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SERVIS s.r.o
profesionálna starostlivosť o detské ihriská
Servisná zmluva
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení

I. Zmluvné strany
1.1. Poskytovateľ:

PLAYSYSTEM servis s.r.o.
Rampova 4
040 01 Košice
IČO : 50682571
DIČ: 2120426770, nie sme platcami DPH
Registrovaná na Okresnom súde Košice I, vložka č.: 40657/V
Zastúpená: Ing. Jaroslavom Bavlšíkom, konateľom

1.2. Objednávateľ:

Mesto Fiľakovo
Radničná 25
986 01 Fiľakovo
IČO: 00316075
DIČ:2021115052
Zastúpená: Mgr. Attila Agócs, PhD.
Kontaktná osoba: Ing. László Kerekes
Telefón: +421474381001
E-mail: mesto@filakovo.sk
II. Predmet zmluvy

2.1. Predmetom zmluvy je vykonanie ročného servisu detského ihriska/ihrísk (ďalej len Dl)
dodaného poskytovateľom.
Obsahom poskytnutého ročného servisu je :
- ročná kontrola v zmysle platnej normy STN EN 1176 podľa bodu 5.2 tejto zmluvy
- ročný servisný balíček
2.2. Ročná hlavná kontrola predstavuje posúdenie stavu hracích prvkov a úrovne bezpečnosti
zariadení. Servisom sa rozumie vykonanie praktickej údržby na základe výsledkov kontroly.
Hlavná ročná kontrola zahŕňa:
PLAYSYSTEM servis s.r.o, autorizovaný servis zariadení PLAYSYSTEM - DETSKÉ IHRISKÁ s.r.o
Prevádzka: Rampová 4, 040 01 Košice, IČO: 50 682 571, DIČ: 2120 426 770 (nie sme platcovia DPH)
Tel.kontakt: 0948 519449, 0911 680830, e-mail: servis@plavsvstem.sk. playsystem@playsystem.sk
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SERVIS s.r.o
profesionálna starostlivosť o detské ihriská
a) kontrola v súlade s bezpečnostnými normami, podľa bodu 5.2 tejto zmluvy
b) vydanie dokladu - protokolu o vykonaní ročnej kontroly
2.3. Ročný servisný balíček obsahuje:
a) doplnenie chýbajúcich alebo poškodených :
- skrutiek a spojov
- schodníc
b) namazanie pohyblivých spojov
c) doplnenie označenie a tabuliek prvkov
Náhradné diely, ktoré nespadajú do servisného balíčka a je potrebné ich dodať z dôvodu
krádeže alebo zničenia budú dodané po odsúhlasení obidvoma zmluvnými stranami.
III. Doba trvania zmluvy
3.1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú - na 3 roky odo dňa podpísania zmluvy.
Predĺženie dobyje možné na základe dodatku odsúhlaseného obidvoma zmluvnými stranami.
3.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať údržbu diela (ihriska) pravidelne lx ročne.
3.3. Predbežný termín údržby nahlási dodávateľ min. 10 dní pred nástupom na práce. Pri
vykonaní ročnej kontroly a servisu v zmysle zmluvy nie je potrebná prítomnosť zo strany
objednávateľa. Súčasťou zaslaného protokolu o kontrole bude fotodokumentácia z ročnej
kontroly.
IV. Cena servisu
4.1. Cena za vykonaný ročný servis, ročnú kontrolu a revíziu Dl v zmysle zmluvy:
148,- eur ročne
V cene je servisný balíček a doprava

