
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB A O PREDAJI PNEUMATÍK 

A DOPLNKOVÉHO SORTIMENTU 

 

č. 24/ 21/ 15 
 

uzatvorená podľa ustanovenia § 536 až § 565 Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov 
 
medzi:     
 
Kupujúci :   Stredná odborná škola veterinárna ,Dražovská 14,95012 Nitra 
 (Objednávateľ)        

 
v zastúpení :   Mgr. Edita Križanová – riaditeľka školy 

 

IČO :    001602370 

DIČ :    2021062538 

IČ DPH:     

bankové spojenie :  Štátna pokladnica Slovensko 

číslo účtu :                                     7000309325/8180 

BIC:                                                 (BIC/SWIFT: SPSRSKBA 

IBAN:                 SK51 8180 0000 0070 0030 9325 

        
 
     
 (ďalej len objednávateľ) 
 
 
  
Predávajúci : MIKONA s.r.o. 
(Zhotoviteľ)   (prevádzka  Bratislava, Púchov, Nová Dubnica, Trenčín, Nitra, Topoľčany,  

Martin, Trnava, Považská Bystrica, Banská Bystrica, Prievidza, Rimavská Sobota,  
Košice, Prešov, Piešťany, Senec, Zvolen, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, 
Ružomberok, Nové Zámky) 

    Trenčianska 452 
    020 01 Púchov 

      
v zastúpení :   Ing. Miloslav Kryštof – konateľ spoločnosti 

 
IČO :    31570364 
DIČ :    2020441302 
IČ DPH:    SK2020441302 
bankové spojenie :  ČSOB 
číslo účtu :   84553453/7500 
BIC:    CEKOSKBX 
IBAN:    SK56 7500 0000 0000 8455 3453 

    Registrovaná OR v Trenčíne odd. Sro, vlož. 2094/R 
(ďalej len zhotoviteľ) 
 
 

I. 
Predmet zmluvy 

 
1. Výmena pneumatík , oprava pneumatík, vyvažovanie kolies podľa požiadaviek objednávateľa, výmena olejov, meranie 

a nastavenie geometrie a ďalšie autoservisné služby. 
2. Mimosezónne uskladnenie pneumatík.  
3. Predaj pneumatík podľa požiadaviek objednávateľa.  
4. Predaj doplnkového sortimentu: oleje, klinové remene, autokozmetika, snehové reťaze, disky kolies hliníkové, plechové 

a pod. 
5. Zhotoviteľ je oprávnený sprostredkovať likvidáciu poškodených a ojazdených pneumatík v zmysle platných právnych 

predpisov, na základe oprávnenia na zber a prepravu odpadu kč 16 01 03 vydaného obvodným úradom Považská 
Bystrica – odbor životného prostredia, pod registračným číslom OUZP2005/00147 FS6A/10. 

 
 



II. 
Objednávky a plnenie zmluvy 

 
1. Objednávka musí obsahovať údaje o názve tovaru, množstvo, technickú špecifikáciu, prepravné dispozície, návrh 

termínu dodávky a hlavné údaje o objednávateľovi  (názov firmy, adresu, IČO, DIČ, bankové spojenie). 
2. Ústne a telefonické objednávky, ako aj ústne a telefonické dohody so zástupcami predávajúceho sú záväzné až po 

písomnom vystavení objednávky a potvrdení predávajúcim. 
 

III. 
Dodacie podmienky  

 
1. Objednávateľ bude odoberať tovar na základe potvrdenej objednávky osobne na vlastné náklady v skladoch 

zhotoviteľa. V prípade požiadavky môže po vzájomnej dohode zabezpečiť zhotoviteľ dodanie tovaru objednávateľovi na 
miesto určenia na náklady zhotoviteľa. 

2. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prevzatím tovaru objednávateľom, odovzdaním prvému prepravcovi pre objednávateľa, 
alebo odovzdaním osobe poverenej objednávateľom na prevzatie tovaru. S odovzdaním tovaru dochádza súčasne 
k prechodu nebezpečia za škody na tovare na objednávateľa. Ďalšie dodávky v rámci potvrdenej objednávky sú 
prípustné. 

3. Vyúčtovanie dodávky (fakturovanie) sa vykonáva bez zbytočného odkladu po uskutočnení dodávky podľa cien a 
podmienok uvedených v tejto zmluve a jej dodatkoch. Faktúry sú vystavované na predajných miestach a sú odovzdané 
objednávateľovi pri odbere, alebo sú mu zasielané  poštou. 

