
 

Č.p. SEMaI-186-18/2011 OVO 
 

Zmluva o poskytnutí služby č. SAP 6100000078 
uzatvorená podľa § 269 a násled. ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov, je výsledkom verejnej súťaže. 
SPO ZK – 18 – 4 / 2011 

 

Článok I. 
                                                                     Zmluvné strany 
 
1.1. 
Objednávateľ: 
 
 
 

Slovenská republika 
Ministerstvo obrany SR 
Sekcia majetku a infraštruktúry 
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava 

V zastúpení štatutárneho zástupcu RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ  
generálny riaditeľ 
tel.: +421 960 312 155 
fax: +421 960 312 597 

IČO: 30 845 572 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 70000171928/8180 
Oprávnený rokovať vo veciach zmluvných RNDr. Ing.Marián VISKUPIČ – generálny 

riaditeľ SEMaI 
Oprávnený rokovať vo veciach technických Ing. František SOLAŘ – riaditeľ SAMaV 

tel.: +421 960 3275 10 
(ďalej len objednávateľ)  
 
1.2. 
Poskytovateľ: 
(názov a adresa) 

kampa servis, s.r.o. 

Zastúpený: Vladimír SCHNEIDER 
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným 
IČO: 36 622 893 
IČ DPH (DIČ): 2021780222 
Bankové spojenie: Tatra Banka 
Číslo účtu: 2627779977/1100 
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov ÚVO (obchodného registra, 
živnostenského registra): 

Zapísaný v obchodnom registri Okresného 
súdu Banská Bystrica, Oddiel: Sro, Vložka 
číslo:  8868/S 

Oprávnený rokovať vo veciach technických:  
Číslo telefónu:  
Číslo faxu:  
(ďalej len poskytovateľ)  
 
 
 



 

Čl. II 
Osobitné ustanovenie 

 
2.1. Slovenská republika – Ministerstvo obrany SR, zastúpená Sekciou majetku a infraštruktúry je 

verejným obstarávateľom a objednávateľom pre Stredisko prevádzky objektov Zemianske 
Kostoľany. 

 
2.2. Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu v súlade s výsledkom obstarania zákazky s nízkou hodnotou 

evidovanej pod číslom SEMaI-186/2011-OVO. 
 
 

Čl. III 
Predmet zmluvy 

 
3.1. Predmetom tejto zmluvy o poskytnutí služby je „Upratovanie vnútorných priestorov 

v Stredisku prevádzky objektov Zemianske Kostoľany“ v zmysle špecifikácie uvedenej 
v prílohe č. 2, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

 
 

Čl. IV 
Miesto poskytnutia služby  

 
 4.1. Miesta poskytnutia služby sú uvedené v prílohe č. 1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto 

zmluvy.  
 
 

Čl. V 
Cena  

 
5.1. Cena za zhotovenie predmetu zákazky je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade 

s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Cena je vyjadrená 
v €.  

    
5.2. V zmluve cena za predmet zákazky obsahuje celkovú cenu za požadovanú službu za obdobie 

7.3.2011-30.4.2011, t.j. sumár všetkých položiek za Stredisko prevádzky objektov Zemianske 
Kostoľany. Táto cena zahŕňa všetky náklady, ktoré poskytovateľovi vzniknú v 
súvislosti s poskytnutím služby (napr. priamy materiál, priame mzdy, výrobnú réžiu, priamu réžiu, 
dopravu do miesta poskytnutia služby, zisk, atď.). 

 
5.3. Celková predpokladaná cena za požadovanú službu počas trvania platnosti zmluvy na obdobie od 

7.3.2011-30.4.2011 sa stanovuje nasledovne: 
 

Cena v €    3534,86 
 
 
 Poskytovateľ nie je platca DPH. 



 

5.4. Jednotkové ceny bude možné počas trvania zmluvy meniť po dohode a odsúhlasení 
s objednávateľom len vo výnimočných prípadoch (zmena sadzby DPH a spotrebnej dane) a to 
písomným dodatkom k zmluve o poskytnutí služby. 

