Zmluva o spolupráci
uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník (ďalej len
ako ,,Zmluva“)
medzi:
Objednávateľom:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:
Číslo živnostenského
registra:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

SERVIS autospektrum, s.r.o.
Z. Kodálya 111, 924 01 Galanta
59 691 117
SK1020263398
Okresný úrad Galanta
012-4300
SK 2562145698745
0100258965/0100
tel.č.: 0905 123 456, e-mail: servis@autospektrum.sk

(ďalej len ako „Objednávateľ“)
a
Poskytovateľom:
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
IČ DPH:
Registrácia:
Číslo živnostenského
registra:
Bankové spojenie:
Číslo účtu:
Kontakt:

Michal Vážny - AUTO súčiastky, s.r.o.
Kapitána Jána Nálepku 25, 925 22 Veľké Úľany
44 111 236
SK2587412145
Okresný úrad Galanta
001-25300
SK 85264123678893
52148521458/1011
tel.č.: 0907 987 456, e-mail: michalvazny@gmail.com

(ďalej len ako ,,Poskytovateľ“)
(ďalej spolu tiež ako ,,Zmluvné strany“ alebo jednotlivo ,,Zmluvná strana“)

Preambula
Objednávateľ je fyzická osoba podnikateľ, podnikajúca na základe živnostenského
oprávnenia, ktorej hlavným predmetom podnikania je oprava a údržba motorových vozidiel
bez zásahu do motorickej časti vozidla, oprava podvozkových skupín nápravy, brzdy,
riadenie, pruženie, zavesenie kôl, diagnostika a oprava elektronických častí manažmentu
1

