
ZMLUVA O SERVISNEJ SLUŽBE f .  0 f/& <*./& /£?

DODÁVATEĽ : TORBIA, s. r. o.
Sídlo: Piaristická 6667, 911 01 Trenčín, 
IČO: 36 343 129

Zapísaný v OR vedenom na Okresnom súde Trenčín, v oddieli Sro v zložke č. 15518/R 
Zastúpený: Ľubomír Gancarčík -  konateľ (v ďalšom iba ako „ dodávateľ“ )

ODBERATEĽ : Stredná odborná škola agrotechnická, Tovarnícka 1632, Topoľčany
Sídlo: Tovamická 1632, 955 29 Topoľčany 

IČO: 00398411

Zastúpený: Ing. Róbert Čaniga, PhD., riaditeľ (v ďalšom iba ako „ odberateľ“ ) 

uzavreli zmluvu o servisnej službe nasledovne :

ČLÁNOK 1.
PREDMET ZMLUVY

^  Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje, že v lehote a za ostatných podmienok dohodnutých v prílohách 
tejto zmluvy poskytne odberateľovi servisné služby, definované v tejto zmluve a to v kvalite a v čase 
požadovanom odberateľom, a odberateľ sa zaväzuje, že včas a riadne za poskytnuté služby zaplatí 
dodávateľovi odplatu dohodnutú v tejto zmluve.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že servisná služba zahrňuje : bezplatnú montáž dávkovačov, zásobovanie 
odberateľa s požadovaným množstvom a druhom materiálu podľa prílohy tejto zmluvy, prenechanie 
dávkovačov uvedených v montážnom liste odberateľovi do užívania, bezplatné výmeny a opravy 
dávkovačov v prípade poškodenia, alebo opotrebenia bežným používaním, ale aj v prípade poškodenia 
vandalizmom.

3. Dávkovače zostávajú vždy vo vlastníctve dodávateľa.
4. Zmluvné strany sa dohodli, že sa budú riadiť podmienkami dohodnutými v tejto zmluve.
5'. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní servisu s dodávkou náhradných náplní podľa potreby 

odberateľa. Dodávateľ sa zaväzuje vykonávať kontrolu funkčnosti dávkovačov. Požiadavku odberateľa na 
dodávku náplní je dodávateľ povinný zabezpečiť najneskôr do 72 hodín počas pracovných dní od jej 
doručenia.

ČLÁNOK 2.
ODPLATA

T. Za včas, riadne a kvalitné vykonanie služby je odberateľ povinný zaplatiť dodávateľovi odplatu vo výške 
určenej podľa cenníka uvedeného v prílohe tejto zmluvy.

2. Odplata za jednotlivý materiál určená podľa cenníka uvedeného v prílohe tejto zmluvy v sebe zahŕňa 
výkon servisnej služby a všetky ostatné náklady vynaložené dodávateľom v súvislosti s plnením jeho 
povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy.

3. Platba sa uskutočňuje na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej 
doručenia odberateľovi. Platením sa rozumie odpísanie fakturovanej sumy z bankového účtu odberateľa 
v prospech účtu dodávateľa.

4. V prípade omeškania platby môže dodávateľ účtovať odberateľovi úrok z omeškania vo výške 0,02 % 
z neuhradenej čiastky za každý deň omeškania.

ČLÁNOK 3.
ZODPOVEDNOSŤ ZA SLUŽBY

1. Dodávateľ je povinný pri plnení povinností vyplývajúcich mu z tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou.

2. Dodávateľ zodpovedá za včasné, riadne a kvalitné vykonanie servisnej služby v súlade s požiadavkami 
odberateľa, ktoré sú definované v tejto zmluve a prílohe tejto zmluvy v plnom súlade s právnymi 
predpismi platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.

3. Odberateľ sa zaväzuje nepoužívať do zapožičaných dávkovačov dodávateľa náplne od iných dodávateľov. 
Porušenie tohto záväzku sa považuje za porušenie zmluvy zo strany odberateľa a môže mať za následok 
okamžité odstúpenie od zmluvy zo strany dodávateľa. Výnimku tvorí prípad, keď dodávateľ nesplní svoj



záväzok dodať v zmysle tejto zmluvy náplne v dohodnutom čase a v požadovanom množstve do 72 hodín 
(počas pracovných dní).

