
Naša značka:  0142/2019 

 

Zmluva o dielo 
uzatvorená v zmysle § 536 Obchodného zákonníka 

 

                   

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:  Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica 

sídlo:    E. M. Šoltésovej 1 

    969 01  Banská Štiavnica 

v zastúpení:   Peter Heiler, riaditeľ podniku 

kontaktná osoba:  JUDr. Gejza Volf, tel.: 0905 491 034 

bankové spojenie:  PRIMA banka Slovensko 

číslo účtu:   IBAN: SK06 5600 0000 0014 1547 5002 

IČO:    00185213  IČ DPH: SK 2021107220 

     

/ďalej len „objednávateľ“/ 

 

a 

 

zhotoviteľ:   Líškayová Katarína - COMEX 

sídlo:    Akademická 10, 969 01  Banská Štiavnica 

zastúpený:   Katarína Líškayová, majiteľka  

    IČO: 32030762  DIČ:1020614969 

bankové spojenie:  Poštová banka, a.s.  

číslo účtu:    20236125/6500 

    IBAN: SK 

 

/ďalej len „zhotoviteľ“/ 

 

I. 

Predmet zmluvy 

 

1.) Predmetom plnenia tejto zmluvy je výroba a dodanie parkovacích lístkov (ďalej len 

„PL“), celodenných parkovacích lístkov (ďalej len „CPL“), permanentných 

parkovacích kariet (ďalej len „PPK“) a rezidentských parkovacích kariet (ďalej len 

RPK“). 

2.) Parkovacie lístky a karty budú dodané len na základe písomnej objednávky 

objednávateľa. 

 

  

II. 

Cena za dodané dielo 

 

Ceny za dodané dielo sa zmluvné strany dohodli nasledovne: 

a) Parkovacie lístky a celodenné parkovacie lístky za  0,113 € 

b) Permanentné parkovacie karty za    0,158 € 

c) Rezidentské parkovacie karty za    0,158 €  



III. 

Miesto a podmienky plnenia zmluvy 

 

Miestom plnenia zmluvy a dodania parkovacích lístkov, CPL, PPK a RPK je sídlo 

zhotoviteľa: 

Líškayová Katarína – COMEX, Akademická 10, 969 01  Banská Štiavnica 

 

Súčasťou dodania PL, CPL, PPK RPK je dodací list s označením poradových čísel PL, 

CPL, PPK a RPK. 

 

 

IV. 

Zodpovednosť za vady a záruky 

 

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet plnenia má v čase prevzatia objednávateľom 

zmluvne dohodnuté vlastnosti, zodpovedá právnym predpisom SR, že nemá vady, 

ktoré by rušili alebo znižovali hodnotu a schopnosť jeho užívania objednávateľom. 

 

 

V. 

Platobné podmienky 

 

1/ Úhradu ceny predmetu zmluvy plnenej na základe objednávky, uskutoční 

objednávateľ na základe faktúry vystavenej zhotoviteľom po odovzdaní diela - PL. 

CPL, PPK a RPK s označením poradových čísel všetkých parkovacích lístkov. 

2/ Splatnosť faktúr je 30 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

VI. 

Doba platnosti a zániku  

 

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, po dobu 3 rokov. Od 18.2.2019 do 18.2.2021. 

 Zmluvu je možné vypovedať na podnet obidvoch zmluvných strán a začína 

 plynúť po doručení písomnej výpovede druhej strane v nasledujúci deň po doručení 

 v jednomesačnej lehote. 

 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1/ Právne vzťahy upravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Občianskeho zákonníka. 

2/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po 

jednom originály. 

3/ Zmluvu je možné dopĺňať alebo meniť len prostredníctvom písomných dodatkov, 

podpísaných obidvomi zmluvnými stranami.  

4/ Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že nebola 

dojednaná v tiesni, alebo za inak jednostranne nevýhodných podmienok a autentickosť 

zmluvy potvrdzujú vlastnoručným podpisom. 

5/ Táto zmluva zároveň ruší zmluvu č.0204/2014 zo dňa 25.04.2014. 



6/ Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke 

povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č.211/2000 Z. z. o slobodnom 

prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

 

 

 

V Banskej Štiavnici, dňa 18.02.2019     V B. Štiavnici, dňa 18.02.2019                                    

 

objednávateľ:       zhotoviteľ: 

 

 

 

 

 ...................................................    ................................................... 

             Peter Heiler                           Líškayová Katarína 

        riaditeľ podniku                 majiteľka COMEX 

          

       

 

 

 

 

 

za správnosť: JUDr. Gejza Volf      


