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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 78/06/2018/MO 
 

„Kontroly TK, EK a KO pre oblasť Košice okolie“ 
uzavretá podľa § 269 ods. 2. zákona č. 513/1991/Zb. Obchodný zákonník 

v znení neskorších predpisov 

 

 

Čl. l 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 

názov:    Správa ciest Košického samosprávneho kraja 

sídlo 

podľa zriaďovacej listiny: Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice 

korešpondenčná adresa: Ostrovského 1, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Ing. Jozef Rauch, poverený riadením organizácie 

osoba oprávnená rokovať  

vo veciach technických: František Hrubý, vedúci odd. dopravy 

IČO:    35 555 777 

DIČ:    202 177 2544 

IČ DPH:    SK 2021772544 

bankové spojenie:  Štátna pokladnica 

číslo účtu:   7000409705/8180 

IBAN:    SK68 8180 0000 0070 0040 9705, Swift/BIC: SPSRSKBA  

právna forma: príspevková organizácia zriadená Košickým samosprávnym krajom 

spojenie:   tel.: 055/78 60 013 

    e-mail: sekretariat@scksk.sk 

web stránka pre zverejnenie zmluvy: www.scksk.sk (SPRÁVA CIEST KSK – ZMLUVY, ...) 

 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a  

 

Poskytovateľ: 

názov:     Stanica technickej kontroly Košice I, s.r.o. 

sídlo:     Priemyselná 2, 040 01 Košice 

štatutárny orgán:  Doc. Ing. Július Chrobák, CSc., konateľ 

    Ing. Anton Šimaľ, konateľ 

IČO:    36 591 416 

DIČ:    2022009539 

IČ DPH:   SK2022009539 

bankové spojenie: ČSOB 

IBAN:    SK43 7500 0000 0040 2430 8112, Swift/BIC: CEKOSKBX 

právna forma: zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I 

odd.: Sro, vložka č.: 16369/V 

spojenie:   0904 547 655, 055- 6333024 

    e-mail: objednavky@stk-kosice.sk 

 

(ďalej len „poskytovateľ“) 
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Čl. II 

Preambula 

1. Táto zmluva sa uzatvára na základe vyhodnotenia zákazky s názvom: „Kontroly TK, 

EK a KO pre oblasť Košice okolie“ zo dňa 11.06.2018. 

2. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je ponuka poskytovateľa.  

 

 

Čl. III 

Predmet a rozsah zmluvy 

1. Predmetom plnenia podľa tejto zmluvy je zabezpečenie diagnostických kontrol 

motorových vozidiel a pracovných strojov - TK (technické kontroly), EK (emisné 

kontroly) a KO (kontroly originality) vo vlastníctve Správy ciest KSK. Požadovaný 

technický stav jednotlivých motorových vozidiel  a pracovných strojov musí byť 

zabezpečený v súlade so Zákonom 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ďalšími právnymi predpismi 

platnými v SR. 

2. Podrobný rozsah a druh poskytovaných služieb je uvedený v špecifikácii, ktorá tvorí 

prílohu č. 1 tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ prehlasuje, že má oprávnenie poskytovať služby v rozsahu čl. III bod 1 

tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ zodpovedá za profesionálne poskytnutie služieb vo vlastnom mene, na 

svoje náklady a na vlastnú zodpovednosť s vybavením, ktoré si na tento účel 

zabezpečí. 

5. Objednávateľ sa zaväzuje poskytované služby prevziať v súlade s touto zmluvou 

a zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu podľa článku IV tejto zmluvy.  

6. Poskytovateľ prehlasuje, že poskytovanie služieb nie je zaťažené vecnými právami 

tretích osôb. 

7. Presné vymedzenie rozsahu predmetu plnenia bude počas doby trvania zmluvy 

špecifikované objednávateľom v jednotlivých objednávkach prostredníctvom e-mailu, 

v ktorom objednávateľ určí druh zariadenia a množstvo podľa vlastnej potreby. 

