
Zmluva 

na poskytnutie služby  č. 141/2018 
uzatvorená podľa ustanovení § 536 a nasl. Obchodného zákonníka 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 
 

Objednávateľ:   Mestská časť Bratislava - Petržalka 

Sídlo: Kutlíkova č. 17, 852 12 Bratislava 5 

Zastúpená: Vladimír Bajan, starosta 

IČO: 00 603 201 

DIČ: 2020936643 

Banka: Prima Banka  a.s. 

IBAN: SK41 5600 0000 0018 0059 9001 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Peter Dinžík - UNISERVIS 

So sídlom:  Kráľovské údolie 23, 811 02 Bratislava 

Oprávnený k podpisu zmluvy:  Peter Dinžík 

IČO:  11920891 

DIČ:  1024600621 

Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s. 

IBAN: SK56 0900 0000 0000 1159 4860 

Zapísaný v Živnosť. registri: 105-2582 OÚ Bratislava 

(ďalej len poskytovateľ) 

 

Preambula 

 

Táto zmluva sa uzatvára  v súlade s výsledkom verejného obstarávania podľa zákona č. 343/2015 Z. z. 

o verejnom obstarávaní a o zmene  a doplnení niektorých zákonov. 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 
„Zabezpečenie prevádzky, údržby a bežných opráv fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok a 

zariadení polievacích vodovodov v správe MČ Bratislava-Petržalka“ v rozsahu a termínoch podľa 

prílohy č. 1, ktorá je súčasťou tejto zmluvy a podľa požiadaviek oprávneného zamestnanca objednávateľa. 

Podľa potreby vykoná poskytovateľ na základe pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa služby 

navyše, súvisiace s  prevádzkou polievacích zariadení. 

 

Článok III. 

Čas plnenia 

 
Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby obsiahnuté v predmete tejto zmluvy (príloha č. 1 tejto zmluvy) a 

na základe pokynu oprávneného zamestnanca objednávateľa podľa čl. VIII. ods. 1 tejto zmluvy odo dňa 

nadobudnutia účinnosti do 31.12.2018. 

Článok IV. 

Cena za dielo 

 

Cena je stanovená dohodou vo výške navrhnutej poskytovateľom a akceptovanej objednávateľom, a to: 

1. Cena za služby je uvedená v prílohe č. 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

2. V cene za služby podľa čl. II. sú zakomponované všetky pridružené služby, materiál, mechanizmy, 

zamestnanci a réžia.  

 

 

Článok V. 



Platobné podmienky 

 
1. Poskytovateľ  je  oprávnený  fakturovať  vykonané  služby na  základe  preberacieho protokolu, 

vystaveného poskytovateľom, ktorý podpíšu obidve zmluvné strany. Preberací protokol tvorí prílohu 

faktúry. 

2. Platba za vykonané služby sa bude uskutočňovať na základe faktúry, vystavenej poskytovateľom.  

3. Poskytovateľ je povinný priložiť k faktúre súpis vykonaných služieb a odpočty vodomerov 

z jednotlivých odberných miest za príslušné fakturačné obdobie.  

4. Objednávateľ uhradí faktúru za vykonané služby do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. Úrok 

z omeškania sa stanovuje na 0,05 % za každý deň omeškania. 

 

Článok VI. 

Sankcie 

 

1. Pri nedodržaní termínu, kvality a rozsahu služieb, ktoré sú predmetom tejto zmluvy, môže 

objednávateľ znížiť fakturovanú čiastku až do výšky 50 %. 

2. V prípade zistenia v 1. bode tohto článku uvedených nedostatkov sa vykoná obhliadka za účasti 

oprávnených zamestnancov obidvoch zmluvných strán. O tejto skutočnosti bude spísaný protokol, 

ktorý bude tvoriť podklad pre zníženie fakturovanej čiastky. 

3. Pri  neplnení predmetu zmluvy a kvality poskytnutých služieb poskytovateľom môže objednávateľ 

túto zmluvu vypovedať. 

4. Výpoveď tejto zmluvy objednávateľom sa uskutoční písomnou formou s jednomesačnou 

výpovednou lehotou. Výpovedná lehota začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca odo dňa 

doručenia. 

 

 

Článok VII. 