4. Vlastnícke právo na dodaný tovar nadobúda objednávateľ okamihom pripísania kúpnej ceny na účet zhotoviteľa. 
Objednávateľ zodpovedá v plnej výške za prevzatý tovar a to až do jeho úplného zaplatenia. 

5. Vrátenie predaného tovaru  je vylúčené. Pokiaľ bude výnimočne zhotoviteľovi odsúhlasené prevzatie tovaru naspäť, 
bude uskutočnené výhradne na náklady objednávateľa, a predmetom vysporiadania bude maximálna cena ,za ktorú 
bol tovar objednávateľovi predaný . 

6. Ak dodá zhotoviteľ objednávateľovi na plnenie objednávky iný, než objednaný tovar a objednávateľ ho do desiatich 
kalendárnych dní písomne neodmietne, platí, že súhlasí s týmto plnením a nebude uplatňovať žiadne nároky z tohto 
dôvodu.  

 
IV. 

Cena a platobné podmienky 

 
1. Cena tovaru, servisných služieb a mimosezónneho uskladnenia bude fakturovaná  podľa  platného cenníka v čase 

dodávky a podmienok  uvedených v tejto zmluve a jej dodatkoch.  Pokiaľ nie je uvedené inak, rozumejú sa predajné 
ceny zhotoviteľa, všetky ponuky, fakturácie a účtovanie v EUR. 

2. Bližšie platobné podmienky a zľavy sú uvedené v prílohe, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 
3. Zhotoviteľ si vyhradzuje právo na zmenu cien v priebehu roka, na základe zvyšovania cien výrobcov, resp. dovozcov 

pneumatík. 
4. V prípade, že zhotoviteľ eviduje voči objednávateľovi pohľadávku po lehote splatnosti zvýšená zľava za platbu 

v hotovosti sa neposkytuje. Poskytnutie zvýšenej zľavy za platbu v hotovosti môže byť odmietnuté aj v prípade, že sa 
opakovane vyskytujú voči objednávateľovi pohľadávky po lehote splatnosti. 

5. V prípade oneskorenia platby objednávateľom môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úroky z omeškania do výšky 
0,03 % dlžnej čiastky za každý začatý deň omeškania, a ďalej všetky vzniknuté výlohy, ktoré vzniknú zhotoviteľovi 
v spojení s vymáhaním dlžných čiastok. Zhotoviteľ môže odrátať všetky doposiaľ vyúčtované úroky z omeškania z 
došlých platieb od objednávateľa, a až potom budú platby objednávateľa,  už pripísané na účet zhotoviteľa zarátané v 
prospech úhrady kúpnej ceny objednávateľa podľa poradia ich splatnosti, resp. na základe dohody objednávateľa so 
zhotoviteľom. 

6. Ako dátum splnenia platby sa rozumie dátum, kedy bola príslušná hotovosť daná k dispozícií zhotoviteľovi, alebo 
príslušná čiastka pripísaná v prospech účtu zhotoviteľa. Všetky záväzky plní objednávateľ na svoje náklady a 
nebezpečie. 

7. Zhotoviteľ je oprávnený požadovať zaistenie záväzku ručením bankovou zárukou, záručnou zmluvou, zmenkou,  
platbou vopred, alebo zálohou. 

8. Maximálna výška všetkých záväzkov objednávateľa voči zhotoviteľovi nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v prílohe, 
ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. V prípade prekročenia tejto hodnoty je zhotoviteľ oprávnený odmietnuť 
ďalšie dodávky tovaru, resp. požadovať platbu vopred.  

9. Zadržanie platieb, kompenzácie akýchkoľvek protinárokov zo strany objednávateľa a zrážky akéhokoľvek druhu sú 
vylúčené. 

10. Včasné nezaplatenie faktúry je považované za podstatné porušenie tejto zmluvy a môže byť dôvodom na zastavenie  
dodávok až do úplného uhradenia všetkých záväzkov objednávateľa vrátane príslušenstva, resp. dôvodom pre 
okamžité vypovedanie tejto zmluvy. Tým nie sú dotknuté nároky zhotoviteľa na náhradu škody, vyvolanej 
objednávateľom, ako napr. nárok na náhradu nákladov spojených so skladovaním neodobratého tovaru, jeho 
poistením, stornovaním jeho prepravy apod. 

 
V . 

Zmluvné podmienky 

 
1. Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytovať služby objednávateľovi v  plnom rozsahu   s vyškoleným personálom a zárukami na 

uvedené služby. 



2. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli pre zefektívnenie spolupráce na možnosti objednať služby telefonicky 
a prednostne ich uskutočniť, pokiaľ mu to dovoľujú prevádzkové podmienky.  

