
SERVISNÁ ZMLUVA
Č.: 01/2020

(ďalej len „Zmluva“)

medzi zmluvnými stranami:

Objednávateľ:
Sídlo:
DIČ:
IČO:
Štatutárny orgán:

Obec Miloslavov
Radničné námestie 181/1, 900 42 Miloslavov
2020662182
00304948
Milan Baďanský, starosta obce

Bankové spojenie: 
Číslo účtu.:

VÚB, a.s.
284 551 4758/0200 IBAN: SK58 0200 0000 0028 4551 4758

Kontaktná osoba: 
Telefón, mobil: 
E-mail:

Mgr. Martin Sitiar, vedúci hospodárskej správy 
+421 903 25 61 64 
martin.sitiar@miloslavov.sk

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:
Sídlo:
IČ DPH:
IČO:

CROSSING, s.r.o.
Fándlyho 50/1, 900 89 Častá
SK2120286366
50 348 698

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 113962/B 

Bankové spojenie: ČSOB, a.s.,
Číslo účtu.:

Zastúpený:
Telefón, mobil:
E-mail:

SK 38 7500 0000 0040 2368 4589

Ing. Štefan Drexler
0907/728 456
crossinq@crossinq.sk

(ďalej len „ Zhotoviteľ")



Článok I. 
Predmet zmluvy

1.1 Zhotoviteľ sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje vykonávať pre Objednávateľa nižšie špecifikované 
služby

1.1.1 Pravidelnú kontrolnú činnosť prvkov bezpečného priechodu pre zvýraznenie chodcov na prie
chode pre chodcov v obci Miloslavov a to :

PRIECHOD
PRIECHOD
PRIECHOD
PRIECHOD
PRIECHOD
PRIECHOD
PRIECHOD

PRE CHODCOV 
PRE CHODCOV 
PRE CHODCOV 
PRE CHODCOV 
PRE CHODCOV 
PRE CHODCOV 
PRE CHODCOV

ul. STANIČNÁ
ul. HLAVNÁ (pri Základnej škole) 
ul. HLAVNÁ (pri Zvonici) 
ul. HLAVNÁ (pri Obecnom úrade) 
ul. CENTRÁLNA (pri Trafostanici) 
ul. CENTRÁLNA (pri Materskej škôlke) 
LIPOVÝ PARK (pri Pošte)

jeden krát ročne v mesiaci máj - júl, vo vopred dohodnutých pracovných dňoch.

1.1.2 Servis a opravy prvkov bezpečného priechodu pre zvýraznenie chodcov na priechode pre chod
cov požadované Objednávateľom.

1.2 Činnosti uvedené v bode 1.1.1 tejto Zmluvy sa považujú za splnené Zhotoviteľom predložením pro
tokolu o ročnej kontrole prvkov bezpečného priechodu.

1.3 Činnosti uvedené v bode 1.1.2 tejto Zmluvy sa považujú za splnené Zhotoviteľom predložením a 
podpísaním zápisu o vykonaní opravy Objednávateľom.

1.4 Protokol o ročnej kontrole prvkov bezpečného priechodu nenahradzuje odbornú prehliadku 
a odbornú skúšku elektrického zariadenia v zmysle §13 vyhl. č. 508/2009 Z.z. a STN 33 1500.

1.5 Za pravidelné vykonávanie kontrolnej činnosti, odbornej prehliadky a odbornej skúšky elektrického 
zariadenia zodpovedá Objednávateľ.

Článok II.
Cena a platobné podmienky

2.1 Zmluvné strany si navzájom dohodli ceny za služby, ktoré sú predmetom tejto Zmluvy nasledovne.

2.1.1 Cena za služby podľa bodu 1.1.1 tejto Zmluvy je stanovená podľa platného cenníka Zhotoviteľa a 
je uvedená v položke ,, Pravidelná kontrolná činnosť “ v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve

2.1.2 Cena za služby podľa bodu 1.1.2 tejto Zmluvy je stanovená podľa platného cenníka Zhotoviteľa a 
je uvedená v položke ,, Servis a opravy “ v Prílohe č. 1 k tejto Zmluve

2.2 Vymenené časti zariadenia nepodliehajúce záruke, budú účtované v zmysle platného cenníka Zho
toviteľa.

2.3 Prenosné dopravné značenie nevyhnutné k servisnej činnosti Zhotoviteľa je súčasťou ceny za 
služby podľa bodu 1.1.1 a 1.1.2

2.4 Náklady súvisiace s montážnou plošinou nevyhnutné k servisnej činnosti Zhotoviteľa sú hradené 
Objednávateľom.

2.5 Právo vystaviť daňový doklad vzniká Zhotoviteľovi po vykonaní prác, na základe dokladu potvrde
ného Objednávateľom.

2.6 Uvedené ceny sú splatné na základe Zhotoviteľom vystavenej faktúry, najneskôr do 14 dní od ob- 
dŕžania faktúry Objednávateľom, na účet Zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto Zmluvy.

2.7 Daň z pridanej hodnoty bude účtovaná v zmysle platných predpisov o DPH v čase vystavenia fak 
túry.



Článok III.
Kontaktné údaje a služby pri poruchách

3.1 Zhotovíte!’ sa zaväzuje, v prípade poruchy túto odstrániť a za týmto účelom prevádzkovať porucho
vú službu nasledovne:

Servisný mobil : 0907/728 456, 0907/150 485
e-mail : crossinq@crossing.sk

3.2 Poruchy oznamuje Objednávateľ telefonicky na tel. číslo uvedené vyššie a následne e-mailom, pri
čom je povinný uviesť minimálne nasledovné údaje: názov objektu, meno a telefónne číslo nahla
sovala poruchy, stručný popis poruchy.

