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SERVISNÁ ZMLUVA č. SZ1701 
o vykonaní servisu, údržby a opráv prístrojovej zdravotníckej techniky 

uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zakonníka 

 
I. Zmluvné strany 

 
Objednávateľ:   
 
Obchodné meno:                                     Dolnooravská nemocnica s poliklinikou 
                                                                  MUDr. L. Nádaši Jégeho Dolný Kubín 
so sídlom :                                                Nemocničná ul.1944/10, 026 01 Dolný Kubín 
v zastúpení :                                             PhDr. Jozef Mintál, MBA, riaditeľ 
Bankové spojenie:                                   Štátna pokladnica 
Číslo účtu:                                                70004810219/8180 
IBAN:                                                       SK61 8180 0000 0070 0048 1029 
IČO:                                                          0063905 
DIČ:                                                          2020563754 
IČ DPH:                                                    SK2020563754 
Telefón:                                                     043/5864 651 
Fax:                                                           043/5801 200 
  
Dodávateľ: 
 
Obchodné meno:                                   Miroslav Ušiak MEDIVENT  
so sídlom:                                               Lánska 934/23, 017 01 Považská Bystrica 
v zastúpení:                                            Miroslav Ušiak, majiteľ 
Bankové spojenie:                                  ČSOB a. s., pobočka Považská Bystrica 
Číslo účtu:                                              4020537751/7500 
IBAN:  SK36 7500 0000 0040 2053 7751 
IČO:                                                        43 482 848 
DIČ:                                                        1039290340 
IČ DPH:                                                  SK1039290340 
Mobil:                                                     0905 502 385 
Registrácia:                                            Obvodný úrad v Považskej Bystrici 
Číslo zápisu:                                           OŽP-A/2007/00764-2/CR1, č. živnostenského registra 330-14695 
 
 
Dodávateľ je oprávnený poskytovať servisné služby a spĺňa všetky podmienky v zmysle zákonných noriem a 
predpisov platných v SR na poskytovanie servisných služieb. 
 
  

II. Predmet zmluvy 
Predmetom tejto zmluvy je: 
 
1.  Zabezpečenie paušálneho servisu anesteziologickej techniky, bližšie špecifikované v prílohe č.1, ktorá tvorí 
neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
 
2. Zabezpečenie servisu, údržby a opráv ostatných prístrojov nezaradených do paušálneho servisu podľa prílohy 
č.1 (narkotizačná a dýchacia technika, odsávačky, operačné a vyšetrovacie svietidlá, operačné stoly, kyslíkové 
rotametre, zvlhčovače, volumetre ap.) pre odberateľa pri vzájomne dohodnutých podmienkach na požiadanie 
odberateľa. 
 
3. Servisnú činnosť zabezpečí dodávateľ podľa vzájomnej dohody na dobu  u r č i t ú. 
 

od   01. 03. 2017   do  28. 02. 2018 
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III. Realizácia servisu 

 
1.   Dodávateľ zabezpečí spoľahlivé a kvalitné vykonanie všetkých druhov servisných opráv prístrojov u 
odberateľa a to tak, aby počet porúch, vzniknuté prestoje a finančné zaťaženie  na strane odberateľa boli čo 
najmenšie. 
 
2.  Objednávateľ súhlasí, aby vo výnimočných prípadoch (napr. práceneschopnosť) práce za dodávateľa 
vykonala iná odborne spôsobilá osoba za podmienok dohodnutých v tejto zmluve. 
 
3.  Opravou prístroja  v zmysle tejto zmluvy sa rozumie uvedenie prístroja do správneho technického stavu 
bez, alebo s použitím náhradného dielu priamo na pracovisku, kde je prístroj inštalovaný, alebo formou 
dielenskej opravy podľa rozhodnutia dodávateľa. 
 
4.  Dodávateľ je povinný zabezpečiť nasledovné podmienky a postup pri oprave prístrojov: 
   - nástup na opravu max. do 48 hodín od nahlásenia poruchy prístroja zodpovedným pracovníkom 
     odberateľa, prípadne po vzájomnej dohode v závislosti na dôležitosti príslušnej opravy, 
   - náhradné diely si bude zabezpečovať dodávateľ sám , 
   - použitý materiál bude účtovaný objednávateľovi podľa skutočnej spotreby podloženej výkazom 
     práce,    
   - odberateľ vytvorí podmienky pre dodávateľa na vykonanie opráv prístrojovej techniky priamo   
      v zdravotníckom zariadení tak, aby servisné práce mohli byť vykonané nerušene a neprerušovane. 
 
