Zmluva o poskytovaní servisných službieb
Článok I
Zmluvné strany
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava
Sídlo: Hlavná 17, 917 01 Trnava
IČO: 00 598 135
DIČ: 2021190963
IČ DPH: SK2021190963
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci: Ing. Martin Turčan, riaditeľ
(ďalej len „objednávateľ“)
a
Jaroslav Gergič-IRIGOL
Sídlo: Piešťanská cesta 1133/14A, 920 41 Leopoldov
IČO: 44245696
DIČ: 1048218710
Zapísaný: Okresný úrad Trnava
Číslo živnostenského registra: č.250-26164
Bankové spojenie:
IBAN:
Konajúci: Jaroslav Gergič
(ďalej len „poskytovateľ“)
uzatvárajú v súlade s ustanoveniami § 269 ods. 2 a § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb.
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto
zmluvu o servisných službách
(ďalej len „zmluva“)
Článok II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy sú servisné služby - preventívna údržba a pozáručný servis
automatického závlahového systému v areáli športového objektu Slávia Trnava, Rybníková
ulica č. 15 (ihriská č. 2, 3, 4, 5, 6, atletický štadión) a futbalové ihrisko v areáli športového
objektu na ulici Kornela Mahra v Trnave.
2. Preventívnou údržbou sa na účely tejto zmluvy rozumie:
- zazimovanie systému;
- spustenie a celoročná údržba postrekovačov, elektroventilov a čistenie filtrácie.
3. Pozáručným servisom sa na účely tejto zmluvy rozumie poskytovanie všetkých iných služieb
a činností, ktoré nie sú uvedené v bode 2 tohto článku zmluvy.
Článok III
Čas plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 01.09.2019.

1. Preventívnu údržbu zariadenia bude poskytovateľ vykonávať 8 krát ročne v termíne
dohodnutom medzi poverenými zamestnancami zmluvných strán, zvyčajne však v prvom
týždni kalendárneho mesiaca v mesiacoch marec až november.
2. Drobné chyby zistené v rámci preventívnej údržby odstráni poskytovateľ ihneď.
3. Objednávateľ je oprávnený počas poruchy zariadenia vykonať nevyhnutné technické
opatrenia tak, aby bolo zariadenie ovládateľné náhradným spôsobom. Ide predovšetkým o
opatrenia v tzv. núdzovej prevádzke.
Článok IV
Cena
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene 405 € / mesiac za vykonané servisné služby (27 hodín
mesačne / 15 €, v mesiacoch marec až november).
2. Náklady spojené s nevyhnutnou výmenou nefunkčných, poškodených, resp. opotrebovaných
komponentov nie sú súčasťou plnenia tejto zmluvy.
3. Poskytovateľ nie je platca DPH.
Článok V
Fakturačné a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na platbe proti dokumentu, pričom dokumentom je faktúra
poskytovateľa, ktorý má právo fakturovať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca.
2. Splatnosť faktúry je 15 dní od jej doručenia objednávateľovi.
Článok VI
Povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ je povinný dostaviť sa v čase podľa článku III tejto zmluvy na pracoviská
objednávateľa a vykonať servisné služby špecifikované v článku II tejto zmluvy.
2. Poskytovateľ je povinný upozorniť a poučiť objednávateľa na prípadné zistené nedostatky
vyplývajúce z nesprávnej obsluhy zariadenia.
3. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť, aby jeho zamestnanci pri plnení tejto zmluvy v
objektoch objednávateľa dodržiavali všetky všeobecne záväzné právne predpisy.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje odstrániť na svoju zodpovednosť a náklady všetok odpad, ktorý
vznikne realizáciou servisných služieb podľa tejto zmluvy.
5. Poskytovateľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania. Ak však
nebezpečenstvo škody na zhotovenej veci prechádza na objednávateľa neskôr, je rozhodujúci
čas tohto prechodu.
6. Poskytovateľ uskutoční o každom vykonanom úkone zápis. Zápis musí obsahovať
minimálne údaje o popise činnosti, ktorá bola vykonaná, miesto plnenie predmetu Zmluvy,
identifikáciu náhradných dielcov a dátum vykonania.
7. Poskytovateľ je povinný vykonať servis v zmysle platných právnych predpisov a v zmysle
návodov a servisných postupov doporučených výrobcom zariadenia. Vymenené, poškodené