V. Povinnosti a práva dodávateľa
5.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať kontrolu prvkov ihriska a ich údržbu v termíne v bode
3.3. a o vykonaných prácach viesť záznamy v knihe detského ihriska.
5.2. Ročná hlavná kontrola podľa predpisu STN EN 1176-7 : 2008 predpisuje:
a) kontrolu úrovne podložia, povrchu, kompletnosti zariadení, zakrytia základov,
opotrebenia zariadení a iných nedostatkov,
b) kontrolu konštrukcií, zábran a ich pevnosti,
c) kontrolu pevnosti nášľapných plôch ( uvoľnenie dosiek, trámov a spojov),
d) kontrolu úchytných otvorov,
e) kontrolu čistoty,
f) kontrolu uchytenia, pevnosti a povrchu strechy,
g) kontrolu uchytenia a pevnosti šplhacích, lezeckých prvkov,
h) kontrolu lán, reťazí, priečok rebríka, tyč (šruby , lanové spojky),
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i) kontrolu výšky dojazdovej časti lanovky nad základňou,
j) kontrolu priestoru nad i pod dojazdovou časťou sklznice, kontrola upevnenia dielov
sklznice,
k) kontrolu označenia prvkov,
l) kontrolu oplotenia ak je súčasťou Dl,
m) kontrolu pohyblivých častí prvkov,
5.3. Pokiaľ bude pri kontrole zistená chyba, ktorá svojou povahou ohrozuje bezpečnosť
prevádzky detského ihriska a môže spôsobiť poškodenie herného prvku alebo úraz a nie je
možné poškodenie odstrániť na mieste, je poskytovateľ povinný neodkladne zabrániť
používaniu prvku a oznámi to objednávateľovi.
5.4. Výmena prvkov poskytovateľom môže byť iba za originálny diel prvku ihriska.

VI. Povinnosti a práva objednávateľa
6.1. Objednávateľ je povinný
a prevádzkových kontrol Dl.

zaistiť

vykonávanie

bežných vizuálnych

kontrol

6.2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť informácie o stave prvkov potrebné k zabezpečeniu
servisu, a tiež sa zaväzuje mu umožniť prístup k prvkom diela (ihriska), pokiaľ nie je voľne
prístupné, za účelom vykonania vyššie uvedených prác.
VII. Ukončenie zmluvy
7.1. Túto zmluvu je možné ukončiť:
a) písomnou dohodu zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou zo strany objednávateľa, v prípade, ak servisné práce v zmysle
zmluvy nie sú vykonávané odborne a včas.
7.2. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť od prvého dňa po doručení druhej zmluvnej
strane.
VIII. Platobné podmienky
8.1. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu servisu diela (ihriska), prvku uhradí objednávateľ na
základe predloženej faktúry po zrealizovaní ročnej servisnej kontroly a zaslaní protokolu
o vykonananí kontroly a servisu v zmysle zmluvy. Splatnosť faktúry je 14 dní od jej
vystavenia objednávateľovi. Faktúra musí mať všetky náležitosti v zmysle všeobecne
záväzných právnych predpisov. Prílohou k faktúre bude protokol.
8.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ uhradí cenu za servis prevodom na bankový
účet poskytovateľa uvedený na faktúre.
IX. Ostatné dojednania
9.1. Výmena, oprava, doplnenie častí prvkov diela (ihriska) nad rámec servisného balíčka,
ktoré boli zistené na základe fotografií pred vykonaním ročnej hlavnej kontroly a ich cena
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bude odsúhlasená objednávateľom, budú vymenené, opravené, alebo doplnené do 7
pracovných dní. V prípade, ak ide o diel, ktorý treba objednať u tretej osoby, doba dodania
sa upresní individuálne, ak bude hrací prvok do doby dodania náhradného dielu považovaný
za nebezpečný, bude počas opravy vyradený z prevádzky.
9.2. Záruka sa nevzťahuje na poškodenie prvkov vandalizmom alebo vyššou mocou. Vyššou
mocou sa rozumie záplavy, požiare a iné nepredvídateľné javy.

X. Záverečné ustanovanie
10.1. Zmenu alebo doplnenie zmluvy môžu zmluvné strany vykonať výlučne písomným
dodatkom k tejto zmluve potvrdeným písomne oboma zmluvnými stranami.
10.2. Táto zmluva je spracovaná v 4-och vyhotoveniach, z ktorých po obojstrannom podpise
po dvoch vyhotoveniach obdrží každá zo zmluvných strán.
10.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že táto zmluva bola uzatvorená vážne, slobodne, za
obojstranne zrozumiteľných podmienok a že ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená, na znak
čoho ju týmto podpisujú.
10.4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle zákona č. 546/2010 z.z.

Vo Fiľakove dňa 29.11.2017

Vo

...... d ň a & . A ď . .

Objednávateľ:

Poskytovateľ:

Mgr. Attila Agócs, PhD. - primátor mesta

Ing. Jaroslav Bavlšík - konateľ
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