
ZMLUVA O VYKONÁVANÍ VEREJNÉHO SERVISU

1. ZMLUVNÉ STRANY

1.1. objednávateľ: MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-SÍDLISKO ŤAHANOVCE
adresa: Americká trieda 2590/15, Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

Tel/fax: 055/ 636 04 30

IČO: 00691071

DIČ: 2020762986

Bank, spojenie: Primá banka Slovensko, a.s, SK09 5600 0000 0065 1543 9001

Zástupca: Mgr. Ing. Miloš Ihnát, starosta

1.2. Zhotoviteľ: ALBA bazénová technika, s. r.o., Pod Kalváriou 37, 080 01 Prešov 
Zápis v OR Prešov, oddiel Sro, vložka č. 12420/P

Tel/fax: 051/ 749 15 80- 1, 77 13 963

IČO: 36 469 041

IČ DPH: SK 2021545009

Bank, spojenie: VÚB Prešov, č. účtu: 245 1853 853 / 0200

Zástupca: Ing. Alexander Bača - 0903 617 519

2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY A ÚDAJE
2.1. Miesto vykonávania servisu:

Objekt: Fontána Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce

adresa: Americká trieda, Košice

telefón: 055/636 04 30

3. PREDMET ZMLUVY
3.1. Predmetom zmluvy je vykonávanie preventívnych servisných prehliadok a havarijných servisných zásahov. 

Preventívne servisné prehliadky budú vykonávané v rozsahu:

3.1.1. KONTROLA FONTÁNY
Kontrola kvality vody:

meranie obsahu voľného chlóru - nastavenie na hodnotu 0,4-1,0 mgCIzľ1
kontrola zákalu - úprava
kontrola výskytu rias - úprava

vodné atrakcie
kontrola funkcie a ovládania, prípadná oprava

3.1.2. KONTROLA ÚPRAVNE VODY 
lapač vlasov cirkulačných čerpadiel

kontrola a vyčistenie
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pieskový filter
kontrola tlaku na vstupe
vypranie filtra
ovládacie armatúry filtra - kontrola ľahkosti chodu a funkcie

snímač prietoku bazénovej vody
kontrola funkcie, prípadná oprava

tesnosť potrubí
vizuálna kontrola celkovej tesnosti úpravne vody, odstránenie nedostatkov

dávkovacie zariadenie
kontrola činnosti dávkovacieho čerpadla

4. TERMÍNY PLNENIA
4.1. Prehliadky sú vykonávané v intervaloch 60 dní, prvá pred spustením „prebúdzaním" fontány, teda pred 

začiatkom sezóny /predpoklad apríl-máj/, posledná po odstavení fontány po skončení sezóny /predpoklad 
október/, prípadne podľa požiadaviek objednávateľa.

4.2. Havarijný servis vykoná zhotoviteľ najneskôr do 48 hodín (v pracovných dňoch) od nahlásenia na čísla 0903 
617 519, 0903 617 548, . Havária je stav, ktorý vážne ohrozuje majetok alebo 
ohrozuje zdravie užívateľa.

sekretariat@albabazeny.sk

5. POVINNOSTI PREVÁDZKOVATEĽA
5.1. Činnosť zhotoviteľa podľa tejto ZoS nenahrádza povinnosť objednávateľa prevádzkovať zariadenie podľa 

predpisu.
5.2. Prevádzkovateľ je povinný prevádzkovať zariadenie podľa prevádzkového predpisu a v zmysle platnej 

legislatívy.

6. CENA
6.1. Ceny sú stanovené dohodou v zmysle Zákona o cenách č.18/1996 Z.z

6.2. Výška štvrťročnej zálohy je 100,- €.

6.3. Cena za servis sa určí ako súčet cien položiek:
- servisná činnosť - 35,- € za 1. začatú hodinu
- servisná činnosť - 9,-€ za každých ďalších začatých 15 minút
- čas strávený na ceste - 2, - € / hod
- dodaný materiál - cena podľa cenníka fy ALBA bazénová technika s.r.o.
- cestovné náklady - 0,40,-€ /km.

6.4. Cena za servisnú činnosť vo voľný deň je 1,5 násobok ceny za servisnú činnosť podľa bodu 6.3.
6.5. Ku konečnej cene sa pripočítava DPH.
6.6. Touto zmluvou o vykonávaní verejného servisu nie sú dotknuté „ZÁRUKY" uvedené v bode 9 Zmluvy o dielo 

číslo: 073/ABsro/2021 zo dňa 9.9.2021

7. PLATOBNÉ PODMIENKY
7.1. Objednávateľ uhradí zálohu za servis na kalendárny štvrťrok vopred na účet zhotoviteľa. Platba zálohy bude 

vždy v IV. a VII. mesiaci v kalendárnom roku.
7.2. Zhotoviteľ zúčtuje náklady na servis po uplynutí štvrťroku a vystaví konečnú faktúru. V prípade, že náklady 

servisu za štvrťrok budú nižšie, ako vyplatená záloha, poníži sa nasledujúca záloha o uvedenú sumu.
7.3. V prípade neuhradenia zálohy preruší zhotoviteľ servisnú činnosť až do úplného uhradenia záväzku.
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8. PLATNOSŤ ZMLUVY
8.1. Táto zmluva je platná 1 rok od podpísania obidvomi stranami.
8.2. Po uplynutí platnosti zmluvy podľa bodu 7.1 predloží zhotoviteľ objednávateľovi návrh novej servisnej 

zmluvy. Do tej doby ostáva v platnosti pôvodná zmluva.

9. ZMENY
9.1. Akékoľvek zmeny oproti tejto zmluve sú platné po písomnom odsúhlasení obidvomi stranami formou 

dodatku.

10. OSTATNÉ UJEDNANIA
10.1. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch, z ktorých obdrží každá zo zmluvných strán po jednom.

11. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY
11.1. Zmluvné strany majú možnosť odstúpiť od tejto zmluvy za podmienok uvedených v Obchodnom zákonníku.

V Prešove dňa: V Košiciach dňa:...................

za zhotoviteľa:............................ za objednávateľa:.........................
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