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Zmluva o poskytnutí služby č. KaVSÚ-3-1032/2010 
 

uzatvorená na základe  rámcovej dohody č. KaVSÚ-4-1487/2008 a v zmysle ustanovení § 269  
ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov  (Obchodného zákonníka) 

 
1.  ZMLUVNÉ  STRANY 

 
Objednávateľ                 

 

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

IČO: 30 845 572 
Bankové spojenie: Štátna pokladňa 
Číslo účtu: 7000171928/8180 
Oprávnený rokovať vo  veciach  
- zmluvných: 

 
RNDr. Ing. Marian VISKUPIČ    ℡ 0960 312 155   
 generálny riaditeľ                          0960 312 597 

-technických:   
Sídlo : 

 
Ing. František SOLAŘ    ℡ 0960 327 510  
Správa nehnuteľného majetku a výstavby  
         Za Kasárňou 65, 832 47 Bratislava                           

(ďalej len „objednávateľ“)  
 
Poskytovateľ 
(názov a adresa) 

      Pavol Kurej  Elektroinsspol 
      Bitarova 145, 010 Žilina 

Zastúpený:       Pavol Kurej -majiteľ 
IČO:       10 943 455 
IČ DPH (DIČ):       SK1020529609 
Bankové spojenie:       Slovenská sporiteľňa, a.s. Žilina 
Číslo účtu:       0076538106/0900 
Potvrdenie o zapísaní do zoznamu 
podnikateľov ÚVO: (obchodného registra, 
živnostenského registra) 

   
      Obchodný register Okresného súdu Žilina,  
      vložka č.  511-3328, oddiel: Sro 

Oprávnený rokovať vo veciach 
technických 

       

kontakt 041/7246140, 0905 429 811        
(ďalej len „poskytovateľ“)  
 
 

2.PREDMET PLNENIA 
 
 Predmetom služby je:  „Vnútorné upratovanie budov vo vojenských objektoch a zariadeniach 
v pôsobnosti SPO Hlohovec“     CPV : 90911200 -8 
 
 



 
 

3. OPIS PRÁC A ROZSAH 
 

Upratovanie a čistenie vnútorných priestorov budov (kancelárie, chodby, sociálne zariadenia, 
učebne a ostatné priestory) ako upratovanie, vysávanie podláh, utieranie prachu, vynášanie košov, 
umývanie okien, ošetrovanie nábytku, dezinfekcia zariadení osobnej hygieny, čistenie a tepovanie 
kobercov a pod.   
 
Podrobný rozsah poskytnutých služieb podľa prílohy č.1v Rámcovej dohode KaVSÚ -4-1487/2008
  
 

4. ČAS PLNENIA 
 
 Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonávať služby: 

   termín začatia:    01. 01. 2011  
   termín ukončenia:    31. 12 .2011 

 Dodávateľ služby bude pri plnení maximálne využívať pracovnú dobu stanovenú objednávateľom. 
V prípade neodkladných činností bude predĺžená doba práce do 18.00 hod. 
 Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy sa považujú za splnené, ak sú riadne 
ukončené v celom rozsahu podľa súťažných podkladov a ak boli vykonané v súlade s technickými 
normami a odovzdané objednávateľovi oproti podpisu oprávnenej osoby. 
 
 

5. MIESTO PLNENIA 
 
 Miestom plnenia je objekt :   „ VA – CR  Trnava, Kasárne Sereď, Dukelské kasárne 
Hlohovec, Kasárne Šanec – Hlohovec,  v pôsobnosti Strediska prevádzky objektov Hlohovec.“ 

                                                      
 

6. CENA SLUŽBY 
 
 Cena služby je stanovená v zmysle § 6 zák. č.18/1996 Zb. o cenách a cenovej ponuky dodávateľa 
služby ako maximálna, ktorá je súčasťou tejto zmluvy. 
 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu po dobu platnosti zmluvy nasledovne: 
 
 

        Cena za dobu plnenia zmluvy:  
 
         Cena bez DPH v €       
         DPH 19%                
        Cena celkom vrátane DPH po zaokrúhlení v  € 

 
 
 
 
 Činnosti, ktoré dodávateľ služby nevykoná, vykoná bez príkazu alebo rozdielne od dojednaných 
zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí. 
 Odborný dozor objednávateľa je oprávnený nariadiť jednorazovú zmenu rozsahu služieb 
v zmluvne stanovených objektoch, ktoré považuje za nevyhnutné a primerané. O tejto zmene bude 
dodávateľ služby oboznámený. 
 Pokiaľ dodávateľ služby nariadi zmeny, ktorými by došlo k porušeniu zmluvných podmienok, 
alebo zmluvné podmienky porušia osoby, za ktoré je zodpovedný, vykoná dodávateľ služby nariadené 
služby na vlastné náklady. 
      Cenu  je  možné  zmeniť  iba  v odôvodnených  prípadoch  pri  podstatnej  zmene  podmienok      