Povinnosti poskytovateľa 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za vykonanie služieb obsiahnutých v predmete tejto zmluvy v termínoch 

určených obstarávateľom kvalitne a pri dodržaní technologickej disciplíny. 

2. Poskytovateľ navrhuje objednávateľovi termín prevzatia vykonaných služieb. 

3. Poskytovateľ bude fakturovať služby, obsiahnuté v predmete zmluvy, súvisiace s prevádzkou 

polievacích zariadení, ktoré vykonal poskytovateľ na základe pokynu oprávneného zamestnanca 

objednávateľa, vždy do 10. dňa nasledujúceho mesiaca, v súlade s článkom III. tejto zmluvy.  

4. Poskytovateľ zodpovedá za škody, spôsobené z nedbanlivosti alebo úmyselne, v  zmysle § 373 - 386 

Obchodného zákonníka. Objednávateľ nezodpovedá za prípad pracovného úrazu zamestnancov 

poskytovateľa. 

 

Článok VIII. 

Ostatné ustanovenia 

 
1. Oprávnení zamestnanci objednávateľa: poverený zamestnanec investičného referátu Miestneho 

úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka. 

2. Oprávnený zamestnanec  objednávateľa podľa ods. 1 tohto článku bude preberať poskytnuté služby 

vždy do 4. dňa v nasledujúcom mesiaci. 

 

 

 

Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva na poskytnutie služby je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých štyri dostane 

objednávateľ a dve poskytovateľ. 

2. Právne vzťahy touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia príslušnými platnými slovenskými 

právnymi predpismi. 

3. Túto zmluvu možno meniť a dopĺňať len písomne, s obojstranným súhlasom, vo forme dodatku. 



4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť 

zverejnením na webovej stránke objednávateľa. 

 

 

 

 

 

 

 

Objednávateľ:         Poskytovateľ: 

V Bratislave dňa: 25.4. 2018     V Bratislave dňa: 25.4. 2018 

 

 

 

 

 

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

           Vladimír Bajan                                                         Peter Dinžík - UNISERVIS 

               starosta                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.1: Špecifikácia predmetu zákazky 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Predmet obstarávania :  
 

Zabezpečenie prevádzky, údržby a bežných opráv fontány v Sade J. Kráľa, pitných fontánok, zariadení 

polievacích vodovodov, zabezpečenie vykonávania pravidelných odborných prehliadok a skúšok 

vyhradených technických zariadení elektrických a tlakových v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Ministerstva 

práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9. júla 2009 v požadovanom rozsahu a termínoch, 

zabezpečiť v prípade havarijných stavov odstránenie vzniknutých porúch na zariadeniach polievacích 

vodovodov, v prípade živelných udalosti (povodne, požiare a pod.) vykonať opatrenia na zaistenie 

bezpečnosti osôb a ochrany majetku na zariadeniach polievacích vodovodoch v správe MČ Bratislava-

Petržalka. 
 

Požadujeme: 

 

1. Prevádzka, údržba a oprava čerpacích staníc 

 

Údržba čerpacích staníc polievacích vodovodov v Mestskej časti Bratislava-Petržalka  : 

Pravidelné týždenné spúšťanie ponorných čerpadiel v zmysle požiadaviek výrobcu čerpadiel CVBU 0708 a 

to v 8 čerpacích staniciach polievacích vodovodov - Sad J. Kráľa, Haanova 8 (Starý háj 2A), Mlynarovičová 

12 (Starý háj 2B), Romanova 44 (Zrkadlový háj č. 23), Znievska 12 (Lúky 3A, č. 25), Znievska 30 (Lúky 

3B, č. 29), Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č. 20) a v čerpacej stanici Černyševského 17 (Malé centrum 21) po 

osadení nového čerpadla. 

 

1.1 Odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky tlakových zariadení 

 

Výmeny vodoznakov, poistných ventilov, prepadového potrubia, odkaľovacieho  potrubia, guľových 

ventilov čerpacích staníc. Vnútorné čistenie tlakových nádob obnova antikorózneho ochranného náteru 

tlakových nádob. Oprava osvetlenia a údržba rozvádzača čerpacej stanice. 

Sprístupnenie čerpacích staníc a dohľad nad prácami spojenými s výmenou vodomerov a ponorných 

čerpadiel. 

