľ 

povinný prekonzultovať so zodpovedným zamestnancom objednávateľa. 

6.4. Objednávateľ sa zaväzuje: 

• uhradiť faktúru za servis a opravy vyhotovenú poskytovateľom v termíne splatnosti,  

• predkladať poskytovateľovi objednávku písomnou formou, resp. osobne s uvedením 

jasných a zrozumiteľných príkazov týkajúcich sa realizácie predmetu zmluvy. 

V prípade urgentnej opravy je možné zadať objednávku telefonicky, dodatočne musí 

byť potvrdená písomnou formou, 

• pristavovať vozidlá na opravu v termínoch, v akých boli objednané v súlade 

s Článkom IV. tejto zmluvy. Akékoľvek zmeny týkajúce sa dohodnutých termínov 

musia byť odsúhlasené obomi zmluvnými stranami. 

6.5. Poskytovateľ má nárok na odplatu len za riadne a včas poskytnuté služby objednávateľovi. 

Článok VII. 

Úroky z omeškania, zmluvné pokuty a náhrada škôd 

7.1 V prípade nedodržania lehoty poskytnutia služieb si objednávateľ môže uplatniť voči 

poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 1 % z ceny uvedenej v čiastkovej zmluve alebo 

objednávke, za každý deň omeškania. 

7.2 Zaplatením zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.  

7.3 Poskytovateľ zodpovedá za spôsobené škody na motorových vozidlách, pokiaľ bude takáto 

škoda spôsobená objednávateľovi v čase realizácie služieb od prevzatia do odovzdania 

motorového vozidla. 

7.4 V prípade omeškania platby si poskytovateľ môže uplatniť voči objednávateľovi úrok 

z omeškania v zákonnej výške z neuhradenej fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.  

7.5 Zmluvné pokuty a úroky z omeškania podľa tejto zmluvy sa neuplatnia aj v prípade, ak 

omeškanie zmluvných strán preukázateľne spôsobí vyššia moc (požiar, povodeň, zemetrasenie 

a pod.). Trvanie vyššej moci je však dotknutá zmluvná strana povinná ihneď oznámiť druhej 

zmluvnej strane. 

7.6 Zmluvnú pokutu/úrok z omeškania zaplatí povinná zmluvná strana oprávnenej zmluvnej 

strane v lehote 15 (pätnásť) kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry do sídla povinnej 
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zmluvnej strany. Objednávateľ je oprávnený započítať si svoju pohľadávku na náhradu škody 

alebo na zmluvnú pokutu voči poskytovateľovi proti pohľadávke poskytovateľa na zaplatenie 

kúpnej ceny.  

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že výška zmluvnej pokuty je primeraná, je v súlade so zásadou 

poctivého obchodného styku a bola dohodnutá s prihliadnutím na význam zabezpečovaných 

povinností.  

7.8 Zaplatenie zmluvnej pokuty nezbavuje poskytovateľa povinnosti ďalej poskytovať služby, ktoré 

sú predmetom zmluvy. 

Článok VIII. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

8.1. Poskytovateľ zodpovedá za vady predmetu zmluvy, ktoré má predmet zmluvy v čase jeho 

prevzatia objednávateľom a tiež za vady vzniknuté po prevzatí, ak boli spôsobené porušením 

povinností poskytovateľa.  

8.2. Záručná doba na všetky dodané náhradné diely a dodané služby je 24 mesiacov. 

8.3. Záručná doba začína plynúť odo dňa, kedy objednávateľ prevzal motorové vozidlo. 

8.4. Objednávateľ je povinný predmet zmluvy prezrieť a skontrolovať pri jeho preberaní. 

Objednávateľ je povinný oznámiť poskytovateľovi vady (podľa toho, k čomu dôjde skôr):  

• bez zbytočného odkladu po tom, čo ich zistia,  

• bez zbytočného odkladu po tom, čo ich mali zistiť pri vynaložení odbornej 

starostlivosti pri prehliadke a kontrole predmetu zmluvy,  

• bez zbytočného odkladu po tom, čo mohli byť zistené neskôr pri vynaložení 

odbornej starostlivosti objednávateľa.  

8.5. Poskytovateľ preberá záruku za kvalitu realizovaných opráv a služieb. Reklamácie opráv, kde 

bola zjavne preukázaná nevyhovujúca kvalita služby, bude poskytovateľ vykonávať na vlastné 

náklady a opravu v zmysle záruky bude realizovať v zmysle ustanovení tejto zmluvy. 

8.6. Nároky zo záruky nevznikajú vtedy, ak: 

• je vada spôsobená tým alebo v dôsledku toho, že nedostatkom postihnuté diely boli 

zmenené alebo opravené treťou osobou alebo objednávateľom (to neplatí v prípade 

núdzových opráv v dôsledku omeškania poskytovateľa), 

• vady vznikli prirodzeným opotrebením. 

8.7. Uplatnením nárokov z vád predmetu zmluvy nie je dotknutý nárok objednávateľa na 

zaplatenie zmluvnej pokuty, náhradu škody alebo iného nároku, ktorý objednávateľ  

v dôsledkom vád predmetu zmluvy vznikol.  
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Článok VIII. 