8. Objednávateľ je oprávnený upraviť predpokladané množstvo podľa svojich 

skutočných potrieb alebo finančných možností. Zmluvné strany sa dohodli, že 

poskytovateľ si neuplatní náhradu škody voči objednávateľovi z titulu ušlého zisku 

v prípade, ak tento nedodrží predpokladané množstvá. 

9. V prípade poskytnutia služieb ako je predmet zmluvy špecifikovaný v prílohe č. 1, 

bude objednávateľ po dobu platnosti tejto zmluvy rokovať s poskytovateľom o cene 

a o ostatných podmienkach. Pokiaľ dôjde k dohode o predmete, cene a ostatných 

podmienkach, zmluvné strany sa dohodli, že uzatvoria dodatok k tejto zmluve. 

 

 

Čl. IV 

Cena 

1. Cena za poskytovanie služieb v rozsahu čl. III tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona 

č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, podľa výzvy a predloženej 

ponuky. Jednotkové ceny poskytnutých služieb uvedené v prílohe č. 1 sú maximálne 

a záväzné počas platnosti zmluvy a zahŕňajú všetky náklady súvisiace s poskytovaním 

služieb. 
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2. Cena za poskytovanie služieb v rozsahu podľa čl. III a predloženej ponuky: 

P. 

č. 
Názov 

Predpokladané 

množstvo 

Celková cena  
bez DPH 

v EUR  

20% DPH 
v EUR 

Celková cena  
s DPH 
v EUR 

1. 
Kontroly TK, EK a KO 

pre oblasť Košice okolie 
komplet 2938,87 587,77 3526,64 

3. K cene bude poskytovateľ fakturovať DPH v zmysle platných právnych predpisov v čase 

fakturácie. 

 

 

Čl. V 

Platnosť a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to 24 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti 

zmluvy s možnosťou jej predĺženia po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán, 

maximálne do okamihu vyčerpania finančného limitu zákazky s nízkou hodnotou podľa 

§ 117 zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

2. Táto zmluva zaniká: 
- písomnou dohodou oboch zmluvných strán, 
- zánikom ktorejkoľvek zo zmluvných strán bez právneho nástupcu, 
- písomným odstúpením od zmluvy v prípadoch podľa článku VIII zmluvy alebo 

v ďalších prípadoch uvedených v zmluve. 
 

 

Čl. VI 

Čas a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa požadované služby riadne, včas, 

a v kvalite podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 

2. Poskytovateľ služieb zodpovedá za to, že predmet služieb bude vykonaný podľa platných 

technických predpisov a STN a tejto zmluvy a nebude mať žiadne nedostatky, ktoré by 

bránili jeho užívaniu. 

3. Termíny vykonania služieb budú spresnené v jednotlivých čiastkových písomných 

objednávkach a vopred dohodnutý čas musí poskytovateľ dodržať. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby v plnom rozsahu vyškoleným personálom 

a zárukami na poskytnuté služby. 

5. Poskytovateľ je povinný bezodkladne písomne oznámiť objednávateľovi existenciu 

dôvodov, ktoré bránia alebo sťažujú poskytnutie služby a ktorých následkom bude 

omeškanie s poskytnutím služby. 

6. Objednávateľ si vyhradzuje právo vykonávať kontrolu poskytovaných služieb. 

7. Poskytovateľ pri všetkých službách technickej a emisnej kontroly vyhotoví protokol 

o kontrole, na ktorom uvedie druh služby a evidenčné číslo vozidla. Pri kontrole 

originality poskytovateľ vystaví odborný posudok o kontrole originality. Protokol resp. 

odborný posudok potvrdzuje poverená osoba za objednávateľa. 

8. Poverený pracovník za pristavenie vozidiel a prevzatia vozidiel po TK, EK, KO- 

Pre oblasť Košice okolie- p. Gál, alebo ním poverený zástupca. 

