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ZMLUVA O DIELO
uzavretápodl'a $ 536 a nasl. zák. č). 5|3l|99l Zb. obchodného zákonníka

ZMLUVNÉ STRANY

objednávatel': Úrad verejného zdravotníctva SR
Trnavská cesta 52
826 45 Bratislava

zastÚpen;i,m: doc. MUDr. Ivan Rovny, PhD., MPH - hlavnf hygienik SR

rokovato vo veciach zmluvnj'ch: Bc. Juraj Lovásik
rokovat'vo veciach technickfch: Bc. Juraj Lovásik
tČo:ooo 07223
DIČz2020878090
lČ npH:
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
číslo ričtu: 7000135898/8180
IBAN: SK 0281800000007000135898

(ďalej len,,obj ednávateť..)

a

Zhotovitelo: Stanislav Hilka - Autoservis
Račianska 142,83101 Bratislava . Nové Mesto

zastripen;fm: Stanislav Hilka
rokovat' vo veciach zmluvn;ich: Stanislav Hilka
Ičo: 34460934
lČ npH: SK1020l85837
DIČ: 1020185837
Bankové spojenie: VÚg, tatRA BANKA
čisto ričtu: 11445894531 200 ,2620084064/1100
Zapísany v Živnostenskom registri č. Registráciana okresnom rirade Bratislava III,

Registrácia č. 1333196
(ďalej |en,,Zhotoviter..)



l .
Predmet zmluvy

1, Zhotovitel' sa zavázuje vykonávať pre objednávateťa na zák|ade jeho objednávok práce, ÚdrŽbu a
inšpekčnf servis vozidie| objednávatela v termínoch, rozsahu a kva|ite stanoven1ich vfrobcom pre
danf typ vozidla (d'alej len ,,servis..).objednávateÍ sa zavázuje zhotovitel'ovi za tieto činnosti vyp|ácať
cenu podl'a prí|ohy ě. 1, Servis zahrĎuje servisné práce, ÚdrŽbu, opravárenské práce a rovnako
dop|nkové s|uŽby ponÚkané zhotovitel'om uvedené v prílohe č. 2, ktorá je neoddelite|'nou sÚčasťou
tejto zmluvy.
2' Zhotovitel' sa zavázuje dodrŽiavať štandard stanovenf q/robcom a vykonávať servis v sÚlade s
pokynmi vlrobcu a postupom, v rozsahu a V |ehotách stanovenfch v1irobcom alebo dovozcom.
Zhotovitel' sa zavázuje predkladať objednávate|'ovl na jeho Žiadosť k nah|iadnutiu stanovené
štandardy.

l t .
Povinnosti zhotovitefa

1. Zhotovite] sa zavázuje zaisťovať v čo najkratšÍch termínoch vysoko kva|itnf servis Vozidie|
objednávateÍa na zák|ade jeho požiadaviek. Servis bude vykonanf podÍa podmienok pre opraw
vozidie| p|atnfch pre obchodníka a v srj|ade so všeobecne záváznlmi právnymi predpismi.
2. Všetky opravy budr1 preberané a WkonáVané s maximálnou prioritou a s maximálnou odbornou
starost|ivosťou. Zhotovitel pri preberaní vozid|a do opravy určí predpok|adané nák|ady a dátum
ukončenia opravy. Po ukončení opraw a prewatí vozid|a objednáVaterom, odovzdá zhotovitel
objednávatetovi kÓpiu zákazkového |istu s prehÍadom VykonanÝch prác a pouŽitt./m materiá|om.
3. zhotovite] je opráVnenÝ vystaviť faK ru najskÓr v deř dodania predmetu zm|uvy objednáVaterovi.
Zhotovitet sa zavázule vystaviť faKriru s 30 dilovou |ehotou sp|atnosti od vyznačeného dřa doručenia
objednávatetovi a odos|ať ju objďnávateťovi do 3 dnÍ po jej vystavenÍ. V pípade, že sp|atnosť fakt ry
pripadne na deĎ pracovného Vorna a|ebo pracovného pokoja, bude sa za del5 sp|atnosti povaŽovať
najbIiŽší nasledujt]ci pracovnf deĎ.
4. Fakt ra. daĎov dok|ad musÍ obsahovať všetky ná|ežitosti Wp|Ývaj ce zo Zákona o dani z pridanej
hodnoty a Zákona o čtovníďve.
5. objednávate|' je oprávnen! vrátiť faktrjru zhotovitefovi na prepracovanie pokial fakt ra nebude
vystavená v s |ade s ustanoveniami tejto zmluvy. VrátenÍm faKriry nastáva prerušenie p|ynutia jej
|ehoty sp|atnosti a nová 30 dĎová |ehota sp|atnosti začne p|ynriť až diiom doručenia novej opravenej
fakt ry zhotovitelom.
6. Faktriry za opravu vozidla musia byť podpísané objednávatelom / uŽÍVatelom / prÍpadne ich
poverenÝm zástupcom priamo na faK re a|ebo na zákazkovom liste v prí|ohe fakt ry.
7. KontaKnÍ pracovníci zhotovitela pre rea|izáciu ustanovenÍ tejto zm|uvy v spo|upráci so
zodpovednfm pracovníkom objednávatela s uvedení v prÍ|ohe č.3'
8. Zhotovitel' poskytuje na všetky objednávatelom hradené náhradné die|y
Úkony záruku v twaní 24 mesiacov.

a Vykonané pracovné

9. Zhotovitet je povlnn1f pouŽívať pri servisnÝch prácach originá|ne, a|ebo v zhode
náhradné diely a dodrŽiavať servisné postupy, predpísané u1irobcami vozidiel.

