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Z M L U V A   O   D I E L O  č.  0103/2011 

uzatvorená v zmysle ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 
 
 

Čl. 1 
Definovanie zmluvných strán 

 
 

1. Objednávateľ:  Katastrálny úrad v Prešove 

 Sídlo:    Konštantínova 6, 080 01 Prešov 

 IČO:    37870173 

 DIČ:    2021622988 

 Zastúpený:   Ing. Rudolf Stanek, prednosta 

 Bankové spojenie:  7000004337/8180, Štátna pokladnica Bratislava 

 Tel./fax:   051/28 185 05, 051/77 115 73 

 

2. Zhotoviteľ:  FAX & COPY Prešov spol. s r.o. 

 Sídlo:   Slovenská 86, 080 01  Prešov 

 IČO:    31674615 

 DIČ:   2020519094 

 IČ DPH:   SK2020519094 

 Zastúpený:   Ing. Vladimír Kolarčík, konateľ 

 Bankové spojenie:  713301663/7500, ČSOB Prešov 

 Tel./fax:   051/7734 685, 051/7725 222 

 

 
 

Čl. 2 
Predmet a miesto plnenia zmluvy 

 
Predmetom plnenia zmluvy je komplexné zabezpečenie servisnej starostlivosti kopírovacích strojov 
prevádzkovaných objednávateľom,  uvedených v prílohe č. 1 tejto zmluvy v sídle objednávateľa a jeho 
organizačných zložiek – správ katastra. Zhotoviteľ bude komunikovať pri poskytovaní servisných 
služieb so zodpovedným pracovníkom objednávateľa, uvedeným v záväznej písomnej objednávke 
(pracovník, ktorý objednávku vybavuje). Zhotoviteľ sa zaväzuje vopred oznámiť objednávateľovi 
všetky prípady, ktoré si budú vyžadovať dielenskú opravu v prevádzke zhotoviteľa a opravy väčšieho 
rozsahu (nad 200,-€). Tieto opravy je možné realizovať až po odsúhlasení objednávateľom. 
Objednávateľ si vyhradzuje právo neuhradiť zhotoviteľovi náklady, ktoré mu vzniknú 
nerešpektovaním uvedených zmluvných dojednaní. 
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Zhotoviteľ bude servisné služby zabezpečovať z týchto servisných stredísk pre príslušné pracoviská 
verejného obstarávateľa: 
Servisné stredisko Prešov: 

- Katastrálny úrad v Prešove, Konštantínova 6 
- Správa katastra Bardejov, Dlhý rad 16 
- Správa katastra Prešov, Konštantínova 6 
- Správa katastra Sabinov, 17. novembra 2 
- Správa katastra Stará Ľubovňa, Nám. gen. Štefánika 531 
- Správa katastra Stropkov, Športová 2 
- Správa katastra Svidník, Sovietskych hrdinov 200/33 
- Správa katastra Vranov n/Top., Kalinčiakova 878 

Servisné stredisko Spišská Nová Ves: 
- Správa katastra Kežmarok, Baštová 16/A 
- Správa katastra Levoča, Mäsiarska 14 
- Správa katastra Poprad, Ul. Currie 3 

Servisné stredisko Humenné: 
- Správa katastra Humenné, Štefánikova 18 
- Správa katastra Medzilaborce, Dobrianskeho 89 
- Správa katastra Snina, Partizánska 1057 
 
 

Čl. 3 
Doba platnosti zmluvy 

 
Doba platnosti zmluvy: 36 mesiacov od účinnosti zmluvy. 
Plnenie zmluvy sa bude realizovať v závislosti od prevádzkových potrieb objednávateľa na základe 
samostatných písomných objednávok, ktoré budú zasielané zhotoviteľovi faxom alebo doručené 
osobne. 
 
 

Čl. 4 
Cena a platobné podmienky 

 
Cena za každú začatú ½ – hodinu servisného zásahu vrátane DPH je 9,60 €, slovom deväť 60/100 
EUR. 
 
Cena za 1 km dopravných nákladov najazdených v súvislosti s výkonom servisných činností podľa 
tejto zmluvy je 0,24 €, slovom nula 24/100 EUR. 
 
Ceny náhradných dielov použitých pri opravách a servisných službách sa účtujú podľa aktuálne 
platného cenníka zhotoviteľa. 
 
Zmluvné ceny za poskytnuté služby sú maximálne. Zmluvná cena a sadzba za 1 km dopravných 
nákladov sa môže meniť iba po vzájomnej dohode zmluvných strán z dôvodu zmeny sadzby DPH 
a zmene cien PHM o viac ako 20% oproti cenám, platným v čase uzatvorenia zmluvy. 
 