4. Odberateľ sa zaväzuje minimálne šesť krát v kalendárnom roku odobrať nešpecifikované množstvo náplní 
do jednotlivých dávkovačov, ktoré sa nachádzajú na konkrétnej prevádzke, podľa preberacieho protokolu.

5. Dodávateľ zodpovedá za škody spôsobené jeho činnosťou odberateľovi a je povinný podľa rozhodnutia 
odberateľa zaplatiť náhradu za vzniknuté škody, alebo ich odstrániť na vlastné náklady. Nie je však 
povinný v prípade demontáže dávkovačov vzniknuté diery po vŕtaní v stenách uviesť do pôvodného stavu.

ČLÁNOK 4.
ZODPOVEDNOSŤ ZA MAJETOK

1. Dodávateľ garantuje bezplatnú výmenu dávkovačov v prípade poškodenia. Poškodenie dávkovačov je 
odberateľ povinný bezodkladne oznámiť písomne alebo faxom dodávateľovi.

2. Dodávateľ je povinný riadne sa starať o funkčnosť majetku určeného k vykonávaniu servisnej služby.
3. Montážne náklady sa zaväzuje dodávateľ vykonať bezplatne.

ČLÁNOK 5.
TRVANIE ZMLUVY

1. Táto zmluva nadobúda účinnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami a uzatvára sa na dobu 
neurčitú so 6 mesačnou výpovednou lehotou.

2. Pred uplynutím dojednanej doby platnosti zmluvy, môže byť zmluvný vzťah ukončený vzájomnou 
dohodou zmluvných strán.

3. Dodávateľ môže od zmluvy odstúpiť, ak mu odberateľ neumožní vykonávať servisnú službu, alebo ak
_  neuhradí faktúru o viac ako 30 dní po dobe jej splatnosti uvedenej v článku 2, bod 3 tejto zmluvy.

V prípade ukončenia zmluvného vzťahuje odberateľ povinný do 10 dní vrátiť všetky dodané dávkovače.
V prípade nevrátenia dávkovačov je dodávateľ oprávnený požadovať náhradu podľa cenníka dávkovačov 
uvedeného v prílohe tejto zmluvy.

4. Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade ak dodávateľ poruší niektorú zo svojich povinností 
vyplývajúcich z tejto zmluvy a ak odberateľ na to upozornil dodávateľa faxom a v priebehu 72 hodín od 
doručenia faxu nedošlo k náprave zo strany dodávateľa.

ČLÁNOK 6.
1. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia podľa tejto zmluvy musia byť v písomnej 

forme, budú sa doručovať jedným, alebo viacerými z nasledujúcich spôsobov a budú považované za riadne 
doručené, ak
a) budú doručované osobne, pri prijatí alebo odmietnutí prevzatia
b) budú zasielané faxom, v prvý pracovný deň po prijatí potvrdenia o uskutočnení prenosu alebo
c) budú zasielané formou doporučenej listovej zásielky, v tretí deň po jej odoslaní, ak nie je preukázaný 

skorší termín doručenia
2. Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ostatná komunikácia podľa tejto zmluvy budú adresované, ak si 

zmluvné strany neoznámia spôsobom podľa bodu I. tohto článku iné adresy a čísla, na adresy a čísla, ktoré
^  sú uvedené v záhlaví tejto zmluvy.

ČLÁNOK 7.
1. Právne vzťahy založené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom 

znení a súvisiacimi právnymi predpismi SR.
2. Zmluvu je možné meniť, alebo dopĺňať len písomnými dodatkami, podpísanými štatutárnymi zástupcami 

zmluvných strán.
3. Zmluva sa uzatvára s účinnosťou od 01. 02. 2016
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží dve vyhotovenia.

V Topoľčanoch dňa : 01.02.2016 V Trenčíne dňa : 01.02.2016

Za odberateľa : Za dodávateľa :

o

Ing. Róbert Caniga, PhD 
riaditeľškoly

Ľubomír Gancarčík 
konateľ s.r.o.


