
SERVISNÁ ZMLUVA č. 0111/2011

I. Zmluvné strany

Dodávateľ: TECHNOTUR s.r.o.
v zastúpení: Ing. Augustín Schmidl, konateľ
sídlo: ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá 916 01
bank. spojenie: VÚB, a.s.
číslo účtu: 2246132053/0200
IČO: 36 704 482
DIČ: 20 2229 1678
IČ DPH: SK 20 2229 1678
zápis : Obchodný register Okresného súdu Trenčín,

oddiel: Sro, vložka č. 17278/R
korešpondenčná
adresa: ul. Gen. M. R. Štefánika č. 380/45, Stará Turá 916 01

Odberateľ: Mesto Stará Turá
sídlo: ul. SNP 1/2, Stará Turá 916 01
štatutárny orgán: Ing. Ján Kišš, primátor 
IČO: 312002
DIČ: 2020381990
bankové spojenie: VÚB, a.s
číslo účtu: 20622-202/0200
korešpondenčná
adresa: ul. SNP 1/2, Stará Turá 916 01

dohodli sa takto:

II. Predmet zmluvy

II.1 Dodávateľ sa na základe písomných objednávok odberateľa zaväzuje poskytovať (sám alebo 
subdodávateľsky) Zariadeniu opatrovateľskej služby, ul. 8 apríla 217, Stará Turá 916 01, ktoré je zariadením 
bez právnej subjektivity v zriaďovateľskej pôsobnosti odberateľa, v nasledujúcom bode špecifikované služby 
(ďalej len „služby“, „servis“ alebo „servisné služby“ a pod.).

II.2 Predmetom plnenia dodávateľa bude poskytnutie nasledujúcich služieb:

i/ opravy elektrických, vodoinštalačných alebo vykurovacích zariadení a opravy stavebných porúch;
ii/ odstránenie havárií technických zariadení;
iii/ odstraňovanie závad z odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení;
iv/ občasná obsluha plynového kotla -  3 hodiny / mesiac

II.3 Servisné služby budú poskytované nepravidelne, a to len na základe písomnej objednávky odberateľa. 
Povinnosťou dodávateľa je len poskytnutie objednaného výkonu. Za včasné objednanie servisnej služby 
a náležitú špecifikáciu požadovaného plnenia zodpovedá aj naďalej (výlučne) odberateľ sám. 

III. Čas trvania zmluvného vzťahu

III.1 Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej popísania oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 
neurčitú.

IV. Cena a platobné podmienky

IV.1 Odmena za poskytnuté služby je zmluvnými stranami dohodnutá vo výške 8,00 EUR za každú, hoci len 
začatú hodinu poskytnutej služby a závisí od počtu pracovníkov použitých dodávateľom pri plnení záväzku.



IV.2 Odmena podľa predchádzajúceho bodu zahŕňa výlučne personálne náklady. Ostatné náklady, najmä (avšak 
nielen) náklady na použitý materiál, budú odberateľovi účtované v skutočnej výške.

IV.3 Daň z pridanej hodnoty bude k vyššie uvedeným položkám účtovaná vo výške podľa platných a účinných 
všeobecne záväzných právnych predpisov.

IV.4 V ustanovení bodu IV.1 dohodnutá odmena sa pravidelne, vždy s účinnosťou k 1. januáru, automaticky 
zvyšuje o percento miery inflácie za uplynulý kalendárny rok zistené pomocou indexu spotrebiteľských cien 
(podľa oficiálneho údaja publikovaného Štatistickým úradom Slovenskej republiky).

IV.5 Odmena a náklady za poskytnuté služby budú fakturovaná mesačne, spravidla do 15. dňa nasledujúceho 
(kalendárneho) mesiaca. Lehota splatnosti faktúry bude štrnásť (14) dní od dátumu jej vystavenia.

V. Záverečné ustanovenia

V.1 Meniť, dopĺňať alebo rušiť zmluvu môžu len štatutári zmluvných strán alebo zmluvnými stranami písomne 
poverení splnomocnenci. 

V.2 Úkony týkajúce sa plnia zmluvy ako sú objednávky, riešenie reklamácií a podobné, môžu s právnymi 
účinkami pre zmluvné strany robiť aj zástupca odberateľa a zástupca dodávateľa. Až do oznámenia zmeny ide 
o nasledovné osoby:

i/ zástupca odberateľa: Bc. J. Macúchová  , kontaktné údaje: 032/7763804  ;

ii/ zástupca dodávateľa: J. Filus, kontaktné údaje: 032/7772011.

V.3 Identifikačné a kontaktné údaje zmluvných strán alebo ich zástupcov alebo ich zmeny musia byť druhej 
zmluvnej strane doručené v písomnej forme, osobne alebo zaslané (poštou alebo kuriérnou službou) na 
korešpondenčnú adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, a to s dostatočným časovým 
predstihom, ktorý, ak to je možné, musí byť aspoň päť (5) pracovných dní. 

V.4 Písomnosti určené druhej zmluvnej strane jej musia byť doručené osobne alebo zaslané (poštou alebo 
kuriérnou službou) na korešpondenčnú adresu zmluvnej strany uvedenú v záhlaví tejto zmluvy. Ak ide 
o písomnosti uvedené v ust. bodu V.2, aj na (alternatívne) kontaktnú adresu zástupcu tej zmluvnej strany, ktorej 
je daná písomnosť určená; v týchto prípadoch je možná aj komunikácia e-mailom, avšak táto slúži len ako 
doplnková a nie je možné s ňou spájať akékoľvek právne účinky.

V.5 Zmluvné strany sa dohodli, že ich vzájomné právne vzťahy založené touto zmluvou sa budú spravovať
zákonom č. 513/1991 Zb. – Obchodným zákonníkom v platnom znení a v súlade s jeho ust. § 273 aj 
Všeobecnými dodacími podmienkami vydanými dodávateľom dňa 1. októbra 2011 (ďalej „VDP“), 
s ktorými sa odberateľ oboznámil a ktoré sú ako súčasť zmluvy k zmluve priložené. Ustanovenia zmluvy majú 
vždy prednosť pred ustanoveniami VDP a obidva uvedené dokumenty majú prednosť pred ustanoveniami 
Obchodného zákonníka, ak to povaha jeho ustanovení nevylučuje.

V.6 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, z ktorých po jednom (1) obdrží každá strana.

V.7 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že prejavy v nej sú slobodné a vážne, plne zrozumiteľné a určité, že ich 
spôsobilosť na daný právny úkon nie je obmedzená, že si zmluvu a ostatné jej súčasti prečítali, s ich obsahom 
bez výhrad súhlasia, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Starej Turej, dňa  1. 11. 2011

    --------------------------------------- ---------------------------------------
                              Dodávateľ              Odberateľ