3.3 Zhotoviteľ sa týmto zaväzuje každú poruchu odstrániť neodkladne, s výnimkou prípadov, kedy ná
hradný diel nie je v slovenskom sklade a musí byť dovezený zo zahraničia, alebo v iných obdob
ných prípadoch, kedy navrhne a zrealizuje náhradné riešenie.

3.4 Pri zásahu vyššej moci budú práce uskutočnené v čo najkratšom termíne, s prihliadnutím na sku
točný stav situácie.

Článok IV.
Trvanie a plnenie Zmluvy

4.1 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

4.2 Každá zmluvná strana môže Zmluvu písomne vypovedať s výpovednou lehotou 6 mesiacov, ktorá 
začína plynúť prvým dňom nasledujúceho kalendárneho mesiaca po doručení výpovede zmluvnej 
strane.

4.3 Záväzky Objednávateľa podmieňujúce plnenie Zhotoviteľa:
zabezpečenie dodržiavania prevádzkovo technických podmienok zariadení, 
obsluhovanie zariadenia spôsobilou a náležíte poučenou osobou,
sprístupnenie zariadenia a vytvorenie podmienok pre realizovanie servisných úkonov vo všet
kých potrebných priestoroch objektu,
Objednávateľ potvrdí vykonané práce na tlačive Zhotoviteľa podpisom svojho pracovníka.

Článok V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

5.1 Zhotoviteľ je oprávnený po vzájomnej dohode s Objednávateľom a na základe osobitnej objednáv
ky vykonávať zmeny na servisovaných zariadeniach, ďalej ich rozširovať, prípadne premiestňovať 
v rámci zmluvného objektu.

5.2 Zhotoviteľ a jeho zamestnanci, ktorí sa podieľajú na realizácii tejto Zmluvy sa písomne zaväzujú 
zachovávať mlčanlivosť o predmete Zmluvy, ako aj o skutočnostiach, s ktorými sa počas realizá
cie predmetu tejto Zmluvy oboznámili.

5.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje okamžite hlásiť Objednávateľovi všetky informácie zistené pri plnení pred
metu Zmluvy, ktoré sa týkajú znefunkčnenia alebo zníženia parametrov zariadení uvedených 
v predmete Zmluvy.

5.4 Škoda, resp. náklady spojené s opravou spôsobené vyššou mocou, (napr.: požiar, úder blesku, 
povodeň, ...) Objednávateľom alebo neoprávnenou treťou osobou, budú účtované na ťarchu Ob
jednávateľa. Toto ustanovenie platí aj na zariadenia a systémy v záručnej lehote.

5.5 Zmeny a dodatky k tejto Zmluve možno vykonať len po vzájomnom odsúhlasení zmluvnými stra
nami, v písomnej forme.

5.6 Zmluva sa vyhotovuje v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dvoch 
vyhotoveniach. Nedeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy je Príloha č. 1 k Zmluve.



5.7 Zmluvné strany si Zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu s j' 
vlastnoručne podpísali.

j obsahom ju

Prílohy:

Príloha č.1 - Ocenenie prác 
Príloha č.2 - Súpis vykonaných prác 
Príloha č.3 - Kontrolované prvky

V Častej, dňa: Miloslavove dňa 11.08.2020



Príloha č.1 - Ocenenie prác

Pč Popis položky Jednotková
cena Spolu

Pravidelná kontrolná činnosť

1. PRIECHOD PRE CHODCOV -
ul. STANIČNÁ (pri železničnej stanici)

2. PRIECHOD PRE CHODCOV 
ul. HLAVNÁ (pri Základnej škole)

3. PRIECHOD PRE CHODCOV 
ul. HLAVNÁ (pri Zvonici)

4. PRIECHOD PRE CHODCOV 
ul. HLAVNÁ (pri Obecnom úrade)

5. PRIECHOD PRE CHODCOV 
ul. Centrálna (pri Trafostanici)

6. PRIECHOD PRE CHODCOV
ul. Centrálna (pri Materskej škôlke - A. Dvor)

7. PRIECHOD PRE CHODCOV
LIPOVÝ park (pri Pošte)

Spolu :

Poznámky :
- cena podľa bodu 1.1.1 servisnej zmluvy
- cena vrátane drobného materiálu

Servis a opravy

1 Servisné práce (v pracovné dni)

2 Dopravné náklady (podľa knihy jázd)
Poznámky :
- cena podľa bodu 1.1.2 servisnej zmluvy

35 eur 35 eur

35 eur 35 eur

35 eur 35 eur

35 eur 35 eur

35 eur 35 eur

35 eur 35 eur

35 eur 35 eur

245 eur

30 eur/hod min. 30 eur/výjazd

25 eur/výjazd min. 25 eur/výjazd

_____________
Ceny sú uvedené bez DPH

Príloha č.2 - Súpis vykonaných prác

V rámci kontrolnej činnosti budú prevedené nasledovné činnosti:

Vizuálna kontrola úplnosti prvkov bezpečného priechodu, vyčistenie konštrukcie od nánosov 
špiny, ošetrenie zámkov na skrini
Kontrola mechanických častí prvkov aktívnych prvkov na stĺpe 
Kontrola elektrických častí prvkov 
Kontrola vodičov a spojov 
Diagnostika funkčnosti
Kontrola nastavenia konfiguračných parametrov, kontrola nastavenia časov a synchronizácie 
Kontrola a nastavenie detekčného zariadenia prítomnosti chodca 
Kontrola opakovaného štartu riadiacej jednotky

Príloha č.3 - Kontrolované prvky bezpečného priechodu

Riadiaca jednotka so zálohovaným zdrojom, 
Pohybový detektor pre snímanie pohybu chodca 
Dopravná značka IP6 s blikačom S11a


