
ZMLUVA  O  SERVISNEJ  SLUŽBE 
č. 4/2018 

 
uzatvorená medzi : 
 

Odberateľ:          Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava                 
Sídlo:                  Hlavná 17 91701 Trnava  
V zastúpení:             Ing. Martin Turčan - riaditeľ                                   
IČO:                     00598135                   
DIČ:                     2021190963                  
IČ DPH:               SK2021190963   
Kontaktná osoba:   Martin Michalička , 0910 661207 
                               zimnystadion@skasz.trnava.sk 
 
(ďalej ako „odberateľ“) 
                            
a 
 
Dodávateľ:                       CWS-boco Slovensko  s. r. o. 
Sídlo:                               Bojnická 10, 831 04 Bratislava 
Obchodné a logistické  
centrum - sídlo:                M. R. Štefánika 87, 920 01  Hlohovec 
 v zastúpení :                   Ing. Marián Svíba – konateľ 
                                        Ing. Miroslav Marcinka – prokurista 
IČO:                                 314 110 45 
DIČ:                                 2020396125 
IČ DPH:                           SK2020396125 
Bank. spoj.:                      
Bankové spojenie:         
Registrácia:                     obchod. register OS Bratislava I, odd. Sro, vložka č.: 25158/B 
  
(ďalej ako „dodávateľ“) 
 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1.   Predmetom zmluvy je  zabezpečovanie servisu výmeny čistiacich bezpečnostných    
      rohoží  – zachytávajúcich nečistotu v nasledovných počtoch,  rozmeroch a cenách  
 

Počet 
ks 

Art. Rozmer  
  cm 

Farba Cena za  1 výmenu  
za 1 ks rohože 
v Euro bez DPH  
v cykle 7 dňovom 
október-marec 

Cena za  1 výmenu  
za 1 ks rohože 
v Euro bez DPH  
v cykle 14dňovom 
apríl-september 

3 8833 150 x 200 Sivý 
melír 

4,40 4,80 

1 8832 115 x 200 Sivý 
melír 

3,80 3,90 

1 8834 85 x 300 Sivý 
melír 

5,80 5,90 
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2. Servisná služba, ktorú poskytuje dodávateľ, predstavuje: 

 dodanie, odborné vyčistenie a ošetrenie „Bezpečnostných rohožiek“ (ďalej aj 

„rohože“), ich dopravu, výmenu a uloženie v priestoroch určených odberateľom 

v dohodnutých časových intervaloch podľa tejto  zmluvy. 

3. „Bezpečnostné rohožky“ zachytávajúce nečistoty sú majetkom  dodávateľa 

a v prípade ich poškodenia alebo straty zodpovedá za ne odberateľ. Poškodené, 

prípadne stratené rohože je odberateľ povinný okamžite uhradiť v súlade 

s platným cenníkom dodávateľa bez ohľadu na to, akým spôsobom ku škode, príp. 

strate došlo, s výnimkou, že sa tak stalo zavinením dodávateľa. 

4. Zmluva je platná po podpísaní oboma zmluvnými stranami a uzatvára sa na 

obdobie od 1.12.2018 do 31.12.2019  

5. Dodávateľ je oprávnený jednostranne: 

 a) zvýšiť dohodnutú cenu maximálne o mieru  inflácie vyhlásenej Štatistickým 

úradom Slovenskej republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Takisto je 

oprávnený primerane  

 b) jednostranne zmeniť dohodnutú cenu v prípade zmeny nepriamych daní (najmä 

DPH). 

6. Ak bude poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odmietnuté z dôvodov na strane 

odberateľa potom súčasne: 

a) Dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť, pričom sa nepoužije 

ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného zákonníka.  

b) Odberateľ je povinný vrátiť dodávateľovi všetky rohože.  

Za odmietnutie poskytovania služieb na strane odberateľa sa  považuje aj  

– neuhradenie (alebo čiastočné neuhradenie) najmenej 2 (dvoch) faktúr 

zaposkytnuté služby, 

– odmietnutie výmeny rohoží alebo 

– neposkytnutie alebo nemožnosť poskytnutia dostatočnej súčinnosti 

dodávateľovi pri plnení tejto zmluvy. 

7. Všetky platby podľa tejto zmluvy sa budú raz  mesačne fakturovať faktúrou platnou  

21 (dvadsaťjeden) dní odo dňa jej  vystavenia. V prípade uplatnenia zmluvnej  

pokuty formou vystavenia faktúry,  bude splatnosť tejto faktúry 10 dní. Platby sa 

budú vykonávať formou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa         

uvedený v záhlaví zmluvy, alebo platbou v hotovosti. V prípade omeškania 

odberateľa s akoukoľvek platbou je odberateľ povinný  uhradiť dodávateľovi úrok 

z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý   deň omeškania. 

8. V prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je odberateľ povinný 

vydať rohože, ktoré mu boli poskytnuté v súvislosti s poskytovanou službou do 15 

dní odo dňa skončenia zmluvy dodávateľovi, alebo odo dňa  odstúpenia od zmluvy 

dodávateľom. V prípade, ak odberateľ túto svoju povinnosť nesplní  alebo odovzdá 

rohože poškodené, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny všetkých 

poskytnutých rohoží podľa cenníka dodávateľa platného v čase uplatnenia nároku 

na zmluvnú pokutu dodávateľom. Nárok na zmluvnú pokutu dodávateľ uplatní 

vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní. 



9. Dodávateľ poskytne odberateľovi do prechodného užívania rohože a 

zabezpečí ich výmenu v dohodnutých intervaloch. V prípade, že odberateľ 

neumožní dohodnutú výmenu v zmysle tejto zmluvy, je povinný za službu zaplatiť, 

ako keby sa dohodnutá výmena uskutočnila.  

10. Výmena sa vykonáva v intervaloch 

  1 x za 7 dní – október-marec 

           1 x za 14 dní – apríl-september 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade nezhody vyplývajúcej alebo súvisiacej s 

touto zmluvou bude spor riešiť zákonom určený súd. 

12. Zmena sídla, obchodného mena, ukončenie alebo zmena prevádzky, ukončenie 

činnosti alebo iné skutočnosti, týkajúce sa odberatľa, je odberateľ povinný 

bezodkladne oznámiť písomne dodávateľovi. Vyššie uvedené skutočnosti 

nedávajú odberateľovi právo na odstúpenie od zmluvy.  

 
 
                                      II. 

                       Miesto plnenia zmluvy 
 

1. Predmetné rohožky bude dodávateľ vymieňať na adrese: 

      Zimný štadión, Spartakovská č.1, TRNAVA 

2. Kontaktná osoba: p. Michalička, 0910 661207. zimnystadion@skasz.trnava.sk 

 
                                               
 
                                                III. 
                                Záverečné ustanovenia 
  

1. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých po jednom obdrží každá 

zmluvná strana. 

2. V prípadoch výslovne neupravených touto zmluvou sa zmluvné strany budú riadiť 

príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a Obchodného zákonníka. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňom zverejnenia na 

na webovom sídle odberateľa. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu porozumeli 

a na znak súhlasu s ňou ju podpísali. 

Zmluva bola zverejnená dňa 23.11.2018.................... 
 
             Hlohovec,  ......................                             Trnava, .............................. 

 
 
 
 
 
 
 

...............................................                          ............................................... 
     Dodávateľ                                                      Odberateľ 
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