
1 

ZMLUVA  O SPOLUPRÁCI 
 
 

uzatvorená dnešného dňa 
v súlade s §-om 269 ods. 2 Obchodného zákonníka a §-u 50a  Občianskeho zákonníka 

v platnom znení 
 

medzi: 
LB AUTOS s. r. o.   
so sídlom Rastislavova 1155, 951 41  Lužianky 
IČO: 47 601 019 
 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vl.č. 36325/N,  zastúpená 
konateľom spoločnosti Ladislavom Barantalom 

 
ďalej len „spoločnosť“ vo všetkých gramatických tvaroch 
 

a           
 
ARCHEOLOGICKÝ ÚSTAV SAV 
Akademická 2, 949 01  Nitra 
IČO: 00166723 
DPH: 2021246656 
IČ DPH: SK2021246656 
 
zastúpená riaditeľom ústavu doc. PhDr. Matejom Ruttkayom, CSc. 
 
ďalej len „partner“ vo všetkých gramatických tvaroch 
 

 
Článok I. 

Predmet zmluvy 
 
1.1 Predmetom tejto zmluvy o spolupráci (ďalej len „dohody“) je záväzok spoločnosti 

v rozsahu stanovenom touto dohodou vykonávať záručné a pozáručné opravy a údržbu 
osobných motorových vozidiel partnera a záväzok partnera zaplatiť spoločnosti cenu 
v súlade s článkom VI. tejto dohody.  

1.2 Pozáručné opravy a údržba osobných motorových vozidiel (ďalej len „OMV“) zahŕňajú 
nasledujúce servisné úkony: 

1.2.1 vykonávanie predpísanej údržby po odjazdení predpísaného počtu prevádzkových 
jednotiek (servisné a garančné prehliadky), 

1.2.2 opravy motorov, ich skupín a podskupín, 
1.2.3 klampiarske práce a opravy karosérií, 
1.2.4 lakovnícke práce – môžu byť poskytované aj dodávateľsky, 
1.2.5 výmena a opravy čelných skiel, 
1.2.6 opravy elektrického systému, vykonávanie diagnostiky elektronických systémov, 
1.2.7 opravy a údržba bŕzd vozidiel a ich častí, 
1.2.8 opravy a údržba prevodoviek vozidiel, 
1.2.9 opravy a údržba skupín podvozku vrátane nastavenia geometrie, 
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1.2.10 opravy a údržba klimatizácie, 
1.2.11 príprava vozidla na vykonanie technickej kontroly (TK) a emisnej kontroly (EK) a jej 

zabezpečenie v staniciach technickej kontroly, 
1.2.12 opravy a prezúvanie pneumatík vrátane ich vyváženia, 
1.2.13 opravy zvláštnych výstražných signalizačných zariadení, 
1.2.14 odvoz nepojazdného motorového vozidla do dielenských priestorov poskytovateľa, 
1.2.15 kódovanie riadiacich jednotiek a flash riadiacich jednotiek (môže byť zabezpečené 

dodávateľsky) 
 
 

Článok II. 
Povinnosti spoločnosti 

 
2.1 Spoločnosť sa zaväzuje vykonať opravu určeného vozidla prípadne vozidiel pre partnera 

v lehote najneskôr do 24 hodín alebo pri väčších opravách podľa dohody (napr. dvoch 
dní) odo dňa pristavenia vozidla, prípadne oznámenia miesta kde sa nepojazdné vozidlo 
nachádza za sumu podľa čl. IV tejto zmluvy. 

2.2 Spoločnosť sa zaväzuje, že v prípade ak vozidlo bude nepojazdné, tak toto vozidlo 
dopraví/ odtiahne do svojho servisu. 

2.3 Spoločnosť sa zaväzuje, že si dohodne s partnerom povolenie na skúšobné jazdy 
z danými osobnými motorovými vozidlami ( ďalej len „OMV“ ).  

 
Článok III. 