  
5.5. Objednávateľ si vyhradzuje právo zmeny stanovenia rozsahu týkajúceho sa zvýšenia alebo 

zníženia rozsahu predmetu zákazky v závislosti od vlastných prevádzkových potrieb vyplývajúcich 
zo zmien a aktuálneho užívania priestorov príslušných pracovísk (napríklad upratovanie kancelárií 
v prípade dlhodobej neprítomnosti, dlhodobého cvičenia útvaru a pod.) a od zabezpečenia 
finančných prostriedkov, bez nároku na súdne vyrovnanie. 

 
 

Čl. VI. 
Platobné podmienky  

 
6.1. Poskytovateľ bude mesačne predkladať súpis vykonaných služieb, ktorý po potvrdení obsahovej 

správnosti (podľa zmluvy o poskytnutí služby) povereným zamestnancom objednávateľa bude 
slúžiť ako podklad pre fakturáciu a zároveň bude prílohou faktúry. 

6.2. Faktúra okrem povinných údajov uvedených v § 71 ods. 2 zákona č. 222/2004 Z.z. o dani 
z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

    a) označenie objednávateľa a poskytovateľa, adresa, sídlo, IČO, IČ DPH, 
  b) miesto, kde boli služby vykonané, 
      c) číslo čiastkovej zmluvy o poskytnutí služby, 
 d) číslo faktúry, resp. daňového dokladu, 
      e) deň odoslania a deň splatnosti faktúry, zdaniteľné obdobie, 
      f) fakturovanú základnú cenu bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú cenu,  
      g) pečiatku a podpis oprávneného zástupcu poskytovateľa, 
      h) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,          
      i) prípadne iné identifikačné údaje.  
 
6.3. Splatnosť faktúry je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.  
 
6.4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti, objednávateľ ju vráti poskytovateľovi 

na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 
objednávateľovi. 

 
6.5. Faktúru poskytovateľ doručí na adresu: SPO Zemianske Kostoľany 
  972 43 Zemianske Kostoľany 
 
 
 

Čl. VII. 
Práva a povinnosti zmluvných strán  

 
7.1. Poskytovateľ zodpovedá za rozsah a kvalitu vykonaných služieb vo vzťahu k požadovaným 

výkonom a zodpovedá za nedostatky a chyby svojich vykonaných služieb v súlade s podmienkami 
stanovenými všeobecne záväznými právnymi, technickými a hygienickými predpismi. 

7.2. Poskytovateľ podľa zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov v objektoch a priestoroch objednávateľa v plnom rozsahu 



 

zodpovedá za vytvorenie podmienok bezpečnosti a zdravia zamestnancov a za vybavenie pracovísk 
pre bezpečný výkon práce a zodpovedá za plnenie si povinností vyplývajúcich zo zákona 
č.124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
a Zákonníka práce v znení neskorších predpisov a predpisov vydaných na ich základe alebo iných 
predpisov upravujúcich povinnosti v oblasti ochrany a bezpečnosti zamestnancov pri práci (ďalej 
len:„BOZP“). 

7.3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať čistiace a upratovacie služby v špecifických priestoroch 
a výškovo ťažko dostupných priestoroch so zabezpečením príslušnej odbornej spôsobilosti svojich 
zamestnancov pre danú činnosť.  

7.4. Poskytovateľ prostredníctvom svojich zamestnancov bude povinný zabezpečovať ochranu 
priestorov a ochranu majetku dodržiavaním určených protipožiarnych opatrení v súlade 
so zákonom č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov.  

7.5. Poskytovateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré spôsobia zamestnanci firmy pri plnení predmetu 
zákazky.  

7.6. Upratovacie a čistiace služby budú vykonávané v denných zmenách v rámci pracovného času 
zamestnancov objednávateľa podľa stanovenej početnosti upratovania uvedenej v prílohe č. 2.  

