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Zmluva o poskytovaní služieb: ZO20180801 
 

v zmysle ustanovenia § 269 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 
predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) medzi zmluvnými stranami: 

 
Objednávateľ:  
Názov: Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Rača 
Sídlo: Pri vinohradoch 267, 831 06 Bratislava 
IČO: 30804191 
DIČ: 2020880719 
IBAN: SK30 8180 0000 0070 0047 1111  
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Štatutárny  zástupca: Mgr. Ján Kmeť, PhD. - riaditeľ  
Kontakt: +421 2 44887478 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 a 

Poskytovateľ: 
Názov: Róbert Ladecký - FIRECONTROL 
Sídlo: gen. Goliana 6005/11, 917 02 Trnava 
IČO: 35404841 
DIČ: 1040558200 
IBAN: SK46 0900 0000 0002 8069 9230 
Číslo účtu: 0280699230/0900 
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 
Štatutárny zástupca: Róbert Ladecký - konateľ 
Kontakt:  
Registrácia: Zapísaný v ŽR Okresného úradu Trnava,  
 číslo živnostenského registra: 207-13290 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
(objednávateľ a poskytovateľ spoločne ďalej ako „zmluvné strany“) 

PREAMBULA 

Zmluvné strany uzatvárajú túto rámcovú zmluvu v súlade s výsledkom verejného obstarávania v zmysle 
zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 
„zákon“) na predmet zákazky „Zabezpečenie pravidelných kontrol a opráv prenosných hasiacich 
prístrojov, požiarnych vodovodov a tlakových skúšok požiarnych hadíc v objektoch DSS a ZPS 
Rača“, realizovanej ako zákazka s nízkou hodnotou (ďalej len „súťaž“) podľa § 117 zákona. 

Článok I 
Zmluvné strany 

Uvedení štatutárni zástupcovia zmluvných strán vyhlasujú, že sú oprávnení túto zmluvu podpísať 
a k platnosti zmluvy nie je potrebný podpis inej osoby.  

Osobou oprávnenou konať za objednávateľa vo veciach objednávok, prevzatia služby, podpísania 
sprievodných dokladov a prevzatia faktúr, uplatnenia reklamácií a s tým súvisiacich úkonov je: 
Dušan Zdenek,  tel.: +421 2 44889815, 
Ing. Hana Dávidová, tel.: +421 2 44884492. 

Osobou oprávnenou konať za poskytovateľa vo veciach vyplývajúcich z tejto zmluvy, najmä oprávnenou 
prijímať objednávky a reklamácie (sprievodná dokumentácia, prevzatie faktúry a podobne) je: 
Róbert Ladecký, 
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Článok II 
Predmet zmluvy 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi po dobu platnosti tejto zmluvy služby podľa 
objednávok objednávateľa, potvrdených poskytovateľom. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť 
poskytovateľovi  cenu za plnenie jeho činností podľa objednávok. 

Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zabezpečovať pre objednávateľa plnenie povinností 
objednávateľa vyplývajúcich zo zákona č. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších 
predpisov a platných predpisov na úseku ochrany pred požiarmi v objektoch: DSS a ZPS Rača. 

Vykonávanie pravidelných kontrol a opráv prenosných hasiacich prístrojov v zmysle vyhlášky MV SR 
č. 719/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú vlastnosti, podmienky prevádzkovania a zabezpečenie pravidelnej 
kontroly prenosných hasiacich prístrojov a pojazdných hasiacich prístrojov. 

Vykonávanie pravidelných kontrol a opráv hadicových zariadení v zmysle vyhlášky MV SR č. 699/2004 
Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov. 

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi zabezpečiť vstup do objektu, určiť kontaktnú osobu zo strany 
objednávateľa, spolupracujúcu pri výkone predmetu tejto zmluvy. 

Cena za služby je špecifikovaná v cenovej ponuke poskytovateľa (návrh na plnenie kritérií), ktorá je 
výsledkom súťaže, platná v čase predloženia ponuky a je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. Ceny 
jednotlivých druhov poskytovaných služieb nesmú byť počas platnosti tejto zmluvy zvyšované. 

Článok III 
Čas plnenia 

Zmluva sa uzatvára na dobu 48 (slovom „štyridsať“) mesiacov odo dňa jej účinnosti. Ak dôjde k dodaniu 
objednanej služby v priebehu 48-tich mesiacov odo dňa jej účinnosti v množstve znamenajúcom 
vyčerpanie sumy  5 050,00 € bez DPH (slovom: päťtisícpäťdesiat eur bez DPH), vyčerpaním tejto sumy 
zmluva zaniká aj pred uplynutím doby 48 mesiacov.  

Objednávateľ je oprávnený objednávať službu od poskytovateľa podľa svojich potrieb, pričom 
objednávateľ nemá povinnosť objednať službu v celkovej sume 5 050,00 € bez DPH. 

