
 
 

ZMLUVA O SERVISE 
 

č. 3258-S2021 
 
 
 

Článok č.1 
Zmluvné strany 

 
 

Zhotoviteľ: 
 
Obchodné meno:          ARES, spol. s r.o. 
Sídlo:                                  Športová 5, 831 04 Bratislava 
Štatutárny zástupca:          Ján Drobný, konateľ 
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I., odd. Sro, vložka č.6237/B 
IČO:                                   31363822 
DIČ:                                   2020336626 
IČ DPH:                             SK2020336626 
Bankové spojenie:             TATRA Banka Bratislava 
Číslo účtu:                           2624340299/ 1100 
Telefonický kontakt:            02/48204542 
E-mail :          ares@ares.sk   
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach technických:  Mgr. Marián Potaš  

 
 
Objednávateľ: 
  
Obchodné meno:  Obec Tomášovce 
Sídlo:    Partizánska 132, 985 56 Tomášovce 
Štatutárny zástupca:  Ing. Ján Mičuda 
IČO:     00316474 
DIČ:     2021251023 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 
Číslo účtu:   IBAN SK89 5600 0000 0060 4959 7001 
Telefonický kontakt:  +421 474 371 446, +421 908 941 808 
E-mail:    obec@tomasovce.sk  
Osoby oprávnené rokovať 
vo veciach zmluvných:  Ing. Ján Mičuda, starosta obce 
Osoby oprávnené rokovať   
vo veciach technických:  Ing. Ján Mičuda, starosta obce 
 
 
 
 
 
Zmluva o dielo je uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. - Obchodného zákonníka. 
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 Článok č.2 
Predmet zmluvy 

 
2.1 - Predmetom zmluvy je vykonávanie servisnej činnosti zhotoviteľom, na na vyhradených zdvíhacích 

zariadeniach objednávateľa uvedených v prílohe č.1 tejto zmluvy. Táto činnosť sa riadi vyhláškou 
MPSVR SR č.508/2009 Z.z. a podľa účinných technických noriem, prevádzkových predpisov 
a mazacích plánov od výrobcov . 

 
2.2 - Servisná činnosť na plošinách obsahuje: 
  

2.2.1  Vykonávanie pravidelných odborných prehliadok (revízií) 
2.2.2  Vykonávanie pravideľného odborného servisu 
2.2.3  Mazanie plošín 

 
 
 
2.3 - Na základe individuálnych požiadavok objednávateľa formou objednávok sa zhotoviteľ zaväzuje 
 vykonávať: 
     2.3.1 Vykonávanie opráv, okrem záručných opráv, ktoré zabezpečuje dodávateľ plošiny            
                
 
 

Článok č.3 
Miesto plnenia 

 
3.1 - Predmetná činnosť sa vykonáva v nasledovnom mieste plnenia: 

Obecný úrad Tomášovce, Partizánska 132, 98556 Tomášovce 
 
 
 

Článok č.4 
Prevádzkovateľ plošín: 

 
4.1 - Prevádzkovateľ má nižšie uvedený názov, adresu a kontaktnú adresu: 

Obec Tomášovce, Partizánska 132, 98556 Tomášovce 

 
 
 

Článok č. 5 

Čas plnenia 
 
 5.1 - Termíny vykonávania servisnej činnosti na plošinách: 
  

 
5.1.1  Jedenkrát za polrok - vykonávanie odborných prehliadok (revízií) 
5.1.2  Podľa termínov uvedených v pokynoch výrobcu plošín – vykonávanie odborného servisu 
5.1.3  Podľa termínov uvedených v mazacích plánoch výrobcu plošín – vykonanie mazania 
 



Článok č.6 
Nahlasovanie požiadavok pre plnenie predmetu zmluvy 

 
6.1 - Kontaktné údaje zhotoviteľa: 
 6.1.1 . Ares, spol.s r.o. Elektrárenská 12091, 83104 Bratislava 
  telefón : 02/48204542, mobil: 0800 150 339 
               email: ares@ares.sk 
 
 
6.2 - Kontaktné údaje objednávateľa: 

Obec Tomášovce 
Adresa: Partizánska 132, 985 56 Tomášovce 
Telefonický kontakt: +421 474 371 446, mobil: +421 908 941 808 
E-mail: obec@tomasovce.sk 

 
 

Článok č.7 
Cena 

 
7.1 -  Na základe zákona o cenách č. 18/1996 Z.z. je cena stanovená dohodou podľa prílohy č.1 tejto 

zmluvy. 
7.2 -  Cena je pevná ku dňu uzavretia tejto zmluvy. Môže sa zmeniť po dohode zmluvných strán 

na základe indexov rastu nákladov (napr.inflácia), oznámených štátnymi orgánmi (SŠÚ). 
 
 

Článok č.8 
Fakturácia a platby 

 
8.1 - Zhotoviteľ na základe protokolov o vykonaní prác, potvrdených zástupcom objednávateľa vystaví  
 a doručí objednávateľovi faktúry za vykonané práce k úhrade. 
8.2 - Objednávateľ je povinný uhradiť faktúry najneskôr do 30 dní odo dňa ich doručenia. 
 