Súčasťou zabezpečenia prevádzky a údržby polievacích vodovodov je dodávka a osadenie poklopov šachiet 

polievacích vodovodov, vrátane identifikácie miesta a obhliadky, vyčistenia šachty, odvozu odpadu, 

likvidácie odpadu, demontáže nepotrebných prípadne poškodených časti v šachte polievacieho vodovodu. 

  

 

2. Odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických a tlakových v zmysle 

vyhlášky 508/2009 Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 9.júla 2009 

 

2.1  

Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení v mokrom prostredí s jednoročnou revíznou 

lehotou v zmysle STN 330300 a prílohy č.8 k vyhláške 508/2009 Z.z. 

Revízna lehota 1 rok. 

 

A. Čerpacia stanica polievacieho vodovodu v Sade J.Kráľa 

B. Strojovňa fontány v Sade J. Kráľa 

 

2.2 

Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky a skúšky Tlakových nádob stabilných  v  8-tich čerpacích 

staniciach polievacích vodovodov s revíznou lehotou 1 rok 

1. Sad Janka Kráľa 

2. Černyševského 17 (Malé centrum 21) 

3. Tematínska 37 (Lúky 6B, č.37) 

4. Holíčska 46 (Lúky 1B, č.31) 

5. Budatínska 15 (Lúky 2B, č.26) 

6. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25) 

7. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29) 



8. Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20) 

 

 

2.3 

Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky elektrických zariadení 10-tich čerpacích staníc polievacích 

vodovodov s revíznou lehotou 3 roky 

1. Černyševského 17 (Malé centrum 21)  

2. Mlynarovičová 12 (Starý háj 2B) 

3. Haanova 8 (Starý Háj 2A) 

4. Romanova 44 (Zrkadlový háj č. 23) 

5. Tematínska 37 (Lúky 6B, č.37) 

6. Holíčska 46 (Lúky 1B, č.31) 

7. Budatínska 15 (Lúky 2B, č.26) 

8. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25) 

9. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29) 

10.Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20) 

 

 

 

3. Údržba fontány v Sade Janka Kráľa 

 

Odzimovanie (apríl 2018), sprevádzkovanie a zabezpečenie údržby, opráv fontány v Sade J. Kráľa a jej 

prevádzky v čase od 1.5.2018 do 15.10.2018 

Apríl 2018: 

Odzimovanie a spustenie fontány: 

 vysokotlakové čistenie bazéna, ručné vyberanie odpadu (lístie, gaštany, drevo, plasty, sklo), 

 vyčistenie súsošia fontány vysokotlakovým čističom, 

 čistenie 16 ks antikorových dýz, 

 čistenie odtokového potrubia prúdom vody, 

 napustenie systému a odvzdušnenie, 

 vyčistenie spevnenej plochy pri fontáne, odstránenie prerastajúcej buriny, vystriekanie plochy vodou, 

čistenie lavičiek. 

Údržba strojovne fontány: 

 vykonanie preventívnej údržby technických zariadení strojovne fontány: el. zariadenia - motory, 

rozvádzače, posúvače (šupátka), osvetlenie, odčerpávanie spodnej vody podľa potreby 

Máj – September 2018: 

Pravidelná mesačná údržba fontány - výmena vody 1x týždenne: 

 vypustenie a napustenie systému, odvzdušnenie, 

 podľa potreby - ručné vyberanie odpadu (lístie drevo, plasty, sklo), 

 vysokotlakové čistenie bazéna a sochy, čistenie 16ks antikorových dýz od vodného kameňa, 

 čistenie odtokového potrubia prúdom vody. 

Čistenie spevnenej plochy pri fontáne - 1x za dva týždne: 

 odstránenie prerastajúcej buriny, vystriekanie plochy vodou, čistenie lavičiek. 

 

Údržba strojovne fontány: 

Udržiavanie technických zariadení v prevádzkyschopnom stave (el. zariadenia, posúvače /šupátka/, 

osvetlenie), odčerpávanie spodnej vody podľa potreby 

Október do 15.10.2018 

Pravidelné čistenie bazéna fontány, výmena vody - 1 x týždenne 

Čistenie spevnenej plochy okolo fontány 

Október 16.10.2018 

Zazimovanie fontány, vypustenie vody, vyčistenie bazéna, demontáž dýz, odvodnenie systému 

K prevádzke fontány prislúcha aj vyššie spomenutá čerpacia stanica v Sade J. Kráľa, ktorá je zahrnutá v 

údržbe čerpacích staníc polievacích vodovodov. 