 227 097,48 € 
43 1480,52 € 
270 246,00 €                
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  v  dôsledku  legislatívnych  zmien,  ktoré  majú  dopad  na  tvorbu  ceny ( napr.  zmeny  DPH,    
   nárastu  materiálových,  energetických  nákladov a  v  iných riadne odôvodnených prípadoch).  
       Zmenu  ceny   je  možné  vykonať  i  v  závislosti  od  zvýšenia   miery   inflácie   podľa     
  ukazovateľa   Štatistického  úradu  SR.  Každá  zmena  ceny  musí  byť  vykonaná  formou    
  písomného  dodatku k zmluve a na základe súhlasu oboch  zmluvných strán. 
       
 

7. PLATOBNÉ PODMIENKY A FAKTURÁCIA 
 
 Služby budú fakturované 1x mesačne za predchádzajúci mesiac na základe súpisov vykonaných 
prác,  v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie. Overenie vykonaných prác 
vykoná odborný dozor objednávateľa. Ak má súpis nedostatky, vráti ho dodávateľovi služby na 
prepracovanie. 
 Faktúra bude predložená objednávateľovi v dvoch výtlačkoch a bude obsahovať náležitosti 
obvyklé v obchodnom styku. 
 Objednávateľ je oprávnený pred uplynutím lehoty splatnosti vrátiť dodávateľovi služby bez 
zaplatenia faktúru, ktorá neobsahuje niektorú náležitosť, alebo má iné chyby v obsahu. Vo vrátenej 
faktúre ich musí vyznačiť. 
 Dodávateľ služby je povinný faktúru opraviť, alebo vyhotoviť novú. Opravou faktúry prestáva 
plynúť pôvodná lehota splatnosti. 
 Splatnosť faktúry je minimálne 30 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 
 Dodávateľ služby k faktúre predloží súpisy vykonaných prác s uvedeným množstvom merných  
jednotiek a ich ocenenia, overené a potvrdené odborným dozorom objednávateľa. 
Poskytovateľ zašle vyúčtovaciu faktúru (daňový doklad) k preplateniu na adresu :            
                           
     Stredisko prevádzky objektov Hlohovec         Duklianska 39, 920 01 Hlohovec 
 
 

8. ZÁRUČNÁ DOBA, ZODPOVEDNOSŤ ZA NEDOSTATKY 
 
 Dodávateľ služby sa zaväzuje vykonať predmet plnenia, uvedený v článku 2. tejto zmluvy 
v súlade s požiadavkami objednávateľa.  
 Používané čistiace a dezinfekčné prostriedky musia byť certifikované a dodávané v originálnom 
balení. Pri zistení nevhodnosti používaných výrobkov ich musí dodávateľ služby na vlastné náklady 
nahradiť vhodnými. 
 Reklamácia na kvalitu služby bude vykonaná písomne. Dodávateľ služby začne nedostatky 
odstraňovať do 24 hod. od ich oznámenia. Odstránenie vád bude zaznamenané v reklamačnom 
protokole a potvrdené oboma zmluvnými stranami. 
 
 

9. VYKONANIE PRÁC A JEHO ODOVZDANIE 
 
 Dodávateľ služby vykonáva činnosti spojené s predmetom služby na vlastnú zodpovednosť a na 
vlastné náklady podľa zmluvy, pričom rešpektuje technické špecifikácie a právne predpisy. 
 Dodávateľ služby v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia svojich osôb 
v priestore vykonávania prác a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami. 
 Dodávateľ služby je zodpovedný za to,  že  pri  realizácii služieb sa nepoužije materiál, o ktorom 
je v čase použitia známe, že je škodlivý. Dodávateľ služby poskytne obalový materiál /do smetných 
košov/ pre všetky upratované pracoviská za účelom zhromažďovania a balenia bežného odpadu, ktorý 
vzniká vlastnou činnosťou užívateľa.  
 Objednávateľ bude vykonávať odborný dozor nad realizáciou prác a nad dodržiavaním zmluvných 
podmienok. Výkonom odborného dozoru za SPO je poverená: z. Daniela Hajtmanová, z. Vladimír 
Števo  ktorí majú za týmto účelom prístup na pracoviská, kde sa zmluvné služby realizujú. Na 
vyžiadanie jej dodávateľ služby musí predložiť výsledky  kontrol kvality (atesty), súvisiace 
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s predmetom plnenia. (zdravotná nezávadnosť prostriedkov používaných na upratovacie a čistiace 
služby) 
 Dodávateľ služby poveruje vykonávaním funkcie technického dozoru: Marta Benková . 
 K zabezpečeniu hodnovernosti je dodávateľ služby povinný viesť knihu vykonaných služieb, 
v ktorej vždy po vykonaní upratovacej služby užívateľ potvrdí kvalitu a úplnosť služby. 
      Dodávateľ predloží  mená osôb vykonávajúcich upratovanie,  osôb  zodpovedných za  výkon,    
 organizáciu   práce   a   dodržiavanie   zmluvne   dohodnutých   bezpečnostných   opatrení    v  
 priestoroch určených na výkon služby.                       
             Desať pracovných dní pred nadobudnutím účinnosti zmluvy predloží dodávateľ:  