3. Zhotoviteľ vyznačí na zákazkovom liste EČV vozidla, meno vodiča a rozsah vykonaných prác, kópia ktorého bude 
pripnutá k faktúre.  

4. Podmienky pre mimosezónne uskladnenie pneumatík 
 

a) mimosezónne uskladnenie pneumatík zahŕňa: 

- uskladnenie zimných pneumatík na 6 mesiacov v letnej sezóne (apríl – september) 
- uskladnenie letných pneumatík na 6 mesiacov v zimnej sezóne (október – marec) 

 
b) práva a povinnosti objednávateľa: 

- Objednávateľ má právo v prípade odcudzenia, resp. znehodnotenia pneumatík uskladnených 
u zhotoviteľa na peňažnú náhradu od zhotoviteľa vo výške hodnoty uskladnenej veci – pri zohľadnení jej 
opotrebenia. 

- Objednávateľ je povinný vyzdvihnúť si uskladnené pneumatiky najneskôr do konca mesiaca mája (letné 
pneumatiky), alebo najneskôr do konca novembra (zimné pneumatiky). V prípade, že sa tak nestane, 
môže zhotoviteľ účtovať za každý započatý mesiac náklady na skladovanie. 

- Objednávateľ je povinný uhradiť fakturované skladné do termínu, ktorý je uvedený na faktúre, prípadne 
v hotovosti. V prípade, že sa tak nestane, zhotoviteľ nevydá objednávateľovi uskladnenú vec. Uskladnenú 
vec bude vydaná až po uhradení faktúry za celkový počet dní jej skladovania. 

- V prípade, že si objednávateľ nevyzdvihne pneumatiky do 13 mesiacov od ich uskladnenia, ani po 
písomnom upozornení zhotoviteľa pred skončením uvedenej lehoty v primeranej lehote, môže zhotoviteľ 
po márnom uplynutí tejto lehoty vhodným spôsobom na účet objednávateľa tieto pneumatiky predať. Od 
výťažku z predaja, ktorý je povinný objednávateľovi bez zbytočného odkladu vydať, si zhotoviteľ môže 
odpočítať primerané náklady spojené s predajom a nesplatené splatné náklady za skladovanie.   

- v prípade, že objednávateľ skladné nezaplatí, ani si pneumatiky v stanovenej lehote nevyzdvihne a o kúpu 
pneumatík neprejaví záujem žiadny kupujúci ani po uplynutí 30 dní odo dňa doručenia výzvy 
objednávateľovi, má zhotoviteľ právo dať pneumatiky na náklady objednávateľa zlikvidovať a vymáhať 
tieto náklady od neho spolu s dlžným nájomným.  

 
VI. 

Reklamácie a záruka 

 
1. Zhotoviteľ  je povinný vybavovať reklamácie tovaru v zmysle záručných a reklamačných  podmienok. 
2. Označenie kvality zo strany objednávateľa pri predaji ďalšiemu spotrebiteľovi, musí byť zhodné s označením kvality pri 

predaji zo strany zhotoviteľa. 
3. Kvalitatívne reklamácie budú vybavované podľa  záručných a reklamačných podmienok výrobcu a podľa platných 

zákonov. 
4. Uplatnenie nároku musí byť písomné, formou reklamačného protokolu vystaveného objednávateľom so všetkými 

náležitosťami podľa predtlače. 
5. Nárok na náhradu za uznanú reklamáciu môže byť vylúčený, pokiaľ nebola objednávateľom zaplatená splatná kúpna 

cena. 
6. Kvantitatívne reklamácie je povinný objednávateľ uplatniť bez zbytočného odkladu, najneskôr do 10 kalendárnych dní 

od chybnej dodávky u zhotoviteľa formou zápisu o zistených vadách.  
7. Objednávateľ je povinný si prezrieť tovar pri prevzatí a do dodacieho listu uviesť všetky vady zistené pri tejto 

prehliadke, inak sa považuje tovar za bezchybný. 
 

VII. 
Účinnosť a trvanie zmluvy 

 
1. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom podpisu oprávnených zástupcov objednávateľa a zhotoviteľa a uzatvára sa na 

dobu neurčitú. 
2. Túto zmluvu je možné meniť a doplňovať po vzájomnej dohode zmluvných strán len formou písomných a číslovaných 

dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán.  
3. Odstúpenie od zmluvy je možné iba písomnou formou a v prípadoch dohodnutých v tejto zmluve a jej dodatkoch. 

Týmto ustanovením nie je dotknuté právo na náhradu škody zhotoviteľa, ktorá mu v súvislosti s odstúpením vznikne, a 
povinnosť strán vyrovnať vzájomné záväzky a pohľadávky. 

