
Zmluva o zabezpečení servisu motorových vozidiel 
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len „zmluva“) 

 
medzi: 

Odberateľom: 
 

Názov: Centrum sociálnych služieb GARDEN Humenné  
Sídlo:                  Ptičie 158, 066 01  Humenné 

 
Zastúpený: Ing. Janou Kulanovou, riaditeľkou 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu:        SK9481800000007000512251 
IČO:        00695424 

a 
Dodávateľom: 
 

Názov: Ján Chmeľ 
Sídlo:                  Kochanovce 184 

 
Zastúpený: Jánom Chmeľom 
Bankové spojenie:  SLSP, a.s. 
Číslo účtu:         462823554/0900 
IČO:   
IČ DPH:      

 40826139 
 SK1075530755 
 

 
spolu aj ako „zmluvné strany“. 

Článok I. 
Predmet zmluvy 

        
1.1 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Opravu a údržbu osobných motorových vozidiel /kód CPV 

50112000-3/ pre odberateľa. Odberateľ ako verejný obstarávateľ pri výbere dodávateľa 
postupoval v zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších 
predpisov. 
 

1.2 Predmetom tejto zmluvy je/sú najmä: 
  
a) zabezpečenie pravidelných a nepravidelných servisných úkonov na služobných motorových 

vozidlách a bežné opravy motorových vozidiel, 
b) opravy motorových vozidiel pri poistných udalostiach, 
c) vykonávanie predpísaných pravidelných a nepravidelných servisných prehliadok na základe 

výrobcom predpísaných cyklov, 
d) vykonávanie opráv motorových vozidiel po dopravných nehodách, 
e) výmena pneumatík, vrátane diskov, nastavenie a vyvažovanie kolies, 
f) všetky ostané služby súvisiace  s údržbou motorových vozidiel podľa doporučení výrobcu 

a na základe požiadaviek odberateľa. 
 

1.3 Činnosti podľa ods. 1 budú vykonávané na vozidlách odberateľa a to: FORD TRANSIT,  
FORD C-MAX a PEUGEOT EXPERT. 
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Článok II. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
2.1 V prípade požiadavky objednávateľa na vykonanie niektorej z činností podľa bodu 1.1 Článku 

I. tejto zmluvy odberateľ buď osobne, telefonicky, faxom alebo e-mailom nahlási dodávateľovi 
svoju požiadavku. 
 

2.2 Dodávateľ vykoná objednané služby do 5 pracovných dní odo dňa odovzdania motorového 
vozidla dodávateľovi, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

 
2.3 Pri odovzdaní vozidla odberateľ skontroluje poskytnutie objednaných služieb a použitých 

náhradných dielov pri servisnom úkone a ich odsúhlasenie potvrdí na dodacom liste, resp. 
dodávateľom vystavenej faktúre svojim podpisom. Potvrdenie poskytnutia služieb nemá vplyv 
na záruku na práce a náhradné diely. Dodávateľ garantuje záruku na práce a náhradné diely 
v súlade s právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

 
2.4 Náhradné diely bude dodávateľ zabezpečovať individuálne, podľa konkrétnej potreby. 

V prípade, že sa nepodarí zaistiť originálny náhradný diel, navrhne dodávateľ náhradné riešenie 
opravy. 

 
2.5 Dodávateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou predmetu 

zmluvy a že sú mu známe všetky technické, kvalitatívne a iné podmienky, ktoré súvisia 
s realizáciou predmetu zmluvy a že disponuje všetkými technickými a profesijnými  kapacitami 
ako aj odbornými znalosťami, súvisiacimi s vykonaním predmetu zmluvy. 

 
2.6 Objednávateľ je povinný predmet zmluvy vykonaný v zmysle Článku I tejto zmluvy prevziať 

a zaplatiť zaň zmluvnú cenu dohodnutú podľa Článku III tejto zmluvy.  
 