S VÝrobcom Vozid|a

10. Iné alternatívne náVrhy zmien resp. podmienky musia byť rlešené písomne zV|ášť a Vopred.
11 . Pri omeškaní s termínom plnenia predmetu zmluvy zhotovitel'om, mÓŽe mu objednávatel' uětovať
zmluvnu pokutu Vo V}iške 0,03% z fakturovanej sumy zakaŽdy deĎ oneskoreného plnenia.



i lt.
Povinnosti objed návate|'a

1. objednávateI' je povinnf uhradiť dohodnutu cenu za servisné práce, náhradné diely,
autopr,ls|ušenstvo a dopInkové s|uŽby v stanovenej dobe sp|atnosti 30 dní odo dĎa prijatia fakt ry' Pri
nedodrŽaní doby sp|atnosti bude objednávatel'ovi Úctované penále vo v1iške 0,03% za kaŽd1/ deti
omeškania.

lv.
Špecifikácia vf konov a termínov

1. Ma!á oprava.
. inšpekcia - pravide|nf servis
. jednoznačne definovaná závadabez nutnostl demontáŽe d'a|ších zariadení a skupín
Termín vykonania opravy: 1 pracovnf den

2. Stredná oprava:
. nutná demontáŽ d'alších zariadení resp. ce|kov
- montáŽne práce na karosérií
.lakovačské práce do O,2m2

Termín vykonania opravy. do 5 pracovnfch dní
3. Ve|'ká oprava:

. karosárske práce
- lakovnícke práce nad O,2 m2
. montáŽ a demontáŽ ce|kov a podskupín vozidla

Termín vykonania opravy: do 30 pracovnfch dní
4. objednávatel' mÓŽe na pristavenie vozidla do opravy a na prevzatie opraveného vozid|a pouŽívať
pracovnu dobu servisu, tzn:

Prevádzková doba

Servisná s|uŽba

Pondelok - piatok 7.00hod- 18.00hod
Sobota
Nedela
0905849052

V.
Ceny a poskytovanie zliav

náhradn1/ch dielov a originá|neho autoprís|ušenstva p|atí cena doporučená
(e/h, sk/h) su urcené prílohou č.1 tejto zm|uvy, podrobnejšie podl'a cenníka

1. Pre ceny originá|nych
vyrobcom. Ceny za prácu
prác a sluŽieb.
2. Ceny mÓŽu byť men ené z dÓvodu p|ošného zv!šenia
dielov importérmi automobilovfch značiek a doplĎované
schvá|enfmi a podpísanfmi oboma zmluvnfmi stranami.

cien energií a zulšenia cien náhradnfch
iba očíslovanlmi písomnf mi dodatkami,

vt.
Poskytovanie záruk na prevedené opravy

1, Zárukaje poskytovaná za tfchto podmienok:
1.1 vozid|o je pouŽívané v zmys|e návodu vyirobcu a je obs|uhované osobou tomu
zodpovedajucou
1.2 pri ÚdrŽbe a opravách vozidla srj dodrŽané pokyny vfrobcu
1.3 záruka začína p|ynÚť dnom prevzatia vozid|a objednávatelom po oprave vozidla
1.4 záruka sa nevzťahuje na škody spÓsobené haváriou
1.5 odstránenie závady, na ktoru sa vzťahuje záruka vykoná zhotovitel' v čo najkratšej dobe
primeranej k druhu závady



H",:Jltlno"t

Ak sa divod nep|atnosti vďahuje |en na časť orávneho.úkonu, je nep|atnou len táto časť, PokiaÍ

z oovahv právneho ut<onu aeoóžleňo obsanu aĚbo z oko|ností, zá ktorych k nemu doš|o' nevyp|ýva'

zé tuto éasť nemoŽno odde|iť od ostatného obsahu.