 

IV. Platobné podmienky 
 
 
1. Dodávateľ a objednávateľ po vzájomnej dohode a v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 
neskorších predpisov stanovujú výšku ročného paušálu na vykonávanie servisu u  prístrojov špecifikovaných 
v prílohe č.1 na  6 675,00 € bez DPH, t.j. 8 010,00 € s 20% DPH. 
 
2. Objednávateľ bude splácať cenu ročného paušálu rovnomerne a to v hodnote 1/12 z celoročnej platby   
mesačne, čo predstavuje 556,25€ bez DPH, tj. 667,50 € s 20% DPH. 
                                                               
3. Opravy ostatných prístrojov nešpecifikovaných v prílohe č.1 bude dodávateľ fakturovať objednávateľovi   
hodinovou sadzbou 20,00 €  a cestovnými nákladmi 0,36 €/km.                                           
                                                                     
4. Objednávateľ bude uhrádzať vyššie uvedené sumy dodávateľovi na základe ním vystavených faktúr, ktoré 
budú obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu do 14 kalendárnych dní od dátumu vystavenia faktúry. 
 
5. Náhradné diely bude dodávateľ mesačne faktúrovať objednávateľovi podľa skutočnej spotreby. Dodávateľ 
je povinný takéto faktúry predložiť objednávateľovi k vykonaniu úhrady najneskôr po ukončení príslušného 
kalendárneho mesiaca, v ktorom bol náhradný diel použitý. 
       
6. K faktúram bude priložený servisný výkaz, prípadne materiálová výdajka.   
 
 
 

V. Všeobecné zásady 
 
1. Objednávateľ zodpovedá počas záručnej doby za všetky škody spôsobené neodborným zásahom tretej osoby 
do opraveného prístroja, alebo zariadenia, ktoré je predmetom tejto zmluvy. 
 
2. Dodávateľ poskytuje na vykonané servisné práce a opravy dielov záruku po dobu 6 mesiacov. Na spotrebný 
materiál je poskytovaná záruka podľa životnosti vyjadrenou normovanou spotrebou stanovenou výrobcom. Na 
náhradné diely je záručná doba taká, akú poskytuje dodávateľovi jeho dodávateľ, alebo výrobca. 
 

 
VI. Doplnenie zmluvy 
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1. Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len po vzájomnej dohode zmluvných strán a to len písomne vo forme 
dodatku. 
 
2. Akékoľvek zistené porušenia záväzkov a povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy je poškodená strana 
povinná oznámiť zmluvnému účastníkovi písomne najneskôr do 30 dní po ich zistení. 
 
 

VII. Záverečné ustanovenia 
 
 
1. Subjekt realizujúci opravu, servis alebo údržbu zdravotníckej techniky u objednávateľa pri nástupe na opravu 
je povinný sa ohlásiť u povereného zástupcu objednávateľa, po oprave vyplniť servisný výkaz a tento si nechať 
potvrdiť u takéhoto zástupcu objednávateľa. 
 
2. Zmluvu možno vypovedať písomným prejavom, výpovedná doba je dvojmesačná a začína plynúť prvým 
dňom nasledujúceho mesiaca po doručení výpovede. 
 
3. Pokiaľ nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založené ustanovenia obchodného 

   zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov. 
 
   4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, porozumeli jej a na znak súhlasu s jej obsahom ju 

podpisujú. 
 
5. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zástupcami obidvoch zmluvných strán. 
 
6. Zmluva je vyhotovená v 2 exemplároch, z ktorých každý má právnu silu originálu zmluvy, pričom 
  každá zo zmluvných strán obdrží jeden exemplár. 
 
 
 
 
 
 
V Dolnom Kubíne, dňa .......................................      V Považskej Bystrici, dňa ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
........................................................                                                    ...................................................... 
    za  DONsP Dolný Kubín           za Miroslav Ušiak MEDIVENT 
        PhDr. Jozef Mintál, MBA                                                                                          Miroslav Ušiak 


