Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa § 269 ods.2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
I.
Zmluvné strany
Objednávateľ:

Technické služby Mesta Svit

Sídlo:

Hviezdoslavova 268/32, 059 21 Svit

V zastúpení:

Ing. Igor Hus, MBA – riaditeľ, štatutár

Bankové spojenie:

VÚB, a.s.

IBAN:

SK95 0200 0000 0013 8655 7753

IČO:

00186864

DIČ:

202121254

E-mail:

igor.hus@svit.sk

(ďalej len „objednávateľ“)

Poskytovateľ:
Meno:

Marek ČONKA

Miesto podnikania:

Cintorínska 358/10, 059 35 Batizovce

Zapísaný:

740-36882, OU-PP-OZP-2022/008380-2

IČO:

52 698 343

(ďalej len „poskytovateľ)
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spoločne aj ako „zmluvné strany“)

II.
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa vykonať pre objednávateľa pomocné práce
na úseku pohrebných a cintorínskych služieb, na technickom úseku, na úseku verejnej zelene
a na úseku zberu, spracovania a zušľachťovania odpadov a záväzok objednávateľa za
poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi odmenu v dojednanej výške, a to všetko za
podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
III.
Čas a miesto plnenia predmetu zmluvy
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1. Zmluvné strany sa dohodli, že táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 08.04.2022 do
31.12.2022. Poskytovateľ zrealizuje práce v zmysle tejto zmluvy priebežne, a to na základe jeho
pokynov a potrieb.
2. Miestom plnenia zmluvy na základe dohody zmluvných strán je katastrálne územie mesta Svit.

IV.
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Poskytovateľ sa zaväzuje uskutočniť služby v zmysle čl. II v dohodnutú dobu tak, aby boli všetky
úlohy splnené včas na požadovanej úrovni, s náležitou starostlivosťou a v súlade so záujmami
objednávateľa.
2. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní služieb v zmysle tejto zmluvy dodržať všeobecne
záväzné predpisy, príslušné technické normy, dojednania tejto zmluvy a pokyny
objednávateľa.
3. Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi pri plnení predmetu zmluvy súčinnosť a
splniť všetky dohodnuté náležitosti potrebné k realizácií predmetu zmluvy poskytovateľom.
4. Objednávateľ je povinný uhradiť dohodnutú cenu za prípravu a realizáciu predmetu zmluvy
podľa podmienok uvedených v zmluve.
V.
Odmena a platobné podmienky
1. Zmluvné strany sa dohodli, že za prípravu a realizáciu predmetu zmluvy zaplatí objednávateľ
poskytovateľovi dohodnutú odmenu vo výške 4,70 EUR za hodinu práce.
2. Objednávateľ uhradí poskytovateľovi odmenu len za skutočne poskytnuté služby a
zrealizované práce. Poskytovateľ zapíše do hárku Výkaz prác – presný počet hodín prác, ktorý
bude prílohou faktúry a na základe ktorých bude vystavená faktúra.
3. Odmenu uhradí objednávateľ poskytovateľovi hotovosťou po vystavení a doručení faktúry
poskytovateľom. Splatnosť vystavenej faktúry je minimálne 14 dní.
4. Poskytovateľ vystaví na dohodnutú odmenu podľa tejto zmluvy riadny daňový doklad –
faktúru, ktorej údaje budú zhodné s údajmi uvedenými v tejto zmluve a takýto daňový doklad
doručí objednávateľovi.
5. Príloha faktúry musí obsahovať:
a. Výkaz prác
VI.
Trvanie a ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva zaniká v deň ukončenia realizácie predmetu zmluvy v zmysle čl. III bod 1 tejto
zmluvy.
2. V prípade, ak bude realizácia predmetu zmluvy znemožnená z dôvodu okolností vyššej moci
trvajúcich nezávisle na vôli zmluvných strán (choroba, úmrtie, prírodná katastrofa,..) majú obe
strany právo od zmluvy jednostranne odstúpiť bez nároku na finančnú náhradu.
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3. Ktorákoľvek zo zmluvných strán má právo túto zmluvu vypovedať písomnou výpoveďou s
výpovednou dobou 1 mesiac, ktorá začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho po mesiaci, v
ktorom je výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.
4. Zmluvu je možné ukončiť aj písomnou dohodou zmluvných strán ku dňu uvedenému v
predmetnej dohode.
VII.
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom
nasledujúcim po dni zverejnenia v zmysle § 47a Občianskeho zákonníka v platnom znení a § 5a
zákona č. 211/2000 Z. z. v znení neskorších predpisov.
2. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia tejto zmluvy je možné vykonať len formou písomného
očíslovaného dodatku, ktorý bude podpísaný oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že ich záväzkový vzťah, upravený zmluvou a spory z neho vzniknuté,
sa budú riadiť platnými slovenskými právnymi predpismi a súvisiacimi právnymi predpismi.
4. Akékoľvek prípadné spory tykajúce sa tejto zmluvy alebo inak súvisiace s touto zmluvou budú
riešené prednostne rokovaním a dohodou zmluvných strán.
5. Zmluva je vyhotovená v troch (3) exemplároch, z ktorých každý ma platnosť originálu, z ktorých
dva (2) exempláre obdrží objednávateľ a jeden (1) exemplár obdrží poskytovateľ.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili dobrovoľne podľa skutočnej vôle, nie v tiesni,
ani za nápadne nevýhodných podmienok, bola nimi prečítaná, schválená a na dôkaz súhlasu
vlastnoručne podpísaná.

Vo Svite, dňa 06.04.2022

v. r.

v. r.

Ing. Igor Hus, MBA

Marek Čonka

Objednávateľ

Poskytovateľ
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