Článok IV 
Platobné podmienky 

Poskytovateľ bude vykonávať činnosti dohodnuté v článku II. tejto zmluvy na základe vlastnej evidencie 
periodicky sa opakujúcich kontrol, prípadne vyzvania objednávateľa. Zamestnanec objednávateľa bude 
vystavovať objednávky, ktoré poskytovateľovi doručí e-mailom, poštou alebo osobne. Zamestnanec 
objednávateľa realizujúci objednávku je zároveň povinný uviesť poskytovateľovi interné číslo 
objednávky objednávateľa.  

Faktúra bude splatná do 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. Faktúra bude dodaná 
v jednom vyhotovení a okrem iných náležitostí musí obsahovať interné číslo objednávky objednávateľa. 
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty 
v znení neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve. V prípade že faktúra nebude 
obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení 
neskorších predpisov a § 10 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju 
v lehote splatnosti poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a 
nová 30 dňová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej alebo doplnenej faktúry. 
Objednávateľ uhradí faktúru zhotoviteľa najneskôr do 30 dní po jej doručení, pričom za termín úhrady 
faktúry je považovaný deň odpisu príslušnej čiastky z účtu objednávateľa. 
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Cena služby je stanovená v mene EURO a zahŕňa DPH, prípadné clo, náklady poskytovateľa na dopravu  
do sídla objednávateľa a akékoľvek iné náklady poskytovateľa súvisiace s dodaním služby (obchodné 
prirážky a režijné náklady). 

V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením riadne vystavenej a doručenej faktúry za riadne 
vykonané služby je poskytovateľ oprávnený účtovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z dlžnej čiastky 
za každý deň omeškania. 

Článok V 
Záverečné ustanovenia 

Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. Zmluva nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa. 

Poskytovateľ berie na vedomie, že uzatvára túto zmluvu s objednávateľom ako orgánom spravujúcim 
majetok Bratislavského samosprávneho kraja, ktorý v zmysle základných princípov zákona č. 211/2000 
Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 
v znení neskorších predpisov „čo nie je tajné, je verejné“ a „prevažujúci verejný záujem nad 
obchodnými a ekonomickými záujmami osôb“, na základe dobrovoľnosti nad rámec povinnosti 
uloženej zákonom o slobode informácií zverejňuje všetky informácie, ktoré sa získali za verejné financie 
alebo sa týkajú používania verejných financií alebo nakladania s majetkom Bratislavského 
samosprávneho kraja a štátu za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov a kontroly 
verejných financií občanmi a na základe tejto skutočnosti výslovne súhlasí so zverejnením tejto zmluvy, 
resp. jej prípadných dodatkov, vrátane jej všetkých príloh, a to v plnom rozsahu (obsah, náležitosti, 
identifikácia zmluvných strán, osobné údaje, obchodné tajomstvo, fakturačné údaje, a iné), 
na internetovej stránke objednávateľa za účelom zvyšovania transparentnosti samosprávy pre občanov 
a kontroly verejných financií občanmi. Tento súhlas sa udeľuje bez akýchkoľvek výhrad a bez časového 
obmedzenia.  

Zmluvné strany vyhlasujú, že došlo k dohode o celom rozsahu tejto zmluvy a že nebola uzavretá v tiesni 
a za nevýhodných podmienok pre niektorú zo zmluvných strán. 

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých z ktorých každá strana dostane jedno 
vyhotovenie.  

Túto zmluvu je možné meniť len písomne obojstranne potvrdenou dohodou, výslovne pomenovanou ako 
„dodatok k zmluve“.  

Všetky dohody, uzavreté pred podpisom tejto zmluvy a v jej obsahu nezahrnuté, strácajú dňom podpisu 
zmluvy platnosť, a to bez ohľadu na funkčné postavenie osôb, ktoré predzmluvné dohody uzavreli. Túto 
zmluvu je možné meniť iba písomnými dodatkami podpísanými oboma stranami. 

Zmluvu môže vypovedať každá zo zmluvných strán, s výpovednou lehotou 2 mesiace. Výpovedná lehota 
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. Vypovedaním zmluvy 
sa nerušia záväzky, ktoré vznikli na základe skôr uzatvorených objednávok. 

Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi platnými a účinnými 
v Slovenskej republike.  
 
V Bratislave, dňa ...................... V Bratislave, dňa ...................... 
 
 
 Poskytovateľ Objednávateľ 
 Róbert Ladecký - FIRECONTROL DSS a ZPS Rača 
 
 ________________________ _________________________ 
 Róbert Ladecký Mgr. Ján Kmeť, PhD. 
 konateľ riaditeľ 

podpísané podpísané 

06.08.2018 09.08.2018 