7.7. Objednávateľ sa zaväzuje umožniť poskytovateľovi v dohodnutom čase vstup do priestorov 
k vykonaniu čistiacich a upratovacích služieb. 

7.8. Pri vykonávaní služieb bude použitá studená, teplá voda a elektrická energia objednávateľa, preto 
kalkulovaná cena vo faktúre nesmie v sebe zahŕňať náklady tohto druhu. 

7.9. Objednávateľ si vyhradzuje právo uplatniť zmenu rozsahu požadovaných upratovacích a čistiacich 
služieb, týkajúcich sa ich zúženia alebo rozšírenia vo vzťahu k objektom a priestorom 
objednávateľa z dôvodu organizačných zmien alebo z dôvodu odlišného užívania priestorov 
objednávateľom. Zmeny rozsahu služieb budú uplatňované po vzájomnej písomnej dohode 
v podobe dodatkov k zmluve o poskytnutí služby. 

7.10. Kontrolu a dozor nad kvalitou poskytovaných služieb budú vykonávať poverení zamestnanci SPO 
Zemianske Kostoľany, Ing. Stanislav Jelínek – vedúci, tel.: 0960 346 122, z. Miroslav Solárik, tel. 
0960 346 125. 

 
Čl. VIII. 
Sankcie 

 
8.1. V prípade, ak je dodávateľ v omeškaní s plnením zmluvy je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05% z ceny služby, s ktorou je v omeškaní za každý (i začatý) deň omeškania podľa 
podmienok uvedených v zmluve. 

8.2. V prípade, ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný uhradiť dodávateľovi úrok 
z omeškania 0,05% z fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 

8.3. Uplatnenie zmluvných sankcií bude vykonané písomnou formou a uhradenie oprávnenej strane 
do 14 od doručenia. 

 
Čl. IX. 

Platnosť zmluvy 
 

9.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú na obdobie od 7.3.2011 do 30.4.2011.  
9.2. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne, pričom musí byť uvedený dôvod, pre ktorý 

zmluvná strana od zmluvy odstupuje.  
 
 
 



 

Čl. X. 
Záverečné ustanovenia  

 
10.1. Zmluva je uzavretá prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými 

zástupcami zmluvných strán.  
10.2. Zmluvné strany sa dohodli, že akékoľvek zmeny a doplnky k tejto zmluve je možné dojednať len 

písomnými dodatkami k tejto dohode, pričom budú podpísané oprávnenými zástupcami oboch 
zmluvných strán.  

10.3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné 
ustanovenia Obchodného zákonníka.  

10.4. Všetky body tejto dohody, vrátane príloh, je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti. 
10.5. Zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvné strany 

prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a dve 
pre poskytovateľa.  

10.6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami  zmluvných 
strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. 

10.7. Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa 
zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. 

10.8. Zmluvné strany súhlasia so zverejnením zmluvy v Centrálnom registri zmlúv ÚV SR na internete.  
 
 

 
 
      V Bratislave dňa  ..........................                   V .................................. dňa  .......................... 
 
 
      Objednávateľ                                                  Poskytovateľ   
 
 
 
 
 
........................................................                        ......................................................    
  RNDr. Ing. Marián VISKUPIČ Vladimír SCHNEIDER  
         generálny riaditeľ  konateľ 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Príloha č. 1 k zmluve č. SAP 6100000078 
 
Miesta poskytnutia služby v objekte Zemianske Kostoľany - Pod horou, 972 43 Zemianske 
Kostoľany 
  