Povinnosti partnera 
 

3.1 Požadovaný druh opravy a údržby, jej rozsah a požadovaná doba ukončenia budú uvedené 
v písomnej objednávke spoločnosti na každé OMV zvlášť. Objednávku následne zašle 
prijímaciemu technikovi spoločnosti. V objednávke musí byť uvedené - názov, typ 
a evidenčné číslo motorového vozidla, VIN, druh a rozsah požadovaných servisných 
úkonov zistených pri preberaní motorového vozidla, kto motorové vozidlo prevzal 
a odovzdal za spoločnosť a partnera, rozsah vykonaných úkonov s určením časovej 
náročnosti (normohodina, resp. časových jednotiek), použité náhradné diely s uvedením 
počtu kusov. Spotrebný materiál (normovaný výrobcom OMV) použitý pri oprave sa 
bude uvádzať len ako jedna položka. 

3.2 Spoločnosť sa zaväzuje pred každou opravou a údržbou podľa tejto dohody spracovať 
partnerovi „predbežnú kalkuláciu ceny opravy“, ktorá musí obsahovať cenu vykonaných 
prác, cenu, značku, kód použitých náhradných dielov a cenu prevádzkových kvapalín 
(oleje a mazivá).  

3.3 Odovzdávanie OMV do opravy a ich prevzatie z opravy bude vykonané určeným 
zamestnancom spoločnosti. Riadne vykonanie opravy a údržby OMV bude potvrdené 
podpísaním preberacieho protokolu/zákazkového listu o prevzatí vozidla oprávnenou 
osobou spoločnosti a partnera.  

3.4 Spoločnosť je povinná všetky zákazkové listy archivovať. 
3.5 Spoločnosť si uplatní požiadavku na vykonanie bežnej opravy a údržby podľa tejto 

dohody (výmena oleja, olejového filtra, vzduchového filtra, žiaroviek, oprava defektu, 
prezúvanie a výmena kolies) u prijímacieho technika partnera minimálne 24 hodín pred 
termínom požadovanej pozáručnej opravy a údržby. 

3.6 Opravy väčšieho rozsahu (po dopravných nehodách, prestavby, úpravy a pod.) sa budú 
realizovať v termínoch a rozsahu po dohode zástupcov spoločnosti a partnera. Meranie 
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emisií, meranie spotreby PHM, drobné opravy vykoná partner ihneď po pristavení 
určeného vozidla. 

3.7 Ak spoločnosť pri oprave, alebo údržbe zistí ďalšie závady okrem tých, ktoré sú 
objednané, je povinný o tejto skutočnosti ihneď informovať partnera a vyžiadať si súhlas 
na ich odstránenie pred začatím opravy. 
Spoločnosť sa zaväzuje montovať len diely prémiovej kvality alebo originál diely. 

3.8 Spoločnosť sa zaväzuje vykonať likvidáciu vymieňaných dielov, použitého spotrebného 
materiálu a vymieňaných prevádzkových kvapalín a mazív na vlastné náklady 
a zodpovednosť.  

3.9 Spôsob vykonávania pozáručných opráv a údržby partnerom musí vyhovovať platným 
technickým normám, predpisom požiarnej ochrany, bezpečnosti a ochrany zdravia pri 
práci, hygienickým predpisom a podmienkam enviromentálneho riadenia. 

 
 

Článok IV. 
Cena a platobné podmienky 

 
4.1 Cena opráv v Euro za 1Nh – bude dohodnutá v dodatku č. 1 tejto zmluvy 
4.2 Úhrady za vykonané opravy a údržbu podľa tejto dohody budú realizované formou 

bezhotovostného platobného styku a bez poskytnutia preddavku na tieto úhrady. 
Dohodnutú cenu partner uhradí spoločnosti na základe predloženej faktúry, s lehotou 
splatnosti 14 dní odo dňa jej doručenia partnerovi.  

4.3 Spoločnosť pošle hneď po ukončení opravy spoločnosti tieto doklady : 
4.3.1. Faktúru za servisné služby – poštou alebo osobne partnerovi  
4.3.2.   Originál zákazkový list po prevzatí vozidla podpísaný preberateľom  
 

Článok V. 
Zodpovednosť za vady, záruka 

 
5.1 Spoločnosť zodpovedá za to, že všetky opravy a údržby bude vykonávať na najvyššej 

odbornej úrovni. Spoločnosť poskytne partnerovi záruku na vykonané práce v trvaní 12 
mesiacov, a na použité náhradné diely v trvaní 24 mesiacov (resp. sa na ne vzťahuje 
záruka po dobu ako mu ich poskytuje ich výrobca). Spoločnosť sa zaväzuje pri 
vykonávaní opravy a údržby OMV podľa tejto dohody používať pre diagnostiku 
výhradne autorizovaný software pre daný typ OMV. Záručná lehota začína plynúť dňom 
prevzatia vozidla partnerom zo servisného strediska spoločnosti. 

