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Zmluva 
o poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o vozový park 

uzavretá podľa § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

 
 
 

Zmluvné strany: 
 
Objednávateľ:   
Názov:   Justičná akadémia Slovenskej republiky 
Sídlo:    Suvorovova 5/C, 902 01  Pezinok 
Štatutárny orgán:  JUDr. Peter Hulla, riaditeľ 
IČO:    37851624 
DIČ:    2021887967 
IČ DPH:   SK2021887967 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu:   7000194169/8180 
IBAN:    SK25 8180 0000 0070 0019 4169 
Kontaktná osoba:  Ing. Peter Psota, vedúci oddelenia informatiky a štatistiky 
Telefón:   033/69 03 316  
Fax:    033/69 03 320 
E-mail:   peter.psota@justice.sk 
(ďalej len „objednávateľ“) 

a 
 
Poskytovateľ:    
Názov:   H&M autoopravy – predaj s.r.o.    
Štatutár:  Tomáš Hollý, Ján Mican  
Sídlo:   Jakubská cesta 1/A, 974 00  Banská Bystrica  
Prevádzka:   Jakubská cesta 1/A, 974 00  Banská Bystrica     
IČO:   31559786     
DIČ:   2020452236      
IČ DPH/DIČ:     SK2020452236    
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a. s.    
Číslo účtu:  0511044312/0200 
IBAN:    SK5602000000000511044312   
Kontaktná osoba:  Tomáš Hollý  
Telefón:   +421484148735   
Fax:   +421484148736    
E-mail:   servis@hmsro.sk  
Zapísaný v OR SR Banská Bystrica v odd. s.r.o., vl.č.349/S 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 
  
uzatvárajú zmluvu o poskytovaní služieb v oblasti starostlivosti o vozový park za týchto 
podmienok: 
 
 
 

mailto:servis@hmsro.sk
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Článok I 

Predmet zmluvy 
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb v oblasti starostlivosti o vozový park 

objednávateľa v nasledovnom rozsahu:  
 

Typ MV Rok výroby MV Počet najazdených km 

Volkswagen Passat 1999 394 000 

Volkswagen Passat 2003 365 000 

Mitsubishi Grandis 2005 271 000 

Škoda Octavia  2004 267 000 

 
Výmena oleja, výmena olejových filtrov  po najazdení každých 15 000 km, 
Kontrola bŕzd, brzdového obloženia   po najazdení každých 30 000 km, 
Čistenie klimatizácie     2 x ročne, 
Výmena pneumatík     2 x ročne, 
Bežné opravy       podľa potreby objednávateľa, 
 
pričom tieto služby bude objednávateľovi poskytovať poskytovateľ.  

 
2. Zabezpečenie opravy motorových vozidiel podľa písomnej objednávky. 
3. Zaistenie predmetných objednávok v požadovanom rozsahu podľa bodu 1 tohto 

článku. 
 
 

Článok II 
Cena 

1. Ceny prác a dodávok poskytovateľa sú cenami zmluvnými. Paušálne práce sú 
stanovené paušálnou cenou. Paušálna cena zahŕňa príplatok za pohotovostný režim 
servisného zásahu.   

2. Dojednaná cena je konečná.  
3. Cena predmetu obstarávania je nemenná počas platnosti tejto zmluvy s výnimkou 

zmien obchodných podmienok vyplývajúcich  zo všeobecne záväzných právnych 
noriem (napr. zmien DPH) a to formou dodatku odsúhlaseného oboma zmluvnými 
stranami. 

 
 

Článok III 
Spôsob platby 

1. Platby sa budú realizovať prevodným príkazom na základe obdržanej faktúry po 
prevzatí služby. 

2. Lehota splatnosti faktúry – daňového dokladu bude do 21 dní odo dňa jeho 
doručenia. Prílohou daňového dokladu bude servisný list potvrdený oboma 
zmluvnými stranami. 

3. Objednávateľ neposkytuje preddavky na plnenie zmluvy. 
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Článok IV 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ vykonáva servis osobných automobilov na základe nahlásenia poruchy 
objednávateľom v najkratšom možnom čase. 