motora, bŕzd, a komfortných systémov vozidla, oprava klimatizácie a príslušenstva, oprava
elektrických systémov vozidla a osvetlenia, oprava a výmena pneumatík (pneuservis), práce
spojené s údržbou periodickými prehliadkami vozidiel a skúšobné jazdy. Predmet podnikania
objednávateľa tvoria aj práce pri upratovaní, čistení a údržbe dielne a servisného zariadenia.
Objednávateľ má záujem na tom, aby Poskytovateľ subdodávateľsky za podmienok,
uvedených v tejto Zmluve vykonával činnosti a poskytoval služby, ktoré sú hlavným
predmetom podnikania Poskytovateľa za účelom realizácie Objednávateľom vykonávaných
činností, ktoré si Objednávateľ nevie zabezpečiť sám prostredníctvom svojich zamestnancov.
Poskytovateľ je fyzická osoba podnikateľ, podnikajúca na základe živnostenského
oprávnenia, ktorej hlavným predmetom podnikania je kúpa tovaru na účely jeho predaja
konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným prevádzkovateľom živnosti
(veľkoobchod).
Článok I.
Predmet Zmluvy
1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok:
1.1. Poskytovateľa:
1.1.1 spolupracovať s Objednávateľom za podmienok uvedených v tejto Zmluve,
aby vykonával činnosti a poskytoval služby, ktoré sú predmetom podnikania
Poskytovateľa za účelom realizácie Objednávateľom vykonávaných činností,
ktoré si Objednávateľ nevie zabezpečiť sám, resp. prostredníctvom svojich
zamestnancov.
1.2. Objednávateľa:
1.2.1. zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú odmenu podľa Článok IV. tejto Zmluvy za
riadne a včasné plnenie záväzkov Poskytovateľom v zmysle bodu 1.1. Článok
I. tejto Zmluvy,
Článok II.
Miesto plnenia
1. Miestom plnenia predmetu tejto Zmluvy sú priestory miesta podnikania Objednávateľa,
t.j. Z. Kodálya 111, 924 01 Galanta.
Článok III.
Termín plnenia
1. Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečovať predmet Zmluvy pre Objednávateľa počnúc dňom
08.02.2016, nie však skôr ako je deň účinnosti tejto Zmluvy, a to za podmienok a
spôsobom uvedeným v tejto Zmluve.
Článok IV.
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Cena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli na odmene za vykonané služby Poskytovateľa podľa bodu 1.1.
Článok I. tejto Zmluvy, vo výške 500,00 eur (slovom: päťsto eur) mesačne.
2. Rozsah prác predmetu Zmluvy je možné meniť jedine písomným dodatkom k Zmluve.
V prípade, ak vzniknú naviac práce v rámci dohodnutého rozsahu, ktoré neboli
predmetom Zmluvy (ďalej len ako ,,práce naviac“), cena za vykonanie týchto prác sa
vyúčtuje podľa písomnej dohody Zmluvných strán.
3. Cena podľa bodu 1. Článok IV. tejto Zmluvy bude vyplatená na základe faktúry
vystavenej Poskytovateľom. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za vykonané služby
vždy k 1. dňu v mesiaci za predošlý kalendárny mesiac. Vyfakturovaná cena je splatná v
lehote 14 dní odo dňa doručenia faktúry Objednávateľovi.
4. Za deň zaplatenia daňového dokladu - faktúry sa považuje deň, v ktorom je finančná
čiastka odpočítaná z účtu Objednávateľa v peňažnom ústave Objednávateľa.
5. V prípade, že faktúra bude obsahovať nesprávne alebo neúplné údaje, je Objednávateľ
oprávnený faktúru do dátumu jej splatnosti vrátiť Poskytovateľovi. Poskytovateľ faktúru
podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo vystaví novú. Dňom prevzatia novej, resp.
opravenej faktúry Objednávateľom začína plynúť nová lehota splatnosti.
Článok V.
Práva a povinnosti Zmluvných strán
1. Práva a povinnosti Poskytovateľa:
1.1. Poskytovateľ je povinný pri plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou
starostlivosťou, technickými znalosťami a potrebnou profesionalitou.
1.2. Poskytovateľ je povinný vykonávať predmet tejto Zmluvy v dohodnutých termínoch,
na dohodnutých miestach a dohodnutým spôsobom určenými podľa tejto Zmluvy.
1.3. Poskytovateľ sa zaväzuje pri vykonávaní predmetu Zmluvy rešpektovať všeobecne
platné právne predpisy Slovenskej republiky.
1.4. Poskytovateľ bude informovať Objednávateľa o všetkých skutočnostiach, zmenách,
poruchách a iných informáciách, ktoré majú alebo môžu mať v budúcnosti vplyv na
plnenie predmetu tejto Zmluvy.
2. Práva a povinnosti Objednávateľa:
2.1. Objednávateľ je povinný vykonávať predmet tejto Zmluvy v dohodnutých termínoch,
na dohodnutých miestach a dohodnutým spôsobom, určenými podľa tejto Zmluvy
alebo podľa písomnej dohody oboch Zmluvných strán. Objednávateľ je povinný pri
plnení predmetu Zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, technickými
znalosťami a potrebnou profesionalitou.
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2.2. Objednávateľ bude informovať Poskytovateľa o všetkých skutočnostiach, zmenách,
poruchách a iných informáciách, ktoré majú alebo môžu mať v budúcnosti vplyv na
plnenie predmetu tejto Zmluvy.
Článok VI.
Súčinnosť Zmluvných strán
1. Zmluvné strany sú povinné vzájomne si poskytnúť pri plnení tejto Zmluvy súčinnosť.
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že pri realizácii tejto Zmluvy budú podľa svojich najlepších
možností a schopností spolupracovať s poverenými zamestnancami druhej Zmluvnej
strany.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ak niektorá Zmluvná strana bude mať informáciu o
akejkoľvek skutočnosti alebo okolnosti, ktorá by mohla byť spôsobilá priamo či nepriamo
zmariť alebo podstatne sťažiť plnenie predmetu Zmluvy, je táto strana povinná okamžite o
tejto skutočnosti alebo okolnosti vyrozumieť druhú Zmluvnú stranu.
Článok VII.
Zodpovednosť za škodu
1. Poskytovateľ zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli Objednávateľovi
nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto Zmluvy, ako aj za ušlý zisk.
2. Objednávateľ zodpovedá v plnej výške za škody, ktoré vznikli Poskytovateľovi
nedodržaním podmienok a povinností podľa tejto Zmluvy, ako aj ušlý zisk.
Článok VIII.
Zmluvné pokuty
1. Pri nedodržaní podmienok stanovených touto Zmluvou je Zmluvná strana, ktorá túto
povinnosť porušila, povinná zaplatiť druhej Zmluvnej strane zmluvnú pokutú vo výške
300 eur (slovom: tristo eur), a to za každý jednotlivý prípad porušenia tejto Zmluvy.
Článok IX.
Doba platnosti Zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
2. Každá zo Zmluvných strán môže vypovedať Zmluvu bez uvedenia dôvodu, písomne v 2
mesačnej výpovednej lehote, ktorá sa počíta od prvého dňa nasledovného mesiaca po
doručení výpovede druhej Zmluvnej strane.
3. Zmluvu je rovnako možné ukončiť na základe vzájomnej dohody Zmluvných strán.
Článok X.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma Zmluvnými stranami a účinnosť
dňa 06.02.2016.
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2. Zmeny tejto Zmluvy môžu byť vykonané po vzájomnej dohode Zmluvných strán formou
písomného a očíslovaného dodatku.
3. Ak nie je v tejto Zmluve uvedené inak, riadi sa z nej vyplývajúci právny vzťah
Zmluvných strán Obchodným zákonníkom, resp. všeobecne záväznými predpismi
platnými v Slovenskej republike.
4. V prípade, že ktorékoľvek z ustanovení Zmluvy bude súdom alebo príslušným štátnym
orgánom z akéhokoľvek dôvodu vyhlásené za neplatné, nezákonné alebo nevynútiteľné,
nemá to vplyv na platnosť, zákonnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení Zmluvy.
Zmluvné strany sa zaväzujú bez zbytočného odkladu odstrániť dodatkom k Zmluve takéto
vadné ustanovenie novým ustanovením, ktoré je platné, zákonné a vynútiteľné a čo
najlepšie zodpovedá nahrádzanému vadnému ustanoveniu.
5. Zmluvné strany si doručujú písomnosti poštou na adresy uvedené v záhlaví tejto Zmluvy.
Písomnosti sa považujú za doručené ich prijatím alebo ich odmietnutím adresátom.
V prípade, že adresát nie je na v záhlaví tejto Zmluvy uvedenej adrese zastihnuteľný, resp.
je neznámy, považuje sa písomnosť za doručenú dňom jej vrátenia odosielateľovi.
6. Táto Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých obdrží každá Zmluvná strana
po jednom rovnopise.
7. Zmluvné strany vyhlasujú, že Zmluvu si riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a táto plne
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, bez
omylu, bez časového tlaku a na znak súhlasu ju podpisujú.

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

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

Za Objednávateľa:

Za poskytovateľa:

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

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

SERVIS Autospektrum, s.r.o.
Pavol Veselý

Michal Vážny- AUTOsúčiastky, s.r.o.
Michal Vážny
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