ZMLUVA o poskytovaní služieb č. 1
( ďalej len „zmluva“ )
uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka
Čl. I
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
So sídlom:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
IČ DPH:
Bankové spojenie:
č. účtu:

Ivan Baláž – ELEKTROMONTÁŽE
Mokrá Lúka 132, 050 01 Revúca
Ivan Baláž
45488312
1078093126
1078093126
Unicredit Bank
SK4411110000001217450007

(ďalej len „poskytovateľ“ )
a
Objednávateľ:
So sídlom:
Zastúpený (štatutár):
IČO:
DIČ:
Bankové spojenie:
č. účtu:

Obec Mokrá Lúka
Mokrá Lúka 2, 050 01 Revúca
Ing. Július Laššan
31949347
2020734078
VÚB banka, a.s.
SK5802000000000038023582

(ďalej len „objednávateľ“ )
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb – prevádzkovanie minigolfového ihriska,
a prevádzkovanie budovy bývalej materskej školy
2. Pod pojmom zabezpečenie predmetu zmluvy sa pre účely tejto zmluvy rozumie zo strany
poskytovateľa poskytovanie služieb na minigolfovom ihrisku, a prevádzku budovy bývalej
materskej školy.
Čl. III
Spôsob realizácie predmetu zmluvy
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa potrieb a požiadaviek objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne poskytnuté služby prevziať a zaplatiť za nich odmenu podľa
článku IV tejto zmluvy.

Čl. IV
Cena a platobné podmienky
1. Cena za predmet zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zákonom č.
18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
2. Poskytovateľovi za poskytovanie uvedených služieb uvedených služieb patrí odmena 400 €
mesačne v čase od 01.04. do 30.09 v roku.
3. Dohodnutá cena zahŕňa všetky náklady spojené s dopravou.
4. Objednávateľ zaplatí cenu v súlade s bodom 5 Čl. IV tejto zmluvy na základe faktúry
vystavenej poskytovateľom.
5. Faktúry sú splatné do 21 dní od ich vystavenia. Záväzok objednávateľa zaplatiť faktúrovanú
sumu je splnený momentom odpísania faktúrovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech
účtu poskytovateľa.
6. Poskytovateľ je povinný doručiť faktúru - daňový doklad objednávateľovi v lehote najneskôr
10 dní pred jeho splatnosťou. V prípade nedoručenia faktúry - daňového dokladu 10 dní pred
jeho splatnosťou sa splatnosť predlžuje po dobu oneskorenia jeho doručenia.
7. V prípade, že splatnosť faktúry - daňového dokladu prípadne na deň pracovného voľna alebo
pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší pracovný deň.
8. V prípade, že faktúra nebude obsahovať všetky zákonné náležitosti daňového dokladu,
objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry objednávateľovi.
9. Poskytovateľ je povinný objednávateľovi refundovať náklady spojené s prevádzkou týchto
zariadení, vodné, stočné, náklady na kúrenie (plyn) a spotrebu elektrickej energie. Ďalej sa
poskytovateľ zaväzuje refundovať objednávateľovi mzdové náklady (cenu práce) na
pracovníka povereného riadením a administratívou spojenou s prevádzkovaním
minigolfového ihriska v čase od 01.04 do 30.09 v roku ako aj refundácia mzdových nákladov
jedného prevádzkového pracovníka (dohodár) v čase od 01.04 do 30.09 v roku.
10. Náklady spojené s likvidáciou komunálneho odpadu, znáša poskytovateľ.
11. Poskytovateľ sa zaväzuje zasielať faktúry na adresu objednávateľa uvedenú v Čl. I zmluvy.
Čl. V
Úrok z omeškania
1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúry môže poskytovateľ účtovať
objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
Čl. VI
Osobitné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na neurčitú dobu.
2. Platnosť zmluvy zaniká po vzájomnej dohode zmluvných strán.
3. V prípade opakovaných závažných porušení zmluvných ustanovení sú zmluvné strany
oprávnené odstúpiť od zmluvy .
4. Poskytovateľ je povinný riadne sa strať o zverený majetok, vykonávať riadnu údržbu
a zveľaďovať. V prípade prevádzkových porúch, vzniknutých činnosťou prevádzkovateľa je
potrebné vrátiť všetko do pôvodného stavu po odstránení porúch.

Čl. IX
Všeobecné ustanovenia
1. Predmetná zmluva zaväzuje obe zmluvné strany. Možno ju meniť, alebo zrušiť len písomnou
dohodou oboch zmluvných strán.
2. V ostatnom sa práva a povinnosti zmluvných strán riadia príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka v platnom znení.
3. Zmluva sa podpisuje v dvoch rovnopisoch, jedno vyhotovenie obdrží objednávateľ a jedno
vyhotovenia poskytovateľ.
4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípady porušenia práv a povinností vyplývajúcich
z tejto zmluvy alebo v súvislosti s ňou sa budú riešiť najskôr vzájomnou dohodou.

V Mokrej Lúke, dňa 1.8.2021

Poskytovateľ:

.............................................................
Ivan Baláž – ELEKTROMONTÁŽE
Ivan Baláž

V Mokrej Lúke, dňa 1.8.2021

Objednávateľ:

..............................................................
Obec Mokrá Lúka
Ing. Július Laššan