- čestné vyhlásenie, že osoby, ktoré budú  vykonávať upratovacie práce, sú v zamestnaneckom  
pomere uchádzača a majú riadne uzatvorené  pracovné zmluvy a že sa jedná o osoby 
bezúhonné.  

       -     dokumentáciu o vykonanom ročnom, poprípade o vstupnom školení BOZP v rozsahu: 
• obsah školenia 
• prezenčnú listinu 
• certifikát školiteľa o spôsobilosti vykonávania školení o BOZP 

Doklady môžu byť fotokópie. 
      Zároveň bude podpísaná dohoda o BOZP a OPP, ktorá bude tvoriť prílohu zmluvy na  
       poskytnutie služieb, spracovaná objednávateľom. 
 
 

10. ZMLUVNÉ POKUTY 
 
 Dodávateľ služby zaplatí za omeškanie s plnením záväzkov dohodnutých v zmluve zmluvnú       
pokutu: 0.05% z ceny prác za každý deň omeškania s riadnym výkonom služby. 
 Objednávateľ je povinný uhradiť  0,05 %   z  fakturovanej ceny za každý deň omeškania. 
v prípade, že sa dostane do omeškania s  úhradou faktúry  
 Uplatnenie zmluvných pokút bude zaznamenané písomnou formou.       
 
 

11. OSTATNÉ USTANOVENIA, ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 
 
 Dodávateľ služby zabezpečí označenie svojich zamestnancov firemným logom viditeľne 
umiestneným. 
 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy: 
 ak dodávateľ služby z vlastnej viny nedodržiava kvalitu vykonávaných služieb podľa zmluvných 
podmienok a nedostatky zistené objednávateľom počas plnenia služby neodstráni v dohodnutých 
termínoch  
 Dodávateľ služby je oprávnený  odstúpiť od zmluvy:  
 ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým dodávateľovi služby znemožňuje vykonávanie  
prác. 
  
 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený 
dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje. Vykonané služby budú odúčtované podľa zmluvných 
cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne dodávateľovi služby vznikli a boli 
zahrnuté v zmluvnej cene. 
 Dodávateľ služby sa v priebehu plnenia zmluvy nebude zoznamovať s utajovanými skutočnosťami 
a je povinný zachovať mlčanlivosť v súlade so Z. č. 215/2004 Z.z.  
      Objednávateľ vyčlení pre potreby zamestnancov dodávateľa služby miestnosť na prezlečenie     
       a na uloženie čistiacich a pracovných prostriedkov. 
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12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
 
 Platnosť zmluvy vzniká prejavením súhlasu s celým jej obsahom a jej potvrdením a podpísaním   
oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 
 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 12. 2011. Výpovedná lehota zmluvy je 1 mesiac. 
 Pre platnosť a účinnosť akýchkoľvek zmien a doplnkov je na základe dohody potrebná písomná 
forma. 
 Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 
zákonníka.  
 Súčasť zmluvy na poskytnutie služby tvorí „Dohoda na zaistenie bezpečnosti a ochrane zdravia pri 
práci a zabezpečenie ochrany pred požiarmi“.                                                    
 Zmluva je vyhotovená v šiestich exemplároch, z ktorých objednávateľ dostane päť vyhotovení 
a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

 
 

 
 
 
 V Bratislave  dňa :     V   ....................   dňa : 
 
 
 
 
 

      
 
 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -          - - - - - - - - - - - - - - - -                          
RNDr. Ing. Marian VISKUPIČ                                                     Pavol KUREJ                                                    

                generálny riaditeľ                                                                  majiteľ 
            Sekcie majetku a infraštruktúry  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