Ukončenie zmluvy 

8.1. Zmluva sa uzatvára na 12 mesiacov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti alebo do vyčerpania 
finančného limitu 53.070,- Eur bez DPH, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

8.2. Táto zmluva môže byť ukončená z nasledovných dôvodov: 

a) odstúpením od zmluvy, 

b) stratou oprávnenia poskytovateľa na výkon činnosti, ktorá je potrebná pre realizáciu 

zmluvy, 

c) písomnou dohodou zmluvných strán, 

d) vyhlásenia konkurzu alebo likvidácie na poskytovateľa. 

8.3. Každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od zmluvy pri podstatnom porušení zmluvnej 

povinnosti druhou zmluvnou stranou alebo keď sa pre druhú zmluvnú stranu stalo splnenie 

podstatných zmluvných povinností úplne nemožným. 

8.4. Za podstatné porušenie sa na účely tejto zmluvy považuje:  

a) omeškanie poskytovateľa s poskytovaním predmetu zmluvy oproti dohodnutému 

termínu o viac ako 10 dní, okrem prípadu, ktorý by omeškanie ospravedlňoval (vyššia 

moc),  

b) ak cena bude fakturovaná v rozpore s platobnými podmienkami dohodnutými  

v tejto zmluve,  

c) ak poskytovateľ poskytne objednávateľovi predmet zmluvy takým spôsobom, ktorý je 

v rozpore s touto zmluvou,  

d) objednávateľ je v omeškaní so zaplatením faktúry o viac ako 60 kalendárnych dní. 

8.5. Ak zmluvná strana odstupuje od zmluvy, potom je povinná túto skutočnosť oznámiť druhej 

zmluvnej strane písomne. Takéto oznámenie musí označovať okolnosť, resp. dôvod, pre ktorý 

zmluvná strana odstupuje od zmluvy a presnú citáciu ustanovenia zmluvy alebo právneho 

predpisu, ktorý ju na odstúpenie oprávňuje. Bez týchto náležitostí je odstúpenie neplatné, 

ibaže právo odstúpiť od zmluvy vyplýva priamo zo zákona. Oznámenie o odstúpení od zmluvy 

môže obsahovať vyhlásenie, že zmluvná strana odstupuje od zmluvy až okamihom márneho 

uplynutia lehoty stanovenej na odstránenie porušenia, ktoré je dôvodom odstúpenia, ak je to 

vzhľadom k povahe porušenia povinnosti možné. 

8.6. V prípade odstúpenia od zmluvy je toto odstúpenie účinné doručením písomného oznámenia 

o odstúpení druhej zmluvnej strane, ak z obsahu odstúpenia nevyplýva neskorší účinok 

odstúpenia. 

8.7. Odstúpením od zmluvy nezaniká nárok oprávnenej strany na zaplatenie zmluvných pokút a na 

náhradu vzniknutej škody. 

8.8. Zmluvné strany nie sú zodpovedné za čiastočné alebo úplné neplnenie zmluvných záväzkov 

následkom pôsobenia vyššej moci v zmysle § 374 Obchodného zákonníka. 
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8.9. Zmluvná strana ovplyvnená vyššou mocou je povinná druhú zmluvnú stranu upovedomiť 

písomne o začatí a ukončení pôsobenia vyššej moci bezodkladne, najneskôr však do 15 dní od 

začatia jej pôsobenia. Ak by tak zmluvná strana neurobila, nemôže sa zmluvná strana účinne 

dovolávať pôsobenia vyššej moci. 

Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 

 

9.1. Zmluva môže byť zmenená a doplňovaná v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní formou 

číslovaného písomného dodatku, pričom platným sa stane dňom podpisu obidvoma 

zmluvnými stranami a účinným dňom nasledujúcim po dni zverejnenia v Centrálnom registri 

zmlúv vedenom na Úrade vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že súhlasí 

s jeho zverejnením v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv.  

 

9.2. Právne vzťahy oboch zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi SR. 

 

9.3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto zmluvy formou zmieru, 

prostredníctvom poverených zástupcov. V prípade, že spor sa nevyrieši zmierom, ktorákoľvek 

zo zmluvných strán je oprávnená predložiť spor na rozhodnutie príslušného súdu. 

 

9.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom na Úrade 

vlády Slovenskej republiky. Poskytovateľ týmto vyhlasuje, že súhlasí so zverejnením tejto 

zmluvy v celom rozsahu v Centrálnom registri zmlúv. Je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 

objednávateľ dostane dva a poskytovateľ dostane dva rovnopisy.  

 

9.5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a  vážne, zmluva nebola uzatvorená 

v tiesni ani za iných nevýhodných podmienok. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej 

obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

Príloha č. 1 – Cenová ponuka 

Príloha č. 2 – Podrobný opis predmetu zákazky 

Príloha č. 3 – Zoznam kontaktných osôb 

 

Za poskytovateľa: Za objednávateľa: 

dňa: dňa: 

 

 

 

________________________ ________________________ 

Stanislav Hilka  prof. JUDr. Marek Števček, DrSc. 

konateľ rektor UK 


