Zmluva o poskytovaní služieb
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov
Zmluvné strany:
Objednávateľom:
Mestské služby Topoľčany, s.r.o.
Sídlo :
Nám. M. R. Štefánika 1, 955 01 Topoľčany
IČO :
44 818 378
IČ DPH :
SK2022854053
Bankové spojenie :
VÚB, a.s. pobočka Topoľčany
Číslo účtu :
SK67 0200 0000 0027 6124 5458
Zápis v Obchodnom registri : Okresný súd Nitra, oddiel : Sro, vložka č.: 24871/N
Konajúci prostredníctvom: Mgr. Martin Bucko, konateľ
(ďalej len „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľ:
Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
IBAN:
Zapísaný:
Konajúci prostredníctvom:
(ďalej len „Poskytovateľ“)

Jakub Sečanský
Ľudmily Podjavorinskej č. 438/15, 957 01 Bánovce nad Bebravou
47 851 708
1087114259
SLSP Bánovce nad Bebravou
SK 91 0900 0000 0050 6368 5097
OÚ živnostenské oddelenie Bánovce nad Bebravou , reg. č.: 310-8467
Jakub Sečanský

(Pre účely tejto zmluvy sa objednávateľ a poskytovateľ označujú tiež spoločne aj ako ,,zmluvné
strany“)

Článok I.
Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy na základe výsledkov verejného obstarávania
zákazky na poskytnutie služby podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o
zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a to na predmet obstarávania:
,,Vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených technických zariadení plynových
v bytových domoch“
Článok II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených
technických zariadení plynových v bytových domoch v správe správcu Mestské služby
Topoľčany, s.r.o., odstraňovanie nedostatkov zistených počas vykonávania týchto odborných
prehliadok a odborných skúšok, a odstraňovanie poruchových stavov nahlásených vlastníkmi
bytov a nebytových priestorov, v predmetných bytových domoch.
Predmetom revízie je spoločný NTL rozvod plynu v bytových domoch od hlavného uzáveru na
vstupe do domu vrátene regulačnej rady, po jednotlivé hlavné uzávery bytov.
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2. Poskytovateľ bude realizovať službu v súlade s vyhláškou č. 508/09 Z.z., platných STN, ako
i s plánom odborných prehliadok a skúšok plynových zariadení, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy.
Článok III.
Čas plnenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.01.2021 do 31.12.2023.
2. Poskytovateľ zodpovedá za odborné a včasné plnenie zmluvných záväzkov.
Článok IV.
Cena
Cena za poskytnuté služby je stanovená na základe cenovej ponuky poskytovateľa, ktorú predložil
v rámci výberového konania na vykonávanie odborných prehliadok a skúšok vyhradených
technických zariadení plynových a to vo výške 13,00 € za bytovú jednotku. Poskytovateľ nie je
platcom DPH. Závady odstrániteľné počas odbornej prehliadky a skúšky sú zarátané v cene služby.
Ceny pre činnosti spojené s odstraňovaním závažnejších nedostatkov zistených počas odbornej
prehliadky a odbornej skúšky vyhradených technických zariadení plynových ( nedostatky, ktoré nie je
možné odstrániť počas OP a OS ) a poruchových stavov nahlásených vlastníkmi bytov a nebytových
priestorov predmetných bytových domov, budú ocenené samostatne podľa cenníku poskytovateľa.
Článok V.
Platobné podmienky
1. Platby budú realizované objednávateľom na základe faktúr – daňových dokladov, ktoré vystaví
poskytovateľ podľa skutočne poskytnutých služieb a to prevodným príkazom na účet
poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
2. Lehota splatnosti je 14 dní odo dňa jej vystavenia poskytovateľom.
3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového dokladu, objednávateľ má právo
vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu. V takomto prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti
a nová lehota splatnosti začne plynúť vystavením opravenej faktúry objednávateľovi.
Článok VI.
Realizácia a odovzdanie predmetu plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že odborné prehliadky a odborné skúšky bude vykonávať len osobou
s odbornou spôsobilosťou podľa § 16 ods. 1 vyhlášky č. 718/2002 Z.z. o bezpečnosti a ochrane
zdravia pri práci.
2. Poskytnutie služby sa považuje za vykonané vtedy, keď budú odborné prehliadky a odborné
skúšky riadne ukončené podľa predmetu zmluvy, vrátane predloženia všetkých dokladov, ktorých
súčasťou budú aj výrobné čísla kontrovaných plynomerov.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu
1. Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní Revízii dodržiavať všeobecné záväzné právne
predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany
životného prostredia a iné všeobecne záväzné predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie Revízii
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( ďalej len „relevantné právne predpisy“ ).
2. Poskytovateľ zodpovedá za všetku škodu, ktorá vznikne Objednávateľovi v dôsledku
porušenia povinností Poskytovateľa vyplývajúcich z relevantných právnych predpisov, alebo
okolností, o ktorých Poskytovateľ vedel, alebo vzhľadom na svoju kvalifikáciu mal vedieť
a tieto neodstránil.
3. V prípade, že je Poskytovateľ v omeškaní s riadnym vykonaním Revízii v termíne, podľa
prílohy zmluvy, zodpovedá Poskytovateľ za všetku škodu, ktorá vznikla Objednávateľovi
v dôsledku nedodržania tohto termínu.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami.
2. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa v plnom rozsahu riadia súvisiacimi ustanoveniami
Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a platného právneho poriadku Slovenskej
republiky.
3. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú
podpísané oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden si ponechá objednávateľ a jeden
poskytovateľ.
5. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zmluvu o poskytnutie služby vypovedať pri
nedodržaní zmluvných podmienok a to písomnou formou s dvojmesačnou výpovednou lehotou.
Výpovedná lehota začína plynúť 1. dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede druhej
zmluvnej strane.
6. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory súvisiace s plnením ustanovení tejto zmluvy prednostne
rokovaniami zástupcov štatutárnych orgánov zmluvných strán.
7. Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že sa ich právne vzťahy vyplývajúce z tejto zmluvy budú
spravovať právnym poriadkom SR a na prejednanie prípadných sporov budú príslušné súdy SR
V Topoľčanoch, dňa

V Bánovciach nad Bebravou, dňa

Za objednávateľa:

Za poskytovateľa:

................................................
Mgr. Martin Bucko, konateľ

............................................
Jakub Sečanský- konateľ
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