Číslo budovy Názov budovy 
Budova č. 7 Zámoček posádkový klub 
Budova č. 8 Budova mužstva 
Budova č. 10 Kultúrny dom 
Budova č. 13 Kuchyňa 
Budova č. 14 Administratívna budova 
Budova č. 16 Ošetrovňa 
Budova č. 16 Požiarna jednotka 
Budova č. 27 Laboratórium 
Budova č. 37 Soc. budova a kancelárie 
Budova č. 40 Strážnica 
Budova č. 41 Mechan. dielne-kancelárie 
Budova č. 42 Stolárska dielňa 
Budova č. 44 Soc. budova a kancelárie 
Budova č. 45 Kancelárie 
Budova č. 61 Podzemné laboratórium 
Budova č. 68 Šatňa, soc.zar.- kancelárie 
Budova č. 71 Šatňa 
Budova č. 74 Kancelárie - sklad 
Budova č. 80 Kancelárie 
Budova č. 83 Šatňa - kancelárie 
Budova č. 95 Kancelárie- soc. zar. 
Budova č. 97 Kancelárie- soc. zar. 
Budova č. 107 Budova cvičiska 
Budova č. 108 Riadiaca veža cvičiska 
Budova č. 113 Sklad - kancelárie 
Budova č. 135 Viacúčelová hala 
Budova č. 138 Administratívna budova 
Budova č. 139 Kancelárie - remíza 
Budova č. 140 Kancelárie–stáčisko PHM 
Budova č. 141 Kancelárie–chem. laborat. 
 
Miesta poskytnutia služby v objekte Nováky - Duklianska 1, 972 71 Nováky 
 
Číslo budovy Názov budovy 
Budova č. 1 Vrátnica pri vchode 
Budova č. 9 Sociálna budova 
Budova č. 85 Strážnica pri autoparku 
Budova č. 92 Sklad – garáže 
Budova č.7  Ubytovňa 300 –administratívna budova 
Budova č. 6 Ústredná muničná skúšobňa - UMS 



 

Budova č.11  Delaboračný objekt 
 
 Miesta poskytnutia služby v objekte Čereňany - 972 46 Čereňany (VÚ 1042 Čereňany) 
 
Číslo budovy Názov budovy 
Budova č. 1 Strážnica - tf. ústredňa 
Budova č. 7 Sklad 
Budova č. 10 Veliteľská budova 
Budova č. 15 Kancelárie - prístavba 
Budova č. 17 Administr.hospod.budova 
Budova č. 19 Veliteľská budova 
Budova č. 21 Veliteľská budova 
Budova č. 22 Kuchyňa 
Budova č. 34 Administratívna budova 
 



