
ZMLUVA

uzavretá podl‘a * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v odd. Sro vo vložkc Č.
32735/N

a

Objcdnávateľom: Kalná KTR, s.r.o.
zastúpenýrn: Danie‘ Svorda. konateľ
so sídlom: Cervenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

barikové spojenie: 7105001001/5600
IČO: 36541940

2021577437
SK202 1577437

v obcbodnom registri Okresného súdu v Nitro v odd. Sro vo vložko č.

aJ kontrola, obhliadka a Servis káblového TV rozvodu a účastníckych prípojok

b/ kontrola, obhliadka a servis dátovej metalickej a optickej siete
c/ kontrola, obhliadka a servis elektroinštalácii a elektrických spotrebičov

d/ drobné montážne práce pri udržiavaní chodu dátovej, optickej a koaxiálnej siete

e/ montáž a demontáž účastníckych prípojok
(7 nastavovanie aktívnych prvkov a koncových zariadení účastníckych prfpojok

W montážne a servisně Čimiosti podľa požiadaviek objednávateľa

Zhotovitel‘om: MaKi senice s.r.o.
zastúpeným: Marek Kiss, konateľ
so sídlom: Kpt. Nálepku 447/2 1, 93532 Kalná nad Hronom
bankové spojenie: 3065668056/0200
IČO: 46840745
DIČ: 2023605837

DIČ:
IČ DPH:
zapísaný
12588/N

L
Predmet zmluvy

Zhotoviteľ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovat‘ tieto služby:



„

Povinnosti zhotovitel‘a

1/ Zhotoviteřje povinný držať poliotovosť cez pracovné dni od 15.00 hod. do 21.00

hod., víkendy a sviatky od 10.00 hod. do 1600 hod., spolu 180 hodímesiac

2/ Zhotoviteľje povinný vykonávať pravidelné kontrolné. preventívne a servisné prá

ce 30 hodin týždenne, spolu 20 hod.!mesiac

3/ ZhotoviteF je povinný nahlásiť objednávateľovi skutočnosť, že nemóže nastúpiť

na práce voprcd a to z opodstatneného dóvodu, napr. choroby, úmrtia v rodine a pod.

4/ Zhotovitef je oprávnený po dohode s obj ednávatel‘om zaobstarat‘ materiál potrebný

na vykonávanie servisných a opravárenských prác na náklady objednávateřa nad rámec 50

€řmesiac.

SI ZhotoviteV je povinný vykonávat práce riadne a včas v súlade s prcvádzkovými

predpismi objednávatcřa a všeobecne záváznými právnymi predpismi.

lIL
Povinnosti objednávatel‘a

1/ Vtvárať zhotoviteľovi vhodné podmicnky pre vykonávanie prác ktoré sú predme

tom zmluvy.

2! Objednávateľ sa zavázuje platif za faktúry vystavené zhotoviteľom podfa zmluvy.

Iv.
Cena a platobné podrnienky

1/ Cena za uvedené služby je paušálne 1000 €/mesiac a 50 €imesiac za materiál

!zhotoviteF nic je platcom DPH!.

2/ Cena za zrealizované služby bude uhradená objednávateFotn na základe faktúry

vystavcnej raz rnesačne.

3! Splatnost faktúry je 20 kalendárnych dní od dáturnu vystavenia f‘aktúry.

‚J.

Záručná doba

1! Záručná doba na opravárenské práce elektrických zariadení a inštalácií je šesť me

siacov a začína plynút‘ odo dňa odovzdania práce objednávateľa.



2/ Zhotovitel‘ je povinný odstrániť v záručnej dobe vady ktoré vznikli v důsledku
chybného vykonania opravárenských prác na elektrických zariadeniach a inštaláciách bez
platne.

3/ Zhotoviteľ sa zaväzuje začať okamžite s odstraňovaním prípadných porúch po
uplatnení reklamácie objednávatel‘a a vady odstrániť v čo najkratšom čase.

VL
Doba trvania zmluvy

1/ Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s účinnosťou od dátumu podpísania zmluvy

oboma zmluvnými stranami.

2/ Ktorákoľvek zo zmluvných strán může vypovedať zmluvu okamžite, v prípade

hrubého porušenia povinností vyplývajúcich z ustanovení tejto zmluvy.

3/ Ktorákoľvek zo zmluvných strán může zmluvu vypovedať aj bez udania důvodu.

Výpovedná lehota je v tomto prípade 3 mesiace a začína plynúf od prvého dňa mesiaca

nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená písomná výpoveď druhej zmluvnej

strane.

4/ Pre doručovanie pisonmostí platí, že písomriost‘je doručená dňom, kedy ju adresát

prevezme, odmietne prevziať alebo ju pošta vráti ako nedoručenú. Písomnosti sa doručujú

na poslednů známu adresu sídla alebo prevádzky zhotoviteľa a objednávateľa.

