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1. Predmet zmluvy: „Servis bezpečnostnej rohožky CWS" 
Tovar 
číslo 

M n o ž s t v o 
ks 

Rozmer 
cm 

Farba Cena za 1 v ý m e n u za 1 ks rohože 
v EUR bez DPH v cykle 

„ a b" 
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Servisná služba, ktorú poskytuje dodávateľ, predstavuje: 
odborné vyčistenie a ošetrenie „Bezpečnostných rohožiek", ich dopra
vu, výmenu a uloženie v priestoroch určených odberateľom v dohod
nutých časových lehotách podľa tejto zmluvy. 
„Bezpečnostné rohožky" zachytávajúce nečistoty sú majetkom dodá
vateľa a v prípade ich poškodenia alebo straty zodpovedá za ne odbe
rateľ. Poškodenie, prípadne stratu je odberateľ povinný okamžite 
uhradiť v súlade s platným cenníkom dodávateľa bez ohľadu na to, 
akým spôsobom ku škode, príp. strate došlo, s výnimkou, že sa tak 
stalo zavinením dodávateľa. 
Zmluva je platná po podpísaní obidvomi zmluvnými stranami a jej 
účinnosť nastáva dňom položenia rohože odberateľovi. Zmluva sa 
uzatvára na obdobie 36 mesiacov. Ak odberateľ najneskôr 3 mesiace 
pred uplynutím platnosti tejto zmluvy neoznámi výpoveď, zmluva sa 
predĺži vždy o ďalší jeden rok. 
Dodávateľ je oprávnený jednostranne zvýšiť dohodnutú cenu maximál
ne o mieru čistej inflácie vyhlásenej Štatistickým úradom Slovenskej 
republiky za predchádzajúci kalendárny rok. Takisto je oprávnený 
primerane jednostranne zmeniť dohodnutú cenu v prípade zmeny 
nepriamych daní (najmä DPH). 
Ak bude poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy odmietnuté z dôvo
dov na strane odberateľa, dodávateľ je oprávnený od tejto zmluvy 
odstúpiť, pričom sa nepoužije ustanovenie § 351 ods. 2 Obchodného 
zákonníka. Odberateľ je však povinný vrátiť dodávateľovi všetky 
rohože. Dodávateľovi zároveň pri odmietnutí poskytovania služieb zo 
strany odberateľa vzniká nárok na zmluvnú pokutu vo výške 50 % zo 
súčtu cien mesačného paušálu za každý aj začatý mesiac odo dňa 
odmietnutia poskytovania služieb po dobu trvania zmluvy v zmysle 
bodu 4 tejto zmluvy. Nárok na zmluvnú pokutu dodávateľ uplatní 
vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní. Za odmietnutie poskytova
nia služieb na strane odberateľa sa považuje aj 

neuhradenie (alebo čiastočné neuhradenie) minimálne dvoch 
faktúr za poskytnuté služby 
odmietnutie výmeny rohože alebo 

neposkytnutie alebo nemožnosť poskytnutia dostatočnej súčin
nosti dodávateľovi pri plnení tejto zmluvy 

7. Všetky platby podľa tejto zmluvy sa budú raz mesačne fakturovať 
faktúrou splatnou 21 dní odo dňa jej vystavenia. Platby sa budú vyko
návať formou bezhotovostného prevodu na účet dodávateľa uvedený 
v záhlaví zmluvy, alebo platbou v hotovosti. V prípade omeškania odbe
rateľa s akoukoľvek platbou môže dodávateľ požadovať zaplatenie 
úroku z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeš
kania, na základe čoho je potom odberateľ povinný tieto úroky platiť. 

8. V prípade skončenia tejto zmluvy z akéhokoľvek dôvodu je odberateľ 
povinný vydať rohož, ktorá mu bola poskytnutá v súvislosti s poskyto
vanou službou do 15 dní odo dňa skončenia zmluvy dodávateľovi, 
alebo odo dňa odstúpenia od zmluvy dodávateľom. V prípade, ak 
odberateľ túto svoju povinnosť nesplní alebo odovzdá rohož poško
denú, je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške ceny poskytnutej 
rohože podľa cenníka dodávateľa platného v čase uplatnenia nároku 
na zmluvnú pokutu dodávateľom. Nárok na zmluvnú pokutu dodáva
teľ uplatní vystavením faktúry so splatnosťou 10 dní. 

9. Dodávateľ poskytne odberateľovi do prechodného užívania predmet 
zmluvy a jeho výmenu v dohodnutých termínoch. V prípade, že odbe
rateľ neumožní dohodnutú výmenu, je povinný za službu zaplatiť, ako 
keby sa dohodnutá výmena uskutočnila. 

10. Výmena sa vykonáva v cykloch 
„ a " 1 x za 7 dní v mesiacoch október až marec 
„ b " 1 x za 14 dní v mesiacoch apríl až september 

11. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory z tejto zmluvy rozhodne 
stály rozhodcovský súd Obchodná arbitráž, zriadený spoločnosťou 
Obchodná arbitráž, s.r.o. so sídlom Nám. SNP 3, 917 01 Trnava, 
IČO: 46 094 733, zapísanou v obchodnom registri Okresného súdu 
v Trnave, oddiel: Sro, vložka č. 27242/T, podľa jeho Rokovacieho 
poriadku jedným rozhodcom menovaným predsedom rozhodcov
ského súdu. Rozhodcovské konanie sa bude konať bez nariadenia 
ústneho konania. Strany poverujú rozhodcu k rozhodnutiu podľa 
zásad spravodlivosti. 
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ĹmJ, odberateľ JUDr. Katarína 
primátorkamesta 
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