alebo nefunkčné dielce alebo časti objektu zostávajú vlastníctvom objednávateľa a
poskytovateľ je v prípade ich náhrady povinný tieto veci objednávateľovi odovzdať, ak sa
zmluvné strany nedohodnú inak.
8. Po vykonaní servisu je poskytovateľ povinný na požiadanie objednávateľa predviesť
úspešnosť vykonaného servisu, čo sa zaznačí do zápisu o vykonaní predmetu zmluvy.
9. Poskytovateľ zodpovedá za dodržiavanie predpisov na zaistenie bezpečnosti a ochrany
zdravia pri práci a požiarnej ochrany a interných predpisov objednávateľa, s ktorými ho
objednávateľ oboznámil.
Článok VII
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ určí zamestnancov zodpovedných za nahlasovanie porúch, kontakt a
spoluprácu s poskytovateľom pri vykonávaní servisných služieb – tzv. poverení zamestnanci.
Zoznam týchto zamestnancov predloží objednávateľ poskytovateľovi najneskôr pri podpise
tejto zmluvy.
2. Objednávateľ umožní vstup zamestnancom poskytovateľa na svoje pracoviská počas
vykonávania servisných služieb v súlade s touto zmluvou.
3. Objednávateľ je povinný predmet diela prezrieť alebo zariadiť jeho prehliadku podľa
možnosti čo najskôr po odovzdaní predmetu diela.
4. Objednávateľ potvrdí svojim podpisom poskytovateľovi vyhotovený zápis v zmysle bodu 6
článku VI. tejto zmluvy a je oprávnený do zápisu dopísať prípadné nevykonané práce alebo iné
skutočnosti, dôležité pre plnenie predmetu zmluvy.
5. Objednávateľ sa zaväzuje pred prvým nástupom na výkon servisných činností, že písomne
poučí zodpovedného pracovníka poskytovateľa o pravidlách a predpisoch platných v areáli
zmluvnej nehnuteľnosti, ktoré je poskytovateľ povinný dodržiavať.
Článok VIII
Sankcie
1. V prípade omeškania objednávateľa s platením faktúry si poskytovateľ môže uplatniť
zmluvnú pokutu 0,05% z dlžnej sumy za každý aj začatý deň omeškania.
Článok IX
Ukončenie zmluvy
1. Zmluvu je možné ukončiť písomnou výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán s
trojmesačnou výpovednou lehotou a to aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota začína plynúť
prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede druhej zmluvnej
strane.
2. V prípade porušenia alebo opakovaného porušovania povinností zmluvnej strany podľa tejto
zmluvy je druhá zmluvná strana oprávnená písomne odstúpiť od tejto zmluvy s účinnosťou
dňom doručenia oznámenia o odstúpení.

Článok X
Záverečné ustanovenia
1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom sídle Správy kultúrnych a športových zariadení
mesta Trnava. Zmluvné strany sa podpísaním tejto zmluvy zaväzujú k jej plneniu vo všetkých
bodoch.
2. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po písomnej dohode zmluvných strán. Zmeny sa
vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a podpísanými oboma
zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých 2 vyhotovenia obdrží objednávateľ a 2
vyhotovenia obdrží poskytovateľ.
4. V prípade, že niektoré z ustanovení tejto zmluvy je neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým
stane po uzavretí tejto zmluvy, neovplyvní to platnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy.
Zmluvné strany sa v takom prípade zaväzujú dodatkom k tejto zmluve nahradiť neplatné alebo
neúčinné ustanovenie ustanovením platným alebo účinným znením, ktoré čo najlepšie
zodpovedá pôvodne zamýšľanému účelu ustanovenia neplatného alebo neúčinného. Do
uzavretia takéhoto dodatku platí zodpovedajúca právna úprava všeobecne záväzných právnych
predpisov Slovenskej republiky.
5. Zmluvné strany týmto prehlasujú a potvrdzujú, že táto zmluva vyjadruje ich skutočnú a
slobodnú vôľu a ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na znak čoho ju vlastnoručne
podpisujú.
6. Zmluva bola zverejnená dňa 20.08.2019
V Trnave, dňa 20.08.2019

_________________________
objednávateľ

_________________________
poskytovateľ