VII.
Všeobecné ustanovenia.

1/ Ustanovenia tejto zmiuvy sa nadia právnymi predpismi Slovenskej republiky.

2/ Zmluvu je možné menif a dopÍňaf len formou písomných dodatkov, ktoré sa po

ich podpise zmiuvnými stranami stávajú neoddeliteľnými súčasťami zmluvy.

3/ Právne vzt‘ahy neupravené touto zmluvou sa nadia príslušnými ustanoveniami ob

chodného zákomiíka a súvisiacimi predpismi.

4/ V prípade, že niektorej zo zmluvných strán vzniknú zmeny v technických alebo

prevádzkových pomeroch pre ktoré nebude možné splnit‘ záväzok vyplývajúci z tejto

zmluvy, je zmluvná strata povinná bezodkladne oznámiť tůto skutočnosť druhej zmluvnej

strane zároveň s návrhom náhradného niešenia, či zmeny zmluvy.

5/ Zmtuva sa vyhotovuje v dvoch exemplároch - jedno vyhotovenie pne objednávate

ra a jedno pre zhotoviteľa.



‘L

Záväzkově vzt‘ahy zmluvných strán sa nadia príslušnými ustasoveniami

Obcljodného zákoimíka. Zmluva nadobúda účinnosf dňom jej podpísania zmluvnými

stranami.

V Kamej nad J-lronom, dňa 1.1.2013

Ka1ná-Wlř.O MaKi servce
Kp( IM«u 447/21 93532 Xa:a nad Hronn

uLCervene; armady ičo: 46O745 Dič: 2023605837

935 32 Kalná nad Hronom %o6ater

čO:36541940 IČDPH5K202157743

objednávateľ zhotoviteľ



r.
J.

ZMLUVA

uzavretá podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

medzi

Zhotovitel‘om: MaKi service s.r.o.
zastúpeným: Marek Kiss, konateľ
so sídlom: kpt. Nálepku 447/21, 93532 Kalná nad Hronom
bankové spoj enie: 2920902495/1100
ICO: 46840745
DIČ: 2023605837
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v odd. Sro vo vložke Č.
32735/N

a

Objednávatel‘om: Kalná KIR, s.r.o.
zastúpeným: Daniel Svorda, konateľ
so sídom: Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom
bankové spojenie: 7105001001/5600
ICO: 36541940
DIČ: 2021577437
IČ DPH: SK2021577437
zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v odd. Sro vo vložke Č.
12588/N

Po vzájomnej dohode oboch zmtuvných strán uzatvorili zmluvné strany tento dodatok ku
zmluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2013,

Póvodná zmluva sa mení nasledovne:

I.
Predmet zmluvy

Zhotovitel‘ sa zaväzuje objednávateľovi poskytovat‘ tieto služby:

aJ kontrola, obhliadka a servis káNového TV rozvodu a úČastníckych prípojok
b/ kontro‘a, obhliadka a servis dátovej metalickej a optickej siete
c/ kontrola, obhliadka a servis elektroinštalácii a elektrických spotrebiČov
d/ kontrola, obhliadka a servis rozvodu obecného rozhlasu
e/ drobné montážne práce pri udržiavaní chodu dátovej, optickej a koaxiálnej siete
17 montáž a demontáž účastníckych prípoj ok
g/ nastavovanie aktívnych prvkov a koncových zariadení úČastníckych prípojok
W montážne a servisně Čimwsti podľa požiadaviek objednávateľa



a

Iv.
Cena a platobné podmienky

1/ Cena za Predmel zmluvy je paušálne na základe bodu II.: 7) 7
— Hotovosf 2,50€Ih *lgOWmesiaC

Práea 5%85€Ih *l2oYmesiac
)vĺateriál 5O€/mesiac

Zhotoviteľ nie platca DPH.

V Kamej nad Hronom, dňa 1.2.20 14

Kalná KTR, s.r.o.
ul.Cervenej armády 55

935 32 Kalná nad Hronom
$ČO:36541940 Č DPH:SK 2021577437

MalCi service s.r.o.
I<pt iu47f21tpána0r°

r ta4664O745ýI2O23«SS3l
)

Daniel SVORDA Marek KISS
konateF Kalná KTR. s.r.o. konateľ MaKi service s.r.o.



Dodatok Č. 2 k Zmluve o poskytovaní služieb

uzavretá podľa * 269 ods. 2 Obchodného zákoimíka

mcdzi

Zbotovitcľom: MaKi service s.r.o.
zastúpeným: Marek Kiss, konateľ

so sidlom: kpt. Nálepku 447/2 1, 93532 Kalná nad Hronom

bankové spojenie: 2920902495/1100

IČO: 46840745

DIČ: 2023605837

iČ DPH: SK2023605837
zapisaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nitre v odd. Sro vo vložke Č.