vlll.
Riešenie sporov

1.Soorvwniknutéztejtozm|uvybudúprednostneriešenédohodouzástupcovobochstrán.
á. ř"p,ió"a"' z" r dohóde nedojoe, bud-e spor pred|oŽený prÍs|ušnému súdu'

zau"."en e|ř"t"novenia

1. Táto zm|uva nadobúda p|atnosť a účinnosť dňom podpisu medzi oboma zmluvnými stranami.

vzatu a sa na dobu ureitu a*olj.iz:óós. Wpoveona iehota je trojmesačná aaéína p|ynúť od

orvého dňa ka|endárneho mesiaca, nas|edujúceho po mesiaci, v ktorom bola ýpoveď doručená

druhej zmluvnei strane.
2. VÝnimku tvorí právo na okamŽité odstúpenie od tejto zm|uvy. objednávatel je oprávnený odstúpiť

od tejto zm|uvy s okamŽitou p|atnoďou ak:
- druhá zmluvná strana p#ii;-;.p.i"k predchádzajúcemu písomnému upozomeniu ák|adné

vyh|ásené konkurzné konanie, a|ebo bolo pre nedostatok majetkuzm|uvné povinnosti;
- bolo na majetok zhotovitela
zamietnuté;
3. Táto zmluva je spísaná v šiestich vyhotoveniach, pričom objednávater obdrŽí štyri vyhotovenia

a zhotoviter obdržÍ dve vyhotovenia.
i.-'-v"Jiáisiá u.tne ao;áananĚ'i| tejto zm|uve neexistuju zmeny zm|uvy a vedťajšie ustanovenia

wz"o'j.i píš"'.ítormďpooprian ofirávnenfmi zástupcami oboch zm|uvnÝch strán.
5. obe zmluvné st,"nv ." ."uáliju t ši,ixtne.u '""hoviniu-mlěan|ivosti o zm|uvnfch' po.dmienkach.

7. Táto zmluva pod|ieha wr'eiě ir"'áiiir.é*u p.áuu, pÉvne rzťahy z nich vyplÝvajrice sa riadia

prís|ušnlmi ustanoveniami obchodného zákonníka.

Nas|eduj ce pr|lohy tvoria neodde|ite]nÚ s časé tejto zm|uvy:

PrÍ|oha č.1 Cenové dojednania.P;i 
i;;..' Ěonuuaoptnxovjchneštandardnfch.s|uŽieb-zhotovitela

Príloha č'3 Kontaktné osoby/ oprávnené osoby zhotov|teÍa

V Bratis|ave dĎa: ./.1,..l.

Stanislav Hilka - Autoservis

V Bratis|ave dĎa / 3 / ",{-.oa\

doc. MUDr. tvan Rovnf, PhD., MPH
hlavnf hygienik SR

Únno VEREJNÉtto DRAVoTNhrun
$L0VIMKE.I ftlnlB[Jlť

uÓ {6 mfiBLAVA, IRNAffid cE$tA 52.vá-

<-a-"'-z'-*1



Škod" octavia Škooa SuperB Volkswagen Passat

17,85 EUR i lNH s DPH
537,75 Sk / INH s DPH

20,23 EUR / lNH s DPH
609,45 Sk / INH s DPH

2?,61EUR/ lNH s DPH
681,15 Sk / lNH s DPH

bezzÍl

Štroda octavia Šroda SuperB Volkswagen Passat

19,75 EUR / lNH s DPH
594,99 Sk / lNH s DPH

21,72 BUR / lNh s DPH
654,34 Sk / lNH s DPH

23,70 EUR / lNh s DPH
713,99 Sk /lNH s DPH



Prí|oha č. 2

Ponuka dop|nkovfch neštandardnfch s|uŽieb zhotoviteÍa

odvoz zákazníka zo servisu na poŽiadanie.
Vybavenie obh|iadky v poisťovni.
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Prí|oha ě. 3

Kontaktné osoby/oprávnené osoby zhotovite|'a

Stanislav Hilka

Martin Hilka

Bc.Juraj Lovásik :

Peter Benca :

GézaÁrpa:

Jozef Daniš:

Tibor Andrašovič:

Milan Luknár:

V|adimír Jurina RNDr.:

Peter Gaá! MUDr.:

Juraj Roščák |ng.:

Richard Maron telefon/ fax 0214445 4621, mobil 0905/849 052
e-mail richardmaron i@zoznam.sk

Konta ktné osoby/o právn ené osoby objed návate|'a

te|efÓn 0214488 4408, mobil 0905/644 010, Fax02144680252
e-mail: servis@hilka.sk
telefon 0214488 4408, mobil 090/5929 681
e-mail matohilka@orangemai l. sk

TelefÓn 02149284287 , Mobil:0907 715 165
e-mail : lovasik@uvzsr.sk
TelefÓn: 02149284313, Mobi|: 0905/556 672

TelefÓn: 02149284313, Mobil: 0905/283 203

TelefÓn: 02149284313, Mobil: 0915/695 278

Te|efÓn: 0214928431 3, Mobil: 091 5/695 276

Te|efÓn: 02149284313, Mobil: 09051472 903

Te|efÓn: 021492843394

Telefon: 021492843251

Telefon: 021492843342

V Bratis|ave dĎa: ..l.!...(.,,Inry

G-----

V Bratis|ave dĎa ...{..4..ť:.ffiup

doc. MUDr. lvan Rovnf, PhD., MPH
hlavnf hygienik SR

Únnp VEREJNÉrto nRAVoTNhrun
s[ovFNffir.| ffin,|il.l!ť

8b 4$ aAIHÁvÁ:'ťď'AvsKÁ cf$Í{ $2

av Hilka - Autoservis


