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Zmluva o dielo na servis kompresorov č.10122020 
Uzavretá podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka medzi 

 

1. Objednávateľom:  Stredná odborná škola dopravná      

So sídlom:    Rosinská cesta 2, 010 08 Žilina 

Zastúpeným:    Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka 

Bankové spojenie:   SK08 8180 0000 0070 0048 3729 

IČO: 00 651 117  

DIČ: 2020639104       

Zapísaný:  Štatistickým úradom SR, zriaďovacia listina  

  č. 6216/2009/OS-003 zo dňa   01. 11. 2009  

( ďalej len objednávateľ ) 

 

a 

 

2. Zhotoviteľom:  EKOMPRES, s. r. o. 

So sídlom:   Jasenové 161,  013 19  

Zastúpeným:   Michal Fencík  

Bankové spojenie:  SK31 1111 0000 0010 7879 3009  

IČO:    45 306 192 

DIČ:    2022927874 

IČ DPH:   SK2022927874 

Zapísaný:  v OR OS Žilina, Oddiel: Sro, vložka číslo : 52129/L 

( ďalej len zhotoviteľ ) 

 

Čl. I 

Predmet plnenia 

 

1. Zhotoviteľ  sa zaväzuje  vykonávať pravidelný servis, opravy, revízie, údržby  a úradné 

skúšky dole uvedených kompresorov  pre objednávateľa .  

 

Typ kompresorov: 

- skrutkový kompresor  Atlas Copco Airpower GA7FF,  r. v. 2014,  s. č. CAI717532 

- piestový kompresor Schneider  680-15-270 , s. č. 4009 

2. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať servis vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. 

3. Zhotoviteľ bude likvidovať všetky použité diely ako aj odpad ktorý vznikne pri servisnom 

zásahu. 

 

Čl. II 

Cena 

 

1. Zhotoviteľ bude servisovať kompresory v kvalite a lehotách podľa tejto zmluvy.  

Dohodnutá zmluvná cena  bude stanovená za každú dodávku samostatne podľa  cenovej 

ponuky  zhotoviteľa a následnej objednávky objednávateľa.   
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ČL. III 

Všeobecné ustanovenie 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 3 mesiace. 

 

Čl. IV 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ  je povinný zaplatiť  zhotoviteľovi  cenu  za služby vykonané podľa  bodu 1. 

Článku I. tejto zmluvy  po jeho riadnom zhotovení,  odovzdaní  a prevzatí. 

2. Zmluvné strany  dohodli  lehotu na úhradu ceny do 14 dní  od vyhotovenia faktúry. 

3. Neoddeliteľnou prílohou faktúry, bude objednávateľom potvrdený montážny a dodací list 

dodávky predmetu plnenia . 

4. V prípade omeškania  objednávateľa  s platením faktúry ,  uhradí objednávateľ  

zhotoviteľovi zmluvnú pokutu vo výške  0,05%  z nezaplatenej  sumy za každý deň 

omeškania. 

 

Čl. V 

Záväzky  objednávateľa  podmieňujúce  plnenie  zhotoviteľa 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje  zabezpečiť podmienky na vykonanie servisných prác na 

kompresoroch. 

2. Objednávateľ oboznámi zhotoviteľa s podmienkami a povinnosťami pre vykonanie servisu. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje objednávať servis kompresorov výhradne spoločnosťou 

EKOMPRES, s. r. o.. 

 

Čl. VI 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú , že budú zachovávať obchodné tajomstvo a nepoužijú tieto 

informácie na iné zmluvné účely. 

 

Čl. VII 

Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva vzniká dohodou o celom jej obsahu. 

2. Meniť alebo dopĺňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov 

dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán. 

3. V ostatných otázkach neupravených touto zmluvou platia predovšetkým ustanovenia 

Obchodného zákonníka , najmä o zmluve o diele  a ostatné všeobecne záväzné predpisy 

platné v Slovenskej republike. 
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4. Obsah zmluvy bol obojstranne prijatý za záväzný a na dôkaz toho bol zmluvnými stranami 

potvrdený. 

5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej neskoršieho podpisu obidvoma 

zmluvnými stranami. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach a splatnosťou originálu, jedno 

vyhotovenie pre každú zmluvnú stranu. 

 

 

V Žiline, dňa ....................                                                         V  Žiline,  dňa ....................... 

 Za objednávateľa :                                                                    Za zhotoviteľa : 

 

 

................................................................                            .......................................................... 

Ing. Mária Vítová, PhD., MBA, riaditeľka    Fencík Michal  -  konateľ spoločnosti 

 

 