3273 5/N

a

Objednávateľom: Kalná KTR, s.rs.
zastúpenýrn: Daniel Svorda konatel‘

so sidlom: Červenej armády 55, 93532 Kalná nad Hronom

bankově spojenie: 710500W01/5600

IČO: 36541940

DIČ: 2021577437

iČ DPH: SK2021577437

zapísaný v obchodnom registri Okresného súdu v Nití-e v odd. Sro vo vložke Č.

I 2588/N

Po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán uzatvori]i zmluvně strany tento dodatok ku

ztnluve o poskytovaní služieb zo dňa 1.1.2013,

Póvodná zmluva sa mcní nasledovnc:

II.
Povinnosti zhotovitel‘a

1/ Zhotoviteľ je poviimý držat‘ pohotovosť ce pracovné dni od 12.00 hod. do 18.00

hod., víkendy a sviatky od 10.00 hod. do 15.00 hod., spolu maximálne 150 hod./mesiac

2/ Zhotoviteľje povinný vykonávat‘ pravidelné kontrolné, preventívne a servisné prá

ce 25 hodin týždetme, spolu maximálne 100 hod./mesiac

4/ zrušuje sa



‚

Iv.
Cena a platobné podniienky

1/ Cena za Predmet zmluvy je paušálne na základe bodu H.:

Hotovosť 2 € bez DPH / hod. * 150 hod. / mesiac

Práca 6 € bez DPH / hod. * 100 hod. I mesiac

V Kamej nad Hronom. dňa 1.2.2016

—
ľ4

“

rV 5
„3 fl

UP SK 202 i3 7ľHl

Daniel SVORDA
konateľ Kabá KTR, s.r.o,

MaKi service s.r.o.
J hrj 14 ‚j2i 93532 Xalnä nad Hronorn
i 810 745 ‘Č DPH 5K20236QF3837

konatej

Marek KISS

onateľ MaKi service s.r.o.



Dodatok Č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb

u,a‘retá podia * 269 ods. 2 Obehoduého zákonnika

medzi

Zbotovitei‘onj: MaKi service s.ro.
zastúpenýrn: Marek Kiss. konatel‘

so sídlorn: kpt. Nálepku 447/2 1, 93532 Kalná nad Hrononi
IBAN: SK18 1100000000292090 2495
IČO: 46840 745
DIČ: 2023605837
iČ DPH. SK2023605X37
Zapísan‘ v obehodnorn registri Okresnáho súdu v Nitre v odď Sro, vložka Č.: 32735/N

Q

Objednávatel‘om: Kalná KTR, s.r.o.
zasLúpenm: Jozef Gonda, konatel‘
so sídloni: Červenej armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom
IBAN: 81(48 5600 00000071 0500 1001
IČO: 36541 940
DIČ: 2021577437
iČ DPH. SK2021577437
Zapísain v obchodnom reistri Okresného súdu Nilre v odd. Sro. vložka č : 12588/N

Po vzájomnej dohode oboch ‚.niluvných strái uzatvorili zmhjvné strany tento dodatok ku zmluve o poskytovaní slu?ieb zo
dna 1.1.2013

Zmluva sa meni v Článku Č. II ač. IV. nasledovnc:

H.
Povinnosti zhotoviteľa

I. Zhotovitel‘jepovinný držat‘hotovosťcezpracovné dni od 14.00do 17.00liod..vikendy a sviatkvod 10.00 hod. do
13.00 hod.. spolu max.9ohod./rnesiac.

2, ZhotOVĹÉC[‘JC povinný nastúpiť na poruchu vphvajúcej z Článku Čil do 24h od nahlásenia poruchy objednávateľa.
3. Zhotovitefje poinnÝ vvkonáat‘ sen sné práce podl‘a poLreb objednávniel‘a 7 5hodIt‘ždenne. spolu

max.30hod/mesiac. podFa vopred dohodnutoin Čase.
4. Zhotovitet‘je povinni vvkonávať práce v sůlade s prevádzkovými predpisnň objednávatcl‘a a všeobecne já‘ aznými

právnvrnl predpismi.

IV.
Cena a platobné podmienky

I. Cena za uvedené služby‘ je paušálne : 450€ bez DPHlrnesiac
2. Cena za zrealizované služby bude uhradená objednávatel‘om na základe faktú,v vystavenej raz rnesačne.
3. Splatnost‘ faktúrvje [4 kalendárnyeh dní od dátumu v stavenia faktúry.

Dodatok k zm1ue o poskytovaní síužieb platí od 1.1.2018
Tento dodatokje neoddeliteVnou súČast‘ou zniuvy sov2nlkom dřu 1,1.2013. ktorej ostalné uslanovcnía ostávajů v platnosti.

ady))

.

Jozef oida ( Marek Kiss
konaieľ Ká KTR. s.r.o. konateľ MaKi senice s.ro.