2.7 Právo na zaplatenie ceny vzniká dodávateľovi riadnym a včasným splnením záväzku bez 
nedorobkov a vád. 

Článok III. 
Zmluvná cena a platobné podmienky 

 
3.1 Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v zmysle zákona NR SR č. 

18/1996 Z. z. /zákon o cenách/ v znení neskorších predpisov. 
 

3.2 Odberateľ zabezpečí úhradu platieb dodávateľovi: 
a) za každú začatú normohodinu servisných prehliadok 16 €, 
b) za každú začatú normohodinu mechanických prác 18 €, 
c) za každú začatú normohodinu elektrikárskych prác 16 €, 
d) za každú začatú normohodinu klampiarskych prác 18 €, 
e) za každú začatú normohodinu lakovníckych prác 18 €, 
f) za každú začatú normohodinu pneuservisných prác 12 €. 

 
3.3 Ceny podľa bodu 3.2 sú ceny bez DPH. V cenách za práce sú zahrnuté všetky náklady spojené 

so zabezpečením predmetu zmluvy. 
 

3.4 Predpokladom uskutočnenia platby je splnenie záväzku dodávateľa, ku ktorému dôjde po 
písomnom potvrdení výkonov poverenou osobou odberateľa. 
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3.5 Splatnosť faktúr sa dohodou zmluvných strán stanovuje na 14 dní odo dňa uskutočnenia 
servisného zásahu.  
 

3.6 Kontaktnou osobou pre potreby komunikácie s dodávateľom je riaditeľka CSS GARDEN 
Humenné a  vedúci úseku ekonomiky a vnútornej prevádzky CSS GARDEN Humenné. 

 
3.7 Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia a platba za vykonanie predmetu zmluvy sa vykoná bez 

finančných preddavkov a záloh. 
Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 
 
4.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.1.2018 do 31.12.2018. 

 
4.2 Túto zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou zmluvných strán, ktorá musí byť 

doručená druhej zmluvnej strane. Výpovedná lehota je dvojmesačná a začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po jej doručení. 

 
4.3 Zmluvné strany môžu odstúpiť od tejto zmluvy len v prípade, ak dôjde k závažnému porušeniu 

ustanovení tejto zmluvy zo strany odberateľa alebo dodávateľa. Odstúpenie od tejto zmluvy 
nadobúda účinnosť dňom jeho písomného doručenia druhej zmluvnej strane. Odstúpením od 
tejto zmluvy alebo ukončením zmluvy výpoveďou nie sú dotknuté práva a záväzky zmluvných 
strán vyplývajúce už zo zrealizovaných výkonov, s výnimkou vyššej moci. 

 
4.4 Zmenu dohodnutej ceny možno uskutočniť len za podmienky, že dôjde k všeobecnej úprave 

cien a DPH. Zmena cien musí byť vykonaná formou písomného dodatku k tejto zmluve. 
 

4.5 Zmluvné strany sa zaväzujú, že prípadné nezhody a nezrovnalosti vyplývajúce zo servisnej 
zmluvy sa budú riešiť v prvom rade vzájomnou dohodou. Právne vzťahy neupravené touto 
zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ďalších právnych 
predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy. 

 
4.6 Akékoľvek zmeny v obsahu zmluvy je možné uskutočniť len písomným dodatkom k tejto 

zmluve, ktorý podpíšu zástupcovia zmluvných strán. 
 

4.7 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni jej zverejnenia podľa § 47 a, ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky 
zákonník v znení neskorších predpisov. 

 
4.8 Oprávnení zástupcovia  zmluvných strán vyhlasujú, že si túto zmluvu pozorne prečítali, celému 

jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju bez výhrad vlastnoručne podpísali. 
 

4.9 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch a každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 
rovnopise. 

 
 
Dodávateľ:                                                                          Odberateľ:                                                                          
  
V Humennom, dňa: 02.01.2018 V Humennom, dňa: 02.01.2018 
  
…………………………………….…... …………………………………………...….  
                       Ján Chmeľ 

 
Ing. Jana Kulanová 

riaditeľka 
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