
Zmluva o poskytovaní služby 

Uzatvorená podľa §536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení 

neskorších predpisov 

 

 

 

 

Č. I. 

Zmluvné strany 

 

 

Dodávateľ :  Mestský podnik služieb Čierna nad Tisou spol. s r.o. 

Sídlo :   Zimná 412, 076 43 Čierna nad Tisou 

Zastúpený :  Ing. Marta Vozáriková – Riaditeľka spoločnosti 

IČO :   36787108 

DIČ :   2022399984 

Bankové spojenie : VUB 

Číslo účtu :  SK5802000000004271728456 

( ďalej len dodávateľ ) 

 

a 

 

Odberateľ :  Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským 

Sídlo :   Zimná 6, 076 43 Čierna nad Tisou 

Zastúpený :  Ing. Lórant Szücs 

IČO :   35541121 

Bankové spojenie : Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu :  SK3556000000004306326001 

( ďalej len odberateľ ) 

 

 

 

Čl. II. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je obsluha, prevádzka a údržba nízkotlakovej kotolne na plynné 

palivo na ZŠ s VJM, Zimná 6 v Čiernej nad Tisou. Uvedené služby budú vykonávané 

v pracovných dňoch, v dňoch pracovného pokoja a pracovného voľna. V prípade 

práceneschopnosti, dovolenky a iných prekážok v práci je dodávateľ povinný  zabezpečiť 

kvalifikačnú náhradu a prerokovať to s odberateľom. Preškolenia kuričov, povinné zdravotné 

prehliadky a osobné ochranné pracovné prostriedky zabezpečuje dodávateľ na vlastné 

náklady.  Zodpovednosť za bezpečnosť pri obsluhe kotlov je ťarchou dodávateľa. 

 

Čl. III. 

Rozsah výkonu prác 

 

Rozsah výkonu prác je stanovený prevádzkovým poriadkom kotolne. V zmysle platnej 

zmluvy s dodávateľom plynu je potrebné dodržať. 

- DMM – 500m3 

- Frekvencia kontroly kotolne v zmysle prevádzkového poriadku 



- Prvá kontrola ráno o 6:00 hod. počas vykurovacieho obdobia 

V prípade nahlásenia poruchy alebo inej závady v kotolni, dodávateľ je povinný dostaviť 

sa do kotolne a poruchu odstrániť, alebo zabezpečiť jej odstránenie po dohode 

s odberateľom. 

 

Čl.IV. 

Termín plnenia 

 

Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 05.12.2022 do 31.04.2023 

 

Čl. V. 

Cena služieb 

 

Cena za komplexné služby obsluhy nízkotlakovej ktolne v zmysle prevádzkového 

poriadku v priestoroch odberateľa je 110,00 € mesačne s DPH, nakoľko dodávateľ je 

platiteľom DPH. 

 

Čl. VI. 

Platobné podmienky 

 

Úhrada za vykonané služby bude realizovaná mesačne na základe vyhotovenej faktúry so 

splatnosťou 14 dní od jej doručenia. V prípade nedodržania splatnosti faktúry dodávateľ má 

právo fakturovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

Odberateľ neposkytuje dodávateľovi preddavok. 

 

Čl. VII. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

Práva a povinnosti zmluvných strán sú uvedené v prevádzkovom poriadku kotolne. 

 

Čl. VIII. 

Reklamácie, sankcie, postihy a penále 
 

Odberateľ má právo kedykoľvek kontrolovať vykonávanie a kvalitu kuričských prác, t.j. 

obsluhu 3 kotlov, dodržiavanie čistoty a poriadku v kotolni, vrátane termínov kontrol. Ak 

odberateľ zistí, že požadované práce nie sú vykonané v požadovanej kvalite, je oprávnený 

požadovať, aby dodávateľ bezodkladne vady odstránil. V Prípade neodstránenia vád v termíne 

podľa prevádzkového poriadku, resp. v dohodnutom termíne má odberateľ právo účtovať 

dodávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% za každý deň omeškania. V prípade 

opakovaného porušovania povinnosti môže odberateľ dať výpoveď v zmysle Č. IX. Tejto 

zmluvy. 

 

Čl. IX. 

Spôsob ručenia za škody 

 

Výpovedná lehota pre obidve zmluvné strany je jeden mesiac. Lehota začína plynúť prvým 

dňom mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

 

 



Čl. X. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je prevádzkový poriadok kotolne, vrátane 

fotokópií platných kuričských oprávnení a osvedčenia o vykonaní preškolenia kuričov 

pre uvedené typy kotlov. 

2. Práva a povinnosti odberateľa ak nie sú upravené touto zmluvou riadia sa Obchodným 

zákonníkom a predpismi a ním súvisiacimi. 

3. Každá zo zmluvných strán môže zmluvu písomne vypovedať z akéhokoľvek dôvodu, 

alebo bez udania dôvodu. Výpovedná doba ja 1 mesačná a začína plynúť prvým dňom 

kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená. 

4. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy musia mať formu písomných dodatkov 

a musia byť potvrdené obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných strán 

obdrží jedno vyhotovenie. 

6. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami. 

7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu, ktorý vyjadruje ich 

slobodnú a vážnu vôľu, zmluvu neuzavreli v tiesni, na znak čoho túto zmluvu 

vlastnoručne podpisujú. 

 

 

 

V Čiernej nad Tisou dňa 30.11.2022                                          V Čiernej nad Tisou dňa  

 

 

 

....................................      ......................................... 

        Dodávateľ                    Odberateľ  

 

 

 


