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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa ust. § 262 ods. 1  a  § 269 ods.2  Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb.            

v znení neskorších zmien a doplnkov 

(ďalej len „zmluva“) 

I. ZMLUVNÉ STRANY 

 

Objednávateľ:  

Obec Spišská Teplica  
 Sídlo:  Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica  

 Starosta obce :  Tomáš Buc – zástupca starostu  

        IČO:  00 326 534      

 DIČ:  2020674964  

  Bankové spojenie:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

          IBAN:      SK68 0900 0000 0051 1795 3713 

 Telefón:  052/7738400, 0917 244 926  

 E - mail:  obec@obecspisskateplica.sk  

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

Poskytovateľ: 

          Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 
          Sídlo:                                  Obrancov mieru 454/3, 059 34  Spišská Teplica 

                Zastúpený:                                 Ing. Radoslav Šeliga - konateľ    

      IČO                                              50 552 597 

      DIČ:          2120383023 

      IČ DPH:                                                SK2120383023 

 Bankové spojenie:           Fio banka, a.s. 

 IBAN:                                                   SK41 8330 0000 0020 0113 6881 

     Osoba oprávnená jednať  

     za prevádzku Reštaurácia Zvonček :   Roman Lučko 

          Telefón:                                                  0903 634 389 

          E – mail:                                                teplickyzvoncek@gmail.com 

          Právna forma:                                  spoločnosť s ručením obmedzeným, registrovaný 

                                                                  sociálny podnik 

 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Prešove, Oddiel Sro, Vložka č. 33674/P

       (ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

 

 

II. PREDMET ZMLUVY 
  

1.  Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje zabezpečiť  služby ( ďalej len „ Zabezpečenie 

služby“)  pre Objednávateľa podľa vopred dohodnutých objednávok.  
Tieto služby budú zabezpečované  Reštauráciou  Zvonček  v súlade s predmetom podnikania 

Poskytovateľa: 

- poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia v spojení s predajom na priamu konzumáciu 
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- poskytovania obslužných služieb pri kultúrnych a iných spoločenských podujatiach 

- kúpa tovaru na účely jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod) alebo iným 

prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) 

2.    