
ZMLUVA O DIELO Č, 20/2013 
(servis s lužobných v o z i d i e l ) 

uzatvorená v zmysle tis t. § 536 a riasl. ObchZ medzi zmluvnými stranami podľa článku I 
(ďalej len „Zmluva") 

í. Zmluvné strany 

Zar iadenie pre seniorov a d e n n ý s lacíonär Kolárovo 
Sídlo: Partizánska 15-17, 946 03 Kolárovo 
IČO: 31824633 
DIČ: 2021015876 
Bankové spojenie: VÚB Kolárovo 
Číslo účtu: 1783841256/0200 
Zastúpený: PaedDr. Kulich Lásztó, riaditeľ ZPS a DS 

(ďa lej ten „Od hera teľ*] 
a 

Balázs Attila - B a l á z s Autoservis 
Sídlo: Mlynská 14,946 03 Kolárovo 
IČO: 33780757 
IČ DPH. SK1020361122 
DIČ: 1020361122 
Bankové spojenie: SLSP, a.s. 
Číslo účtu: 26436275/0900 
Zastúpený: Attila Balázs 

(ďalej len „Dodávateľ") 

II , Predmet Z m l u v y 

2.1 Touto Zmluvou sa Dodávateľ zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečie vykonávať autorizovaný 
servis vozidiel vo vlastníctve Odberateľa najmä ich údržbu, opravy alebo úpravy (ďalej len „Servis"). 

2.2 Odberateľ sa zaväzuje za riadne a včas vykonaný Servis zaplatiť Dodávatetovi cenu určenú nižšie 
dohodnutým spôsobom najmä v závislosti od rozsahu trvania prác potrebných na vykonanie 
Servisu. 

2.3 Objednávanie Servisu: 
2.3.1 Odberateľ je oprávnený požiadať o vykonanie Servisu objednávkou (telefón, e-mail, fax), ktorá musí 

obsahovať dátum vystavenia objednávky ,meno kontaktnej osoby, ktorá objednávku v mene a za 
Odberateľa vystavi la , evidenčné číslo vozidla, ktorého Servis je objednávaný, číslo objednávky; môže 
byť oznámené aj dodatočne najneskôr však pred vystavením faktúry , špecifikácia Servisu (bod 4.2) 
tzn. rozsah požadovaných prác , požiadavka na iný termín vykonania Servisu, pričom ak sa nedohodne 
inak platia dohodnuté dodacie lehoty. 

2.3.2 Dodávateľ je povinný potvrdiť (telefón, e-mali, fax) akceptovanie takejto objednávky Odberateľa; 
v prípade ak Dodávateľ nepotvrdí objednávku Odberateľa do 24 hodín od jej doručenia považuje sa 
objednávka Odberateľa za akceptovanú Dodávateľom okamžikom jej oznámenia/doručenia 
Dodávateľovi. Pre vylúčenie pochybností Dodávateľ nemá právo odmietnuť objednávku 
Odberateľa; zmeny údajov uvedených na objednávke (napr. termín vykonania Servisu) sú možné 
po vzájomnej dohode zmluvných strán. 

2.3.3 V mene a za Odberateľa môže Servis objednať (telefón, e-mail, fax) výlučne kontaktná osoba 
uvedená v záhlaví Zmluvy; Odberateľ má právo jednostranne písomným oznámením zaslaným 
Dodávateľovi zmeniť kontaktnú osobu. Dodávateľ nesmie akceptovať objednanie Servisu inou 
osobou hoci aj iným zamestnancom Odberateľa, tým však nie je vylúčené, aby iná ako kontaktná 
osoba pristavila vozidlo Odberateľa do miesta plnenia. 

2 .4 Prevzat ie a odovzdanie v o z i d l a : 
2.4.1 Dodávateľ je povinný potvrdiť pri jatie vozidla v protokole o prijatí vozidla, ktorý vystaví tak, že tento 

bude obsahovať: 
a) podpis a meno pracovníka Odberateľa, ktorý pr is tavi l vozidlo do miesta plnenia, 
b) podpis a meno pracovníka Dodávateľa, ktorý prevzal vozidlo za účelom vykonania Servisu, 
c) evidenčné číslo vozidla, 
d) počet ki lometrov na tachometri vozidla. 



e) stavPHM, 
f) dátum prevzatia vozidla Dodávateľom, 
g) špecifikácia Servisu (tzn, rozsah požadovaných prác) v súlade s objednávkou Odberateľa, 
Pri prijatí vozidla môže prijímajúci pracovník/servisný technik Dodávateľa navrhnúť kontaktnej 
osobe, ktorá objednala Servis zmenu termínu vykonania Servisu resp. pre kvalifikovanie špecifikácie 
Servisu ak je to odôvodnené ohliadkou pristaveného vozidla. Pracovník Od berateľa, ktorý pr is tavi l 
vozidlo nie je oprávnený merať objednaný rozsah požadovaných prác najmä doobjednať ďalšie práce. 
Jeden rovnopis podpísaného protoko lu o prijatí vozidla Dodávateľom, je Dodávateľ povinný vydať 
pracovníkovi Odberateľa, ktorý pristavi l vozidlo do miesta plnenia. 

2.4.2 Dodávateľ je povinný potvrdiť odovzdanie vozidla a vykonanie Servisu v protokole o vydaní vozidla, 
ktorý vystaví tak, že tento bude obsahovať: 
a) podpis a meno pracovníka Odberateľa, ktorý prevzal vozidlo, 
b) podpis a meno pracovníka Dodávateľa, ktorý odovzdal vozidlo po vykonaní Servisu, 
c) evidenčné číslo vozidla, 
d) počet kilomet rov na tachometri vozidla, 
e) stav P HM, 
f) dátum prevzatia vozidla pracovníkom Odberateľa, 
g) špecifikácia skutočne vykonaných prác; ak Dodávateľ výslovne neuvedie inak platí, že boli 
vykonané všetky práce požadované v objednávke a uvedené v protokole o prijatí vozidla 
v dohodnutom rozsahu v súlade s odporúčaním výrobcu vozidla. 

I I I , Cena, Platobné podmienky a Sankcie 

3.3 Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonaný Servis vždy bezodkladne po každom 
a ktoromkoľvek vykonanom Servise. Splatnosť každej a ktorejkoľvek faktúry vystavenej Dodávateľom 
za Servis musí byť 14 dní od jej vystavenia. 
Dodávateľ je zároveň povinný bezodkladne po vystavení faktúry túto odoslať kontaktnej 
osobe, ktorá Servis objednala spolu s protokolom o vydaní vozidla Odberateľovi. 

3.4 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti ustanovené právnymi predpismi, vrátane čísla objednávky, 
mena kontaktnej osoby Odberateľa, ktorá objednávku v mene a za Odberateľa vystavila/uplatnila. A k 
Dodávateľ neuvedie vo faktúre ktorýkoľvek požadovaný údaj/'nepripojí prílohy má Odberateľ právo 
vrátiť faktúru bez jej úhrady Dodávateľovi a ten je povinný vystaviť novú opravenú/doplnenú faktúru; 
na splatnosť a doručovanie opravenej faktúry sa primerane vzťahuje predchádzajúci bod Zmluvy. 

3.5 Dňom úhrady platby sa rozumie deň odpísania príslušnej finančnej čiastky z bankového účtu 
Odberateľa v prospech bankového účtu Dodávateľa. 

3.6 V prípade omeškania sa Odberateľa s úhradou ceny za riadne a '/čas vykonaný Servis má Dodávateľ 
právo uplatniť a Odberateľ povinnosť zaplatiť Dodávateľovi úrok z omeškania vo výške ustanovenej v 
u s t . § 3 6 9 ods. 1 Obeh Z. 

IV, Miesto plnenia, Špecifikácia Servisu a Dodacie lehoty, iné p o v i n n o s t i Dodávateľa 

4.1 Miestom p l n e n i a : Miestom plnenia Zmluvy je prevádzka Dodávateľa: Sládkovičova ulica Kolárovo 
Odberateľ môže pristaviť alebo prevziať vozidlo počas celej pracovnej doby. 

4.2 Špecifikácia Servisu a Dodacie lehoty: 
4.2.1 Malá oprava: 

- inšpekcia, 
- pravidelná servisná prehliadka, 
- jednoznačne definovaná závada bez nutnosti demontáže ďalších zariadení a skupín 
Dodacia lehota: na počkanie, maximálne však do 24 hodín od prijatia vozidla Dodávateľom (bod 
2.4.1). 

4.2.2 Stredná oprava: 
- montáž a demontáž viacerých zariadení, resp. celkov vozidla, 
- montážne práce na karosérii, 
- karosárske a lakovnické práce do 0,2 m 2 , 
Dodacia lehota: do piat ich (5) pracovných d n i od pri jat ia vozidla Dodávateľom (bod 2.4.1). 

4.2.3 Veľká oprava: 
- montáž a demontáž viacerých celkov resp. podskupín vozidla 
- montážne práce na karosérii v o väčšom rozsahu 
- karosárske a lakovnické práce nad 0,2 m 2 . 
Dodacia lehota: do pätnástich (15) pracovných dní od pri jat ia vozidla Dodávateľom (bod 2.4.1). 

4.3 Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Servis výlučne prostredníctvom pracovníkov s potrebnou 
odbornou kvalifikáciou a zručnosťou. 



Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať Servis podľa platných servisných postupov a odporúčaní 
výrobcov servisovaných vozidiel, pričom sa zaväzuje používať výrobcom predpísané zariadenie, 
techniku, vybavenie, špeciálne náradie a zároveň je povinný používať originálne náhradné diely 
alebo náhradné diely schválené/doporučené/cert ifikované výrobcom servisovaného vozidla; 
Dodávateľ sa zaväzuje, že bude mať k dispozícii dostatočnú zásobu bežných náhradných dielov 
tak, aby bol schopný vykonať Servis v dohodnutých dodacích lehotách. 
Dodávateľ je povinný zapísať vykonanie Servisu do servisnej knižky vozidla. 
Ak Dodávateľ realizuje výmenu oleja je povinný na obvyklé miesto vo 'vozidle nalepiť nálepku 
s informáciou o použitom type oleja vrátane informácie o stave ki lometrov nasledujúcej výmeny 
oleja. 
V rámci svojich prevádzkových možností sa Dodávateľ zaväzuje uprednostniť vozidlá Odberateľa. 

V, Doba t r v a n i a a spôsoby .skončenia 

5.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú: do 31.12.2013 
5.2 Zmluva končí: 

a) uplynutím doby t rvania Zmluvy, 
b) dohodou zmluvných strán, 
c) odstúpením od Zmluvy, 
d) výpoveďou; každá zmluvná strana má právo Zmluvu vypovedať bez uvedenia dôvodu, 
výpovedná lehota je jeden (1) mesiac a začne plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po 
mesiaci, v k t o r o m bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane. 

5.3 Každá zmluvná strana rná právo odstúpiť od Zmluvy o dielo zaslaním písomného (list, fax, e-rnail) 
oznámenia o odstúpení v prípade jej podstatného porušenia d r u h o u zmluvnou stranou. 

5.4 Zmluvné strany považujú za podstatné porušenie Zmluvy a k 
a) Dodávateľ bezdôvodne odmietne prevziať vozidlo za účelom vykonania Servis alebo 
b) sa Dodávate^ bezdôvodne omešká so splnením svojej povinnosti vykoná Servis alebo 
c) Dodávateľ nedodrží dohodnutú liodinovú sadzbu alebo 
d) Dodávate nedodrží záručné podmienky alebo 
e) sa Odberateľ omešká so zaplatením riadne a včas fakturovanej ceny o viac ako 10 dní. 

5.5 Skončením Zmluvy nezaniká povinnosť strán splniť povinností dohodnuté pre prípad skončenia 
Zmluvy (napr. povinnosť nahradiť škodu, povinnosť zaplatiť sankcie) alebo splniť záväzky svojou 
povahou presahujúce dobu trvania Zmluvy. 

V I , Záverečné us tanovenia 

6.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami oboch zmluvných strán. 
6.2 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých Dodávateľ obdrží jeden 

rovnopis a Odberateľ jeden rovnopis. 
6.3 Oddeliteľnosť: Pokiaľ akékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy je alebo sa stane neplatným, 

protiprávnym alebo neúčinným, zaväzujú sa zmluvné strany toto ustanovenie bezodkladne 
nahradiť ustanovením novým, ktorého zmysel sa bude čo možno najviac blížiť zmyslu a 
hospodárskemu účelu nahradzovaného ustanovenia tak, že by bolo možné predpokladať, že by ho 
strany boli použili, keby vedeli o neplatnosti, protiprávnosti alebo neúčinnosti ustanovenia 
nahradzovaného. Neplatnosť, protiprávnosť alebo neúčinnosť ustanovenia Zmluvy sa nebude 
dotýkať ostatných ustanovení tejto Zmluvy, pričom táto Zmluva sa bude vykladať t a k ako keby 
v nej nebolo neplatné, protiprávne alebo neúčinné ustanovenia n ikdy obsiahnuté. 

6.4 V prípade ak zmluvná strana neuplatní svoje právo vyplývajúce m u zo Zmluvy neznamená to vzdanie 
sa práva do budúcnosti. 

6.5 Zmluvné strany sa budú navzájom informovať o zmene adresy, bankového spojenia a iných 
podstatných záležitostí, ktoré by ovplyvnili vzájomnú spoluprácu podľa tejto Zmluvy. 

6.6 Strany sa zaväzujú riešiť prípadné spory vyplývajúce z tejto Zmluvy cestou zmleru. Pokiaľ nedôjde 
k vyriešeniu sporov cestou zrnieru, je každá zo zmluvných strán oprávnená riešiť spor súdnou 
cestou na príslušnom súde. 

6.7 Zmluvné strany sa dohodli na zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých z tejto Zmluvy trete j osobe v 
zmysle § 5 2 5 O b j á n s k e h o zákonníka. 

6.8 Ustanovenia Zmluvy majú prednos . pred obsahom ponuky alebo inej dokumentácie, ktorú 
Dodávateľ predložil Odberateľmi, aj keď na ne Zmluva odkazuje, ak ich obsah neobstojí alebo je 
v rozpore so Zmluvou. 

6.9 Zmluva sa môže meniť, dopĺňať alebo upresňovať len p ís ont ný mi d o d atlcam i so súhlasom oboch 
zmluvných strán. 



6,10 Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu prečítali, obsahu, ktorý považujú za určitý a zrozumiteľný, 
porozumeli a tento vyjadruje i ch slobodnú a vážnu vôľu zbavenú akýchkoľvek omylov, na dôkaz 
čoho pripájajú svoje podpisy. 