4. Zmluva spolu s dodatkami stráca platnosť na základe písomnej výpovede ktorejkoľvek zo zmluvných strán na tretí deň 
po doručení výpovede, alebo po podpise novej zmluvy o poskytovaní služieb a o predaji pneumatík a doplnkového 
sortimentu.  

5. Pokiaľ by sa niektoré ustanovenia tejto zmluvy stali v dôsledku zmeny právnych predpisov neplatnými, nie je tým 
dotknutá platnosť ostatných ustanovení a zmluvné strany sa zaväzujú, že nahradia takéto neplatné ustanovenia novým 
ujednaním tak, aby neplatnosťou niektorých ustanovení nedošlo k zmareniu základného účelu zmluvy. 

6. Pri vyhlásení konkurzného, alebo exekučného konania na majetok objednávateľa je zhotoviteľ oprávnený odstúpiť od 
zmluvy s okamžitou účinnosťou. 

 

 



VIII. 
Záverečné ustanovenie 

 
1. Objednávateľ smie postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu len s predchádzajúcim písomným 

súhlasom zhotoviteľa. Objednávateľ smie postúpiť svoje práva a povinnosti z tejto zmluvy na tretiu osobu, ručí však 
zhotoviteľovi za splnenie záväzkov zo strany tejto osoby. 

2. Zhotoviteľ má za povinnosť držať v tajnosti obsah tejto zmluvy, ako i ostatné skutočnosti, s ktorými sa v súvislosti 
s touto zmluvou zoznámil počas trvania tejto zmluvy a ďalšie tri roky po skončení jej platnosti. 

3. Mimo zmluvných pokút dohovorených v tejto zmluve môže byť uplatňovaná i náhrada škody, ktorá preukázateľne 
vznikne v dôsledku porušenia povinností druhou zmluvnou stranou. 

4. Ak nie je stanovené v tejto zmluve inak, platia pre vzájomné vzťahy príslušné ustanovenia obchodného zákonníka a 
právneho poriadku Slovenskej republiky. V prípade sporov s objednávateľom je príslušný k rozhodovaniu sporov z tejto 
zmluvy súd podľa platných zákonov SR. 

5. Podpisom tejto zmluvy končí platnosť všetkých prípadných predchádzajúcich zmlúv „ O poskytovaní služieb a o predaji 
pneumatík a doplnkového sortimentu“ a nadobúda právoplatnosť táto zmluva. 

6. Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z nich jeden obdrží objednávateľ a jeden zhotoviteľ. 
7. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, s jej obsahom súhlasia a na dôkaz svojej pravej a slobodnej vôle pripojujú svoje 

podpisy. 
 
 
Púchov, 23.02.2015 Nitra, 23.02.2015 

 
 
Za zhotoviteľa:       Za objednávateľa: 

 
 
 
 
 
 
..........................................................    ................................................... 
MIKONA s. r. o.       Stredná odborná škola veterinárna  
         

Ing. Kryštof Miloslav            Mgr. Edita Križanová – riaditeľka školy 
     
 

 

 

 

 



Príloha č. ku Kúpnej zmluve č. 14 / 21 /15 
 
1.1 Kupujúcemu bude poskytovaná na základe predpokladaného množstva 

a štruktúry  základná zľava na základe aktuálnych obchodných podmienok. 
 
1.2  Doba splatnosti faktúr je 14 dní od ich vystavenia (v prípade splatnosti 0 dní 
 sa rozumie platba v hotovosti resp. platobnou kartou na účet predávajúceho). 
 
1.3   Za platbu v hotovosti bude kupujúcemu priznaná dodatočná zľava  2%  (neplatí 
 pre splatnosť 0 dní). 
 
1.4   Hotovostné skonto bude priznané ak voči zákazníkovi nebudú evidované žiadne 
 faktúry po termíne splatnosti! 
 
1.5   Maximálna výška všetkých záväzkov kupujúceho voči predávajúcemu ,-EUR. 

 
 Slovom tritisíceur==3.000,- EUR. 
 
1.6   Zásielky zasielane prostredníctvom kuriérskej služby DPD a vlastným rozvozom 

hodnotou vyššou ako 80,- EUR bez DPH budú zasielané bezplatne a zásielky 
s hodnotou nižšou ako 80,- EUR bez DPH vrátane, budú spoplatnené sumou 3,- 
EUR bez DPH. 

 
 
V Púchove dňa 23.2.2015 V Nitre dňa 23.2.2015 
 
 
 
..........................................    .......................................... 
Pečiatka a podpis oprávneného      Pečiatka a podpis oprávneného 
zástupcu zhotoviteľa       zástupcu objednávateľa 