m2 ks

2. Podlaha koberec čistenie kobercov 
extrakčnou metódou vysávanie 1 x za 

týždeň 382 8 3 056 0,019 58,064

3. Podlaha koberec čistenie kobercov 
extrakčnou metódou vysávanie 2 x za 

mesiac 291 4 1 164 0,019 22,116

5. Podlaha - keram. dlažba, 
PVC, betónová

umývanie (stieranie) 
podlahy umytie saponátom Denne 545 38 20 710 0,010 207,100

6. Podlaha - keram. dlažba, 
PVC, betónová

umývanie (stieranie) 
podlahy umytie saponátom 2 x za 

týždeň 3712 16 59 392 0,010 593,920

7. Podlaha - keram. dlažba, 
PVC, betónová, laminátová

umývanie (stieranie) 
podlahy s dezinfekciou 

umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

1 x za 
týždeň 8715 8 69 720 0,010 697,200

8. Podlaha - keram. dlažba, 
PVC, betónová

umývanie (stieranie) 
podlahy s dezinfekciou 

umytie saponátom a 
vysávanie

2 x za 
mesiac 507 4 2 028 0,010 20,280

9. Podlaha - parkety vysatie, umytie umytie saponátom 1 x za 
týždeň 213 8 1 704 0,010 17,040

11. Keramický obklad umytie s dezinf. umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

2 x za 
týždeň 989 16 15 824 0,024 379,776

12. Keramický obklad umytie s dezinf. umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

2 x za 
mesiac 1877 4 7 508 0,024 180,192

21. Utieranie prachu z nábytku vyčistenie, leštenie
vyčistenie od nečistôt 
saponátom, vyleštenie 

voskom 

1 x za 
mesiac 743 2 1 486 0,080 118,880

25. Umývadlo vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

1 x za 
týždeň 257 8 2 056 0,070 143,920

29. Pisoár vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

1x za 
týždeň 68 8 544 0,080 43,520

31. WC misa vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom Denne 75 38 2 850 0,080 228,000

32. WC misa vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

2 x za 
týždeň 9 16 144 0,080 11,520

33. WC misa vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

1 x za 
týždeň 72 8 576 0,080 46,080

34. WC misa vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

2 x za 
mesiac 7 4 28 0,110 3,080

Jednotková cena 
za MJ bez DPH     

€

Celková cena za 
obdobie 7.3.-

30.4.2011            
bez DPH            

€   Pe
rio

di
ci

ta
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Výmera m2 / 
kus

Počet 
opakovaní za 
celé obdobie

Rozsah požadovanej práce 
celkový počet m2 a kusov za 

obdobie 7.3.-30.4.2011

Č
ís

lo
 p

ol
ož

ky

Druh upratovaného 
povrchu a doplňovaného 

materiálu
Služba Spôsob vykonania

Príloha č. 2 k č. SAP 6100000078
KRYCÍ LIST 

Vnútorné upratovanie - celkový výkaz výmer za SPO Zemianske Kostoľany

Sumár od 7.3.2011 do 30.4.2011

1



m2 ks

Jednotková cena 
za MJ bez DPH     

€

Celková cena za 
obdobie 7.3.-

30.4.2011            
bez DPH            
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Výmera m2 / 
kus

Počet 
opakovaní za 
celé obdobie

Rozsah požadovanej práce 
celkový počet m2 a kusov za 

obdobie 7.3.-30.4.2011
Č
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lo

 p
ol

ož
ky

Druh upratovaného 
povrchu a doplňovaného 

materiálu
Služba Spôsob vykonania

38. Odpadkové koše vysypanie s výmenou 
vreciek 

vynesenie odpadkov s 
výmenou vreciek

2 x za 
týždeň 5 16 80 0,009 0,720

39. Odpadkové koše vysypanie s výmenou 
vreciek 

vynesenie odpadkov s 
výmenou vreciek

1 x za 
týždeň 244 8 1 952 0,009 17,568

41. Sprchový kút vyčistenie, dezinfekcia umytie saponátom a 
dezinf. roztokom

1 x za 
týždeň 83 8 664 0,020 13,280

44. Skladané papierové 
uteráky pravidelné doplnenie doplnenie 1 x za 

týždeň 20 8 160 0,900 144,000

45. Toaletný papier pravidelné doplnenie doplnenie 1 x za 
týždeň 133 8 1 064 0,150 159,600

46. WC bloky - tuhé pravidelné doplnenie doplnenie do WC mís 
a pisoárov 

1 x za  
mesiac 228 2 456 0,200 91,200

48. Tekuté mydlo pravidelné doplnenie doplnenie do 
zariadení

1 x za  
týždeň 6 8 48 0,900 43,200

49. Stoly, sklo na stoloch vyčistenie čistenie, leštenie denne 41 38 1 558 0,100 155,800

50. Stoly, sklo na stoloch vyčistenie čistenie, leštenie 1 x za 
mesiac 454 2 908 0,100 90,800

51. Sedačka vyčistenie vyčistenie od nečistôt 
a vysávanie

1 x za 3 
mesiace 24 1 24 0,500 12,000

52. Zrkadlo vyčistenie čistenie, leštenie 2 x za 
mesiac 45 4 180 0,200 36,000

3 534,86

Cena celkom bez DPH v €

DPH v €

Cena spolu s DPH v € -
kritérium na 

vyhodnotenie ponúk

Cena celkom bez DPH  €

3 534,86
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