 
 

Článok VI. 
Náhrada škody 

 
6.1 Ak ktorákoľvek zo zmluvných strán poruší svoju zmluvnú povinnosť, je povinná nahradiť 

skutočnú škodu spôsobenú druhej zmluvnej strane, ibaže preukáže, že porušenie povinností 
bolo spôsobené okolnosťami vylučujúcimi zodpovednosť. Pri uplatňovaní náhrady škody 
sa zmluvné strany riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom 
znení. 

6.2 V prípade, že OMV zostanú u spoločnosti cez noc alebo víkend, je povinná zabezpečiť 
parkovanie v stráženom areály alebo vo vnútri dielne spoločnosti, ktorá bude chránená 
alarmom. 
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6.3 Spoločnosť je zodpovedná za škody spôsobené na majetku v správe partnera pri 
vykonávaní opravy a údržby OMV podľa tejto zmluvy. Spoločnosť je povinná pri 
vykonávaní objednanej opravy a údržby zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu, strate, 
zničeniu alebo zmenšeniu vecí, ktoré do opravy od partnera prevzal. 

 
 

Článok VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
7.1 Táto zmluva sa riadi právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v platnom znení a Občianskeho zákonníka v 
platnom znení.  

7.2 Táto zmluva sa, vrátane všetkých príloh, vyhotovuje v troch vyhotoveniach, z ktorých 
partner obdrží jedno vyhotovenie a spoločnosť dve vyhotovenia. 

7.3 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zástupcami zmluvných strán 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 
Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. Táto zmluva sa povinne 
zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení 
neskorších predpisov. 

7.4 Táto zmluva sa uzatvára na dobu 24 mesiacov odo dňa uzatvorenia tejto zmluvy, alebo 
do doby vyčerpania finančného limitu max. 69 999,00 Eur, podľa toho ktorá 
z uvedených skutočností nastane skôr. Zmluva môže byť po uplynutí určeného obdobia 
resp. vyčerpania finančného limitu predlžená na ďaľšie obdobie bez vykonania 
prieskumu trhu. 

7.5 Zmluva môže byť zmenená alebo doplnená len po vzájomnej dohode zmluvných strán, 
formou písomných dodatkov, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto dohody. 
Dodatok k zmluve, ktorý by zvyšoval cenu plnenia alebo jeho časti je možné uzatvoriť 
len za splnenia podmienky stanovenej v ustanovení § 10a ods. 4 zákona č. 25/2006 Z.z. 
o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov. 

7.6 Zmluvné strany sa dohodli že všetky spory z tejto zmluvy budú riešené predovšetkým 
vzájomnou dohodou. 

7.7 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú oprávnené túto zmluvu uzatvoriť, pred jej podpísaním 
si ju riadne prečítali, jej obsahu v plnom rozsahu porozumeli, a bola uzavretá na základe 
ich slobodnej vôle, nie v tiesni a za nápadne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú 
svojím podpisom. 

 
 
 

VIII. 
Odstúpenie od zmluvy 

 
8.1 Spoločnosť a partner je oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť aj bez udania dôvodu 

s dvojmesačnou výpovednou lehotou. 
 

8.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané doporučeným listom s doručenkou. 
Odstúpenie od zmluvy nadobúda účinnosť okamihom doručenia druhej zmluvnej 
strane. 
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8.3 V prípade že strana, ktorej sa zásielka doručuje, túto zásielku nepreberie, alebo sa jej 
nepodarí doručiť na adresu uvedenú v Obchodnom registri, bude sa zásielka považovať  
za doručenú druhej strane dňom, kedy sa zásielka vrátila jednej zo zmluvných strán ako 
nedoručená. 

 
 

Článok IX. 
Platnosť zmluvy 

 
9.1   Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a platí od 16.1.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        V Nitre dňa 16.1.2021                                                        V Nitre dňa 16.1.2021 
 
 
 
 
 

..............................................    .................................................. 
               spoločnosť                                                                                  partner 