Zhotoviteľovi vznikne právo vystaviť daňový doklad (faktúru) po protokolárnom odovzdaní predmetu 
plnenia, t.j.  po podpísaní servisného záznamu oboma zmluvnými stranami. 
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Úhrada predmetu plnenia sa bude realizovať formou 100% úhrady do 14 dní od prevzatia faktúry 
objednávateľom. Prílohou faktúry bude servisný záznam podpísaný poverenou osobou zhotoviteľa 
a objednávateľa. 
 
 

Čl. 5 
Podmienky poskytnutia servisných služieb 

 
Zhotoviteľ sa zaväzuje nastúpiť na servisný zásah na požiadanie objednávateľa v lehote 24 hodín 
od nahlásenia potreby servisného zásahu faxovou, resp. osobne doručenou objednávkou. Doba 
a miesto  uskutočnenia opravy bude v závislosti od jej náročnosti a zložitosti dohodnutá a uvedená  
v servisnom zázname. 
 
Servis sa uskutočňuje na príslušnom mieste plnenia tejto zmluvy, označenom v písomnej objednávke. 
V prípade, že servisný prípad bude vyžadovať dielenskú opravu, bude servis vykonaný  v servisnom 
stredisku (strediskách) zhotoviteľa v Prešove na Slovenskej 86. 
Zhotoviteľ zapožičia na požiadanie objednávateľa bezplatne náhradný kopírovací stroj v prípade, že 
dĺžka opravy bude presahovať 2 pracovné dni. Zhotoviteľ bude účtovať objednávateľovi počet 
urobených kópií za cenu 0,10 € / kópiu. Zhotoviteľ na požiadanie objednávateľa bude vypracovávať 
písomné posudky na neopraviteľné kopírovacie stroje a zabezpečí ich ekologickú likvidáciu bezplatne. 
 
 

Čl. 6 
Povinnosti zmluvných strán 

 
Zhotoviteľ je povinný: 
- vykonávať servis v termíne dohodnutom touto zmluvou 
- vystaviť preberací protokol 
- zabezpečiť, aby predmet plnenia mal v dobe prevzatia dohodnuté vlastnosti a nemal závady 
 
Objednávateľ je povinný: 
- zabezpečiť podmienky dodávky predmetu plnenia tak, aby zo strany zhotoviteľa mohol byť 

splnený termín plnenia 
- zabezpečiť všetky podmienky týkajúce sa bezpečnosti pri práci pre pracovníkov zhotoviteľa 
 
 

Čl. 7 
Zmluvné pokuty 

 
Na porušenie zmluvných povinností a jeho následky sa vzťahujú ustanovenia § 365 a nasl. 
Obchodného zákonníka. 
 
Objednávateľ má právo na zmluvnú pokutu v prípade, ak zhotoviteľ nedodrží termíny dohodnuté touto 
zmluvou. Výška zmluvnej pokuty je 0,05% z fakturovanej sumy za každý začatý deň omeškania. 
 
Zhotoviteľ má právo na úrok z omeškania v prípade, ak objednávateľ neuhradí platbu za predmet 
zmluvy v termíne dohodnutom touto zmluvou. Výška úroku z omeškania je 0,05% z nezaplatenej 
sumy za každý deň omeškania platby. 
 
 



 

4 

 

Čl. 8 
Prechodné a záverečné ustanovenia 

 
Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jej podpise 2 
vyhotovenia. 
 
Práva a povinnosti z tejto zmluvy prechádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch 
zmluvných strán. 
 
Ostatné podmienky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka, Občianskeho zákonníka a ostatných platných právnych predpisov. 
 
Zmluvu je možné meniť len dohodou obidvoch zmluvných strán vo forme písomných číslovaných 
dodatkov. Návrh dodatku môže predložiť každá zo zmluvných strán. 
 
Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán písomnou formou s výpovednou lehotou 2 
mesiace, ktorá začína plynúť dňom doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 
 
Na túto zmluvu sa vzťahuje ustanovenie § 47a Občianskeho zákonníka o účinnosti povinne 
zverejňovaných zmlúv, definovaných ustanovením § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 
k informáciám.  
 
Zmluva nadobudne podľa § 47a  ods. 1 Občianskeho zákonníka účinnosť dňom nasledujúcim po dni 
jej zverejnenia na webe Katastrálneho úradu v Prešove. Podľa ust. § 47a ods. 4 občianskeho 
zákonníka, ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu 
zmluvy nedošlo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………                             ………………………………………… 
                 Ing. Rudolf Stanek        Ing. Vladimír Kolarčík 
                  za objednávateľa       za zhotoviteľa 


