
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SERVISNÝCH SLUŽIEB 

uzavretá v zmysle 407 — 475 Obchodného zákonníka 

Dodávateľ: 

Milan Kasman MOTO-AGRO-ZDRUŽENIE 

Zastúpený: Milan Kasman 

IČO: 35121114 

DIČ: 1020543678 

IČ DPH: SK1020543678 

Partizánska 1011/83, 015 01 Rajec 

(ďalej len „dodávateľ") 

a 

Odberateľ: 

Technické služby mesta Rajec, s. r. o. "r. s p  

Zastúpený: Ing. Gustáv Mucha 

IČO: 53708725 

DIČ: 2121472375 

IČ DPH: SK2121472375 

Námestie SNP 2/2, 015 22 Rajec 

(ďalej len „odberateľ”') 

Uzatvárajú túto zmluvu 

čl. 1 Predmet zmluvy 

1.1 Predmetom servisnej zmluvy je poskytovanie servisu záhradnej techniky odberateľa. 

1.2 Servisom sa rozumie súhrn odborných úkonov, ktoré zabezpečia aby bola záhradná technika 

odberateľa v bezchybnom prevádzkovom stave. 

1.3 Dodávateľ sa zaväzuje odberateľovi poskytnúť služby podľa jeho požiadaviek. 

čl. 2 Platobné a fakturačné podmienky 

2.1 Ceny sa servisné služby sú stanovené podľa aktuálne platného cenníka dodávateľa.  

2.2 Dodávateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonaný servis a objednávateľ sa zaväzuje 

zaplatiť faktúru vystavenú dodávateľom do 14 kalendárnych dní od prijatia faktúry. 

2.3 Faktúra vystavená dodávateľom musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

čl. 3 Trvanie zmluvy 

3.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 09.01.2023 do 31.12.2022, alebo do vyčerpania 

finančného limitu vo výške 9 000,00 Eur s DPH. 

čl. 4 Realizácia, čas a miesto servisu 

4.1 Pred vykonaním servisu dodávateľ predloží odberateľovi predbežnú cenovú kalkuláciu 

servisu. 

4.2 Dodávateľ sa zaväzuje, že všetky opravy a úkony vykoná v súlade s technickými postupmi 

a parametrami výrobcu. Všetky náhradné diely, ktoré budú použité pri oprave musia byť nové. 

4.3 Odberateľ sa zaväzuje prevziať predmet zmluvy v dohodnutom termíne v sídle dodávateľa.  

 



čl.5 Záverečné ustanovenia 

 

5.1 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

nasledujúci deň po zverejnení zmluvy na webovom sídle odberateľa.  

5.2 Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená od zmluvy písomne odstúpiť. 

5.3 Zmluva sa zruší dňom prijatia písomného odstúpenia od zmluvy. 

5.4 Zmluvu je možné zrušiť alebo zmeniť po vzájomnej dohode zmluvných strán len v písomnej 

forme. 

5.5 Zmluvné strany prehlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, nebola dohodnutá v 

tiesni, ani za inak nevýhodných podmienok a že ju uzavreli z vlastnej vôle, určite, vážne a 

zrozumiteľne. 

5.6 Záležitosti neupravené touto zmluvou sa riadia podľa zákona 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník. 

5.7 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach. Každá zmluvná strana obdrží jeden 

originál. 

V Rajci, dňa 09.01.2023 

 

 

 

 

 

 

 

____________________________     _______________________ 

    Ing. Gustáv Mucha        Milan Kasman 

           Konateľ 

 

 

 


