
  

Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona 513/1991 Zz. Obchodného zákonníka 
medzi zmluvnými stranami: 

 

Zmluvné strany: 

Dodávateľ: 

Obchodné meno: MiMa Servis s.r.o. 

Sídlo: 015 01  Rajec, Kostolná 51/23 

IČO: 52 448 592 

IČ DPH: SK2121022200 

Registrácia: Obch. register Žilina Oddiel: Sro, vložka č. 72476/L 

Bank. účet: SK64 7500 0000 0040 2709 9782 

V zastúpení: Michal Marcinek, konateľ 

(ďalej len „poskytovateľ“) 

a 

Odberateľ: 

Obchodné meno: Technické služby mesta Rajec, s. r. o., “r. s. p.“ 

Sídlo: 015 01  Rajec, Námestie SNP 2/2 

IČO: 53 708 725 

IČ DPH: SK2121472375 

Registrácia: Obch. register Žilina Oddiel: Sro, vložka č. 77013/L 

Bank. účet: SK61 0900 0000 0051 7974 0123 

V zastúpení: Ing. Gustáv Mucha, konateľ 

(ďalej len „objednávateľ“) 

( dodávateľ a objednávateľ spolu aj ako „zmluvné strany“ a každý samostatne aj ako „zmluvná strana“) 

 

sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služieb ( ďalej len „zmluva“) v zmysle ust. § 269 ods. 2 
zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení, za nasledovných podmienok: 

 

Článok I. 

Predmet Zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je komplexné zabezpečenie obsluhy plynových kotolní počas vykurovacieho 
obdobia za podmienok uvedených v tejto zmluve: 
- Denne vykonávať 

➢ Obsluha a údržba zariadení ústredného vykurovania v obsluhovanom objekte. 



➢ Čistenie a premazávanie systému ústredného kúrenia. 
➢ Prísne rešpektovanie pracovných postupov, vykonávanie činností na základe technickej 

dokumentácie. 
➢ Dohliadanie a kontrolovanie technického stavu zariadení ústredného vykurovacieho 

systému. 
➢ Optimalizovanie nastavenia kúrenia. 
➢ Zabezpečovanie predbežných a preventívnych kontrol porúch a mechanických porúch na 

zariadeniach. 
➢ Vykonávanie bežných manuálnych prác súvisiacich s obsluhou kotolne, 
➢ Vedenie potrebnej dokumentácie. 

 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje služby poskytnúť na vlastné náklady a nebezpečenstvo, riadne a včas 
a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy v rozsahu podľa objednávateľom potvrdenej 
cenovej ponuky. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje dodržiavať všetky zákonom a interne stanovené pravidlá bezpečnosti 
a nariadenia. 

4. Predmetom tejto zmluvy nie je poskytovanie opráv, servisných služieb a ani vykonávanie odborných 
prehliadok a skúšok. 

5. V prípade poruchy poskytovateľ skontaktuje v čo najkratšom čase osobu poverenú objednávateľom: 
Štefan Albert – 0905 368 065. 

 

Článok II. 

Termín a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy podľa bodu 1. čl. I. tejto zmluvy v mieste plnenia 
v období od 15.12.2022 od 00.00 do 30.4.2023 do 24:00. 

2. Písomným dodatkom k tejto zmluve môže byť dohodnuté predĺženie obdobia poskytovania predmetu 
zmluvy. 

3. Miestom plnenia predmetu zmluvy je: 
Kultúrny dom Rajec – kotolňa, typ kotla: 3x Protherm 
Materská škola Obrancov mieru, Rajec – kotolňa 1., typ kotla: Viessmann 
Materská škola Obrancov mieru, Rajec (kuchyňa) – kotolňa 2., typ kotla: Viessmann 

 

Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 300,- EUR bez DPH za každý 
kalendárny mesiac. Za december 2022 je cena predmetu zmluvy stanovená dohodou zmluvných strán 
vo výške 150,- EUR bez DPH. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa. 
K dohodnutej cene bude pripočítaná DPH podľa aktuálne platnej legislatívy. 

2. Dohodnutú cenu predmetu zmluvy vykoná objednávateľ vždy do 15 (pätnástich) dní odo dňa 
predloženia faktúry bezhotovostným prevodom na bankový účet poskytovateľa SK64 7500 0000 0040 
2709 9782; SWIFT: CEKOSKBX vedený v ČSOB, a.s. 

 

Článok IV. 

Záverečné ustanovenia 

1. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah riadi Obchodným zákonníkom a príslušnými 
ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov. 



2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť výlučne písomne 
a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch, 1 (jeden) rovnopis obdrží objednávateľ a 1 (jeden) 
rovnopis obdrží poskytovateľ. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami, dňom zverejnenia na 
webovom sídle objednávateľa www.tsmr.sk  a dňom zverejnenia na webe www.crz.gov.sk – Centrálny 
register zmlúv. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je zrozumiteľná a určitá 
a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu. Nie je uzavretá v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

V Rajci dňa ................................................   V Rajci dňa ................................................ 

 

 

Objednávateľ:      Poskytovateľ 

 

______________________________    _________________________________ 

Technické služby mesta Rajec, s.r.o. “r. s. p.“   MiMa Servis, s.r.o. 

Ing. Gustáv Mucha, konateľ     Michal Marcinek, konateľ 

 

 

 

 

 

http://www.tsmr.sk/
http://www.crz.gov.sk/