9. Prepravu vozidla na miesto poskytnutia služby zabezpečí objednávateľ. 

Miesto poskytnutia služieb- prevádzkové priestory poskytovateľa: Stanica technickej 

kontroly Košice I, s.r.o., Priemyselná 2, 040 01 Košice . 
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Čl. VII 

Platobné podmienky 

1. Objednávateľ neposkytuje finančný preddavok, ani zálohu na plnenie zmluvy. 

2. Podkladom pre úhradu ceny podľa čl. IV tejto zmluvy bude faktúra vyhotovená 

poskytovateľom. Faktúru za predmet zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vystaviť až po 

odovzdaní služby a jej prevzatí objednávateľom bez vád na základe dokladu o poskytnutí 

služby, ktorý bude tvoriť prílohu faktúry. 

3. Faktúra bude obsahovať náležitosti daňového dokladu a tieto údaje: 

- označenie zákazky, 

- pečiatka a podpis oprávnenej osoby, adresa a sídlo, 

- číslo zmluvy, číslo faktúry, 

- deň odoslania a deň splatnosti faktúry, 

- označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, 

- fakturovanú sumu. 

4. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ 

je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi do troch (3) pracovných dní na doplnenie 

a poskytovateľ je povinný ju doplniť. V takom prípade nová lehota začne plynúť 

doručením opravenej faktúry objednávateľovi. 

5. Lehota splatnosti faktúr je do 30 dní odo dňa ich doručenia. 

 

 

Čl. VIII 

Porušenie zmluvných povinností a jeho následky 

1. Pri nedodržaní termínu plnenia poskytovateľom, je objednávateľ služby oprávnený 

účtovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z ceny služby za každý deň 

omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny je poskytovateľ oprávnený 

účtovať objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% z fakturovanej ceny za každý 

deň omeškania. 

3. Popri nárokoch ustanovených v tomto článku má poskytovateľ a objednávateľ nárok na 

náhradu škody, ktorá mu bola spôsobená porušením resp. zanedbaním povinností druhou 

zmluvnou stranou.  

4. V prípade podstatného porušenia zmluvy je odstupujúca strana oprávnená od zmluvy 

odstúpiť, ak to oznámi písomne druhej zmluvnej strane bez zbytočného odkladu po tom, 

čo sa o tomto porušení dozvedela. Zmluvné strany považujú porušenie zmluvy za 

podstatné v týchto prípadoch: 

- nedodržanie zmluvných jednotkových cien podľa čl. IV. tejto zmluvy, 

- nedodržanie termínu poskytovania služieb podľa čl. VI tejto zmluvy. 

5. V prípade, že dôjde k porušeniu zmluvných povinností, ktoré zmluvné strany neoznačili 

ako podstatné, platia pre odstúpenie od zmluvy príslušné ustanovenia Obchodného 

zákonníka. 

6. Odstúpením od zmluvy, zmluva zaniká dňom doručenia prejavu vôle oprávnenej strany 

druhej zmluvnej strane.  
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Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi zmluvným stranami 

a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ust. § 47a zákona 

č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v platnom znení. 

2. Akékoľvek zmeny a doplnenia tejto zmluvy môžu byť uskutočnené len na základe 

predchádzajúcej dohody oboch zmluvných strán formou očíslovaných písomných 

dodatkov. 

3. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej 

strany previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu. 

4. Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

5. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy je príloha č. 1 – cenová a technická špecifikácia 

predmetu zákazky. 

6. Zmluva je vyhotovená v štyroch (4) vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana 

obdrží po dve (2) vyhotovenia. 

7. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli, s jej 

obsahom po prečítaní súhlasia bez výhrad a na znak tohto súhlasu ju vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

V Košiciach, dňa 15.6.2018     V Košiciach, dňa 15.6.2018 

 

 

 

 

Za objednávateľa      Za poskytovateľa:  

 

 

 

________________________    _________________________ 

     Ing. Jozef Rauch           Ing. Anton Šimaľ 

poverený riadením organizácie        konateľ 

 

 

 

 

_________________________ 

Doc. Ing. Július Chrobák, CSc. 

konateľ 
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