
Zmluva o poskytovaní služieb 
 (ďalej len „zmluva“) 

uzatvorená podľa § 269 a nasl. zákona  č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka  

 

 

Čl. I 

Zmluvné strany 

 

Obstarávateľ:   Spojená škola 

Sídlo:    SNP 30, 900 28 Ivanka pri Dunaji 

Zastúpenie:   Ing. Katarína Kubišová, riaditeľka školy 

IČO:    42128919 

DIČ:    2022503923 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Číslo účtu IBAN: SK29 8180 0000 0070 0047 3651 

Kontaktná osoba:  Ing. Radoslav Bognár 

Telef.číslo / e-mail: 0915875799 / rado.bognar@azet.sk 

 

a 

 

Poskytovateľ:  Oliver Hollý 

Sídlo:   900 46 Most pri Bratislave 293 

IČO:   31108628 

DIČ:   1022957309 

IČ DPH:  SK1022957309 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka 

Číslo účtu IBAN: SK85 0200 0000 0009 7464 8112 

Telef. číslo:  0904 841 908 

Zapísaný:  OÚ Senec, č. živnostenského registra: 108-1464 

  

 

 

Čl. II 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je poskytovanie služieb týkajúcich sa odvozu hnoja. 

 

 

 

Čl. III 

Miesto, čas a spôsob plnenia 

 

3.1 Miestom poskytovania služieb je Stredisko odbornej praxe Spojenej školy v Zálesí. 

3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby priebežne počas platnosti zmluvy v mieste 

obstarávateľa na základe záväzných objednávok. Poskytovateľ upozorní obstarávateľa na 

poskytnutie služby. Upozornenie uskutoční telefonicky alebo emailom na adrese 

obstarávateľa, ktoré si určia v objednávke. 

 

 

 



Čl. IV 

Cena, platobné podmienky 

 

4.1  Cena poskytovaných služieb je stanovená  v súlade so Zákonom NR SR č. 18/1996 Z.z    

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z.z, ktorou sa   

vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z.z o cenách v znení neskorších predpisov v eurách.  

4.2   Cena poskytovaných služieb je 100,- € s DPH za minimálne 8 kontajnerov. 

4.3   Zmena ceny smerom dole je prípustná kedykoľvek. 

4.4   Jednotlivé faktúry musia obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu. 

4.5 Lehota splatnosti faktúry je 14 dní od doručenia obstarávateľovi, prípadne podľa 

individuálnej dohody zmluvných strán. 

4.6   Zmluvné strany týmto uzatvárajú dohodu o zákaze postúpenia pohľadávok vzniknutých 

zo zmluvného vzťahu založeného touto zmluvou. 

4.7  V prípade omeškania s platením faktúry môže poskytovateľ vyúčtovať obstarávajúcemu 

úroky z omeškania vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

4.8  V prípade omeškania s dodávkou služieb môže obstarávajúci vyúčtovať poskytovateľovi  

       zmluvnú pokutu vo výške 0,05% €  z kúpnej ceny nedodaných služieb za každý deň 

       omeškania, najviac však 10% z hodnoty nedodaných služieb. 

 

 

 

Čl. V 

Doručovanie 

 

6.1 Akékoľvek prejavy vôle zmluvných strán súvisiace s touto zmluvou budú vyhotovené 

písomne a doručené druhej zmluvnej strane osobne alebo zaslané poštou, ak v tejto 

zmluve nie je uvedené inak. 

6.2 Všetky písomnosti sa považujú za doručené aj v prípade neprevzatia zásielky odoslanej 

poštou zmluvnou stranou na adresu sídla, resp. miesta podnikania druhej zmluvnej 

strany alebo na adresu uvedenú v záhlaví zmluvy, alebo na adresu, ktorú zmluvná strana 

oznámila  druhej zmluvnej strane. Za deň doručenia sa považuje 15-ty kalendárny deň 

po odoslaní písomnosti zmluvnou stranou. 

6.3 V prípade doručovania písomností elektronicky alebo faxom druhá zmluvná strana 

bezodkladne potvrdí prijatie tejto písomnosti preukaznou formou (faxom, elektronicky). 

 

 

Čl. VI 

Záverečné ustanovenie 
 

6.1 V prípade, že v tejto zmluve nie je dojednané inak, riadia sa zmluvné strany príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

6.2 Obsah zmluvy môže byť zmenený len po vzájomnej dohode zmluvných strán, a to 

písomne formou dodatku k nej. 

6.3 Práva a povinnosti zo vzťahov vzniknutých uzatvorením tejto zmluvy prechádzajú aj na 

právnych nástupcov. Nie je možné ich však prevádzať na iné subjekty bez súhlasu 

obidvoch zmluvných strán. 

6.4  Táto zmluva nadobudne platnosť dňom jej podpisu  obomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobudne dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

6.5 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 



6.6 Zmluvné strany môžu zmluvu skončiť:      

 - na základe vzájomnej dohody       

 - výpoveďou bez udania dôvodu 

6.7. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho 

po jej doručení. 

6.8 Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach s platnosťou originálu, pre obstarávateľa 

jeden exemplár a pre poskytovateľa jeden exemplár. 

6.9 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne v súlade s prejavmi ich 

vôle a po prečítaní na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpísali. 

 

 

 

 

V Ivanke pri Dunaji dňa 02.01.2017                     V Moste pri Bratislave dňa 02.01.2017 

Za obstarávateľa:            Za poskytovateľa: 

 

 

 

 

 

 

 

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

     Ing. Katarína Kubišová            Oliver Hollý 

        riaditeľka školy                        poskytovateľ                 