 

 

4. Údržba pitných fontán v Sade J. Kráľa a na Petržalskom korze 



 

Apríl 2018 

Odzimovanie, odkrytovanie, vyčistenie, natlakovanie systémov vodovodov, montáž 5 ks bengizerov, 

sprevádzkovanie 6 ks pitných fontánok z toho jedna vo výbehu pre psov 

Máj - september 2018 

Zabezpečenie prevádzky, kontrola, pravidelné čistenie podľa potreby, údržba 6 ks pitných fontánok z toho 

jedna vo výbehu pre psov a rozvodu pitnej vody 

Október 2018 

Zabezpečenie prevádzky do 15.10.2018, následne zazimovanie, odvodnenie, vyčistenie, zakrytovanie, 6 ks 

pitných fontánok z toho jedna vo výbehu pre psov, demontáž 5 ks bengizerov, 

 

Iné požiadavky : 
 

 Objednávky na realizáciu budú zadávané e-mailom a poštou. 

 Realizácia bežných objednávok bude do 14 pracovných dní a havarií do 5 hodín pracovného času 

dodávateľa od telefonickej požiadavky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č. 2: Výkaz výmer na údržbu polievacích vodovodov, pitných fontán a fontány v SJK pre rok 
2018 

1. Údržba čerpacích staníc 

P.č. Predmet 
Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkový 
počet 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH 

1. 

Údržba čerpadiel v 8  čerpacích 
staniciach polievacích vodovodov: 
1. Sad Janka Kráľa 
2. Černyševského 17 (Malé centrum 21) 
3. Haanova 8 (Starý Háj 2A) 
4. Mlynarovičová 12 (Starý háj 2B) 
5. Romanova 44 (Zrkadlový háj č. 23) 
6. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25) 
7. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29) 
8. Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20) 

týždeň 57 52 2964   

       1.1. Odstránenie nedostatkov z odbornej prehliadky tlakových zariadení 

P.č. Predmet 
Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkový 
počet 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH 

1 Výmena vodoznakov komplet ½“ x130cm ks 300 2 600   

2 
Výmena poistný ventil  DN 25 PN10 
prírubový 

ks 300 2 600   

3 
Výmena poistný ventil  ¾“ PN 0,6Mpasc 
na vzduchovom potrubí 

ks 50 1 50   

4 Výmena prepadového potrubia DN 20 m 15 2 30   

5 Výmena odkalovacieho  potrubia DN40 m 30 2 60   

6 Výmena koleno DN40 90 st. ks 10 2 20   

7 Výmena guľový ventil DN40 ks 20 2 40   

8 
Vnútorné vyčistenie tlakovej nádoby 
stabilnej  2500lit,rozobranie príruby 
DN500, Výmena tesnenia, zloženie 

komplet 700 2 1400   

9 
Obnova antikorózneho ochranného 
náteru tlakových nádob stabilných 

ks 100 2 200   

10 
Odmeranie hĺbky vnútornej korózie 
tlakovej nádoby, vypracovanie správ 

komplet 200 2 400   

11 
Oprava osvetlenia čerpacej stanice a 
údržby rozvádzača RČ 

komplet 200 1 200   

12 
Preizolovanie prívodného potrubia do 
TNS  DN80  hydrobitom 

m 50 4 200   



13 
Zhotovenie nového elektrického spoja 
ponorného čerpadla s pevným vedením 
nn 

komplet 150 1 150   

       
1.2. Zámočnícke a pomocné údržbárske práce 

P.č. Predmet 
Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkový 
počet 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH 

1. Zámočnícke práce hod 7 100 700   

2. Pomocné práce hod 5 100 500   

       

       
1.3. Dodávka a výmena ventilov v odberných šachtách polievacích vodovodov 

P.č. Predmet 
Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkový 
počet 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH 

1. 
Demontáž, dodávka a montáž ventilu DN 
25 

ks 28 30 840   

       
1.4. Dodávka a osadenie oceľobetónových poklopov na odberné šachty polievacích vodovodov 

P.č. Predmet 
Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkový 
počet 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH 

1. 
Dodávka a osadenie poklopu 
495x495mm 

ks 15 30 450   

Spolu 9404 - 

       
2. Odborné prehliadky a skúšky v zmysle vyhlášky 508/2009 Z.z. 

P.č. Predmet 
Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkový 
počet 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH 

1. 

Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky 
elektrických zariadení v mokrom 
prostredí s jednoročnou revíznou lehotou 
v zmysle STN 330300 a prílohy č.8 k 
vyhláške 508/2009 Z.z. Revízna lehota 1 
rok. 

          

A. 
Čerpacia stanica polievacieho vodovodu 
v Sade J.Kráľa 

ks 271,5 1 271,5   

B. Strojovňa fontány v Sade J. Kráľa ks 298,3 1 298,30   



2. 

Vykonanie vonkajšej odbornej prehliadky 
a skúšky Tlakových nádob stabilných  v  
8-tich čerpacích staniciach polievacích 
vodovodov s revíznou lehotou 1 rok 
1. Sad Janka Kráľa 
2. Černyševského 17 (Malé centrum 21) 
3. Tematínska 37 (Lúky 6B, č.37) 
4. Holíčska 46 (Lúky 1B, č.31) 
5. Budatínska 15 (Lúky 2B, č.26) 
6. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25) 
7. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29) 
8. Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20) 

1 48,5 16 776,00   

3. 

Vykonanie odbornej prehliadky a skúšky 
elektrických zariadení 10-tich čerpacích 
staníc polievacích vodovodov s revíznou 
lehotou 3 roky 
1. Černyševského 17 (Malé centrum 21)  
2. Mlynarovičová 12 (Starý háj 2B) 
3. Haanova 8 (Starý Háj 2A) 
4. Romanova 44 (Zrkadlový háj č. 23) 
5. Tematínska 37 (Lúky 6B, č.37) 
6. Holíčska 46 (Lúky 1B, č.31) 
7. Budatínska 15 (Lúky 2B, č.26) 
8. Znievska 12 (Lúky 3A, č.25) 
9. Znievska 30 (Lúky 3B,č.29) 
10.Vyšehradská 33 (Lúky 5A, č.20) 

1 247 10 2470,00   

Spolu 3815,80 - 

       
3. Údržba fontány v Sade Janka Kráľa  

P.č. Predmet 

Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkové 
množstvo 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH (týždeň) 

1. 
Odzimovanie a údržba strojovne 
v 04/2018 

1 632 1 632 - 

2. Údržba v 05-09/2018 (výmena vody) 1 112 24 2688 - 

3. 
Údržba v 05-09/2018 (čistenie spevnenej 
plochy) 

1 59 12 708 - 

4. Zazimovanie v 10/2018 1 528 1 528 - 

Spolu 4556 - 

       
4. Údržba pitných fontán v Sade J. Kráľa, na Petržalskom korze a vo výbehu pre psov na Wolkrovej 



P.č. Predmet 

Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkové 
množstvo 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH (týždeň) 

1. Odzimovanie v 04/2018 1 170 1 170 - 

2. Údržba v 05-09/2018  1 45 24 1080 - 

3. Zazimovanie v 10/2018 1 170 1 170 - 

Spolu 1420 - 

       
5. Výmena šupátiek v strojovni fontány v Sade J. Kráľa 

P.č. Predmet 

Jednotkové 
množstvo  

Cena za 
jednotku 
bez DPH 

Celkové 
množstvo 

Cena 
spolu bez 

DPH 

Cena 
spolu s 
DPH (ks) 

1. Demontáž šupátka DN 80 1 20 3 60 - 

2. Dodávka šupátka DN 80 1 180 3 540 - 

3. 
Montáž šupátka DN 80, pomocný 
materiál, tesnenia, farba, brusný papier, 
riedidlo 

1 30 3 90   

            - 

Spolu 690 - 

       
Sumár: rok 2018 

 
      

P.č. Predmet služby 
      

Cena 
celkom  

Cena 
celkom  

  
 

  bez DPH s DPH 

1. Údržba čerpacích staníc       9404 - 

2. Odborné prehliadky a revízne skúšky       3815,8 - 

3. Údržba fontány v sade J. Kráľa       4556 - 

4. Údržba pitných fontán       1420 - 

5. Oprava fontány v sade J. Kráľa       690 - 

Spolu       19885,8 - 

       

 

Nie som platcom DPH. 

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