2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách získaných 
o objednávateľovi alebo súvisiacich s objednávateľom pri poskytovaní dojednaných 
služieb.  

3. Nedodanie služby zo strany poskytovateľa v dohodnutom termíne sa považuje za 
vážne porušenie podmienok zmluvy 

4. Miestom plnenia je prevádzka zhotoviteľa. 
5. Rozsah a režim prác je stanovený STN normami a nariadeniami vlády SR. Jednotlivé 

práce vykoná zhotoviteľ vždy po odsúhlasení zástupcom objednávateľa v zmysle 
uzatvorenej zmluvy. Servisné práce sa dohodnú tak, že zástupca objednávateľa 
odsúhlasí predmet, čas, záruku a cenu plnenia. Servisné práce budú prevzaté na 
základe servisného listu. Faktúra a dodacie listy budú mať vyplnené všetky časti 
predpísaného tlačiva / čitateľne /, t.j. číslo Fa, a DL, dátum vystavenia, popis služby, 
cena za službu, predpis DPH, pečiatka a podpis zodpovedného pracovníka. Dopravu 
na miesto opravy zabezpečí objednávateľ okrem prípadov keď je osobné motorové 
vozidlo nepojazdné. V takomto prípade bude preprava zabezpečená po dohode 
zhotoviteľa a objednávateľa. Za objednávateľa sú oprávnení dodávku prevziať a 
potvrdiť dodací list zamestnanci údržby.  

6. Objednávateľ sa zaväzuje bez odkladu riadne vykonanú službu prevziať a skontrolovať 
podľa servisného listu rozsah a kvalitu vykonaných prác a podpisom na servisnom 
liste potvrdiť prevzatie služby. 

7. Ak poskytovateľ zjavne nedodržal ustanovenia tejto zmluvy o kvalite vykonanej 
služby, podľa predmetu zmluvy resp. vykonal iný druh služieb, má objednávateľ právo 
prevzatie takejto služby odmietnuť. 

8. Reklamáciu musí objednávateľ uplatniť písomne, uviesť ako sa vady prejavujú a ako 
požaduje reklamáciu vysporiadať. 

9. Pri opakovanej vade a reklamácii, si objednávateľ vyhradzuje právo ukončiť zmluvu 
uzavretú s poskytovateľom. 

10. Poskytovateľ poskytuje záruku za vykonané služby v dobe, ktorá zodpovedá dobe 
v zmysle platných právnych predpisov.      

11. V prípade, že objednávateľ neuhradí kúpnu cenu v dohodnutej lehote splatnosti 
faktúry - daňového dokladu, má poskytovateľ právo uplatniť zmluvnú pokutu vo 
výške 0,05 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

12. Uplatnením zmluvnej pokuty nie je dotknuté právo na náhradu škody ktoroukoľvek 
zmluvnou stranou. 

 
 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva sa uzatvára sa na dobu určitú do 10. 02. 2014 - 09. 02. 2015.  
2. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú 

stranu. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a musia byť 
podpísané obidvoma zmluvnými stranami.  

3. Zmluva zaniká výpoveďou bez uvedenia dôvodu, alebo dohodou zmluvných strán.    
4. V prípade výpovede výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 
5. Zmluvu možno ukončiť okamžitým odstúpením v prípade vážneho porušenia 

podmienok zmluvy niektorou zo zmluvných strán. 
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6. V prípade nižšej cenovej ponuky rovnakej kvality služieb od iného dodávateľa počas 
trvania zmluvy, si obstarávateľ vyhradzuje právo tieto služby odobrať bez ďalších 
sankcií zo strany predávajúceho. 

7. Poskytovateľ plne súhlasí s obchodnými podmienkami súťaže určenými 
obstarávateľom, ktorej sa stal víťazom. 

8. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka. 

9. Podpísaná zmluva nadobudne platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť nasledujúcim dňom po jej zverejnení v Centrálnom registri zmlúv vedenom 
Úradom vlády SR. 

 
 
 
 
 
 
V Banskej Bystrici dňa 05.02.2014   V Pezinku dňa 05.02.2014   
 
 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
                  poskytovateľ           objednávateľ 