 

Článok č.9 
Sankcie 

 
9.1 -  V prípade, že je zhotoviteľ v omeškaní s vykonávaním základnej servisnej činnosti na plošinách 

podľa článkov 5.1.1 až 5.1.3 je povinný objednávateľovi zaplatiť úrok z omeškania vo výške 0,05% 
zo  sumy patriacej pre príslušný výkon za každý deň omeškania. 

9.3 -  V prípade, že je objednávateľ v omeškaní s finančnou úhradou faktúr zhotoviteľ má právo účtovať 
zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,05% z dĺžnej sumy za každý deň omeškania. 

 
 

Článok č.10 
Záruky a zodpovednosť za vady 

 
10.1 - Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať 6 mesačnú záruku na vykonané práce. 
10.2 - Zhotoviteľ nezodpovedá: 
 10.2.1 - Za poškodenie zariadení nedodržiavaním STN,  výrobcovho návodu k obsluhe a 

prevádzkovaniu. 
 10.2.2 - Za mechanické poškodenie cudzou osobou a vandalizmom. 
 10.2.3 - Za poškodenie spôsobené živelnými pohromami. 
 10.2.4 - Za poškodenie spôsobené zlou kvalitou sietí, na ktoré sú  zariadenia napojené. 
 10.2.5 - Za odcudzenie prvkov alebo ich častí po potvrdení odovzdávacieho a preberacieho protokolu. 
10.3 - Zhotoviteľ zodpovedá za kvalitu prác a dodávok v zmysle tejto zmluvy podľa platných noriem. 
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Článok č.11 
Platnosť zmluvy, výpoveď a výpovedné lehoty 

 
 
11.1-  Zmluva nadobudne platnosť a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 

sídle objednávateľa resp. v Centrálnom registri zmlúv. 
11.2 - Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
11.3 - Túto zmluvu je možné vypovedať zmluvnými stranami jednostranne - písomným doručením 

výpovede. Výpoveď začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej 
zmluvnej strane a výpovedná lehota je tri mesiace. 

 
 

Článok č. 12 
Záverečné ustanovenia 

 
12.1 - Prípadné zmeny vo veci tejto zmluvy je možné vykonávať len písomne, formou dodatkov k tejto  
          zmluve a vzájomným odsúhlasením. 
12.2 - Zhotoviteľ ako i objednávateľ prehlasujú, že textu tejto zmluvy porozumeli a na znak súhlasu ju 

potvrdzujú svojimi podpismi. 
12.3 - Vzťahy v tejto zmluve výslovne neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami § 536 až 565 

Obchodného zákonníka 
12.5 - Príloha č.1, strana 1 a 2, technická a cenová špecifikácia, je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 
12.6 - Zhotoviteľ zodpovedá za dodržiavanie právnych predpisov v oblasti PO a BP svojimi pracovníkmi, 

 ako aj za dodržiavanie niektorých predpisov objednávateľa, s ktorými jeho pracovníci boli 
 oboznámení. 

12.7 - Zmluvné strany zodpovedajú za neplnenie povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a nahradia 
 druhej strane škodu, ktorá jej tým vznikne. 

12.8 - Zhotoviteľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa v súvislosti  
 s touto zmluvou dozvedel o objednávateľovi, jeho objektoch a zariadeniach. 
 
 
 
 
Dátum: Dátum:  
 
 
 
Pečiatka a podpis objednávateľa: Pečiatka a podpis zhotoviteľa: 
 



Príloha, strana 1 
 
 

Príloha č.1 - technická a cenová špecifikácia k zmluve č. 3258-S2021 

 
 
Objekt 
 
Typ plošiny Výrobné číslo Stanice/Nástupištia 
 
ZP5  GC0036                        2 
 
Cena za  odbornú prehliadku a servis, mazanie  
 
Cena za odbornú prehliadku                60,- EUR bez DPH / 1 kus 
Cena za bežný servis                           33,- EUR bez DPH / 1 kus 
 

 

 
 



Príloha, strana 2 
 
 

Príloha č.2 - technická a cenová špecifikácia k zmluve č. 3258-S2021 
 
V cene za odbornú prehliadku a servis je zahrnuté okamžité odstránenie drobných závad zistených  
pri prehliadke bez použitia materiálu v nasledujúcom rozsahu: 
     
- Kontrola, čistenie a nastavenie elektrických prístrojov  
- Čistenie stroja  
- Opravy elektroinštalácie  a jej údržba  
 

 
Odstraňovanie porúch 
 
Vykonávanie bežných opráv realizujeme na základe samostatných objednávok, pričom za objednávku sa 
považuje aj telefonické nahlásenie poruchy plošiny. Tieto práce budú ocenené hodinovou zúčtovacou 
sadzbou 20,- EUR bez DPH za každú odpracovanú hodinu na jedného pracovníka, okrem ceny 
použitého materiálu a dopravných nákladov.  
Podkladom pre fakturáciu po vykonaní opravy, bude pracovný výkaz o oprave potvrdený poverenou 
osobou zo strany objednávateľa. 

 
 
 
Dátum:       Dátum: 
 
 
 
 
Pečiatka a podpis objednávateľa:   Pečiatka a podpis zhotoviteľa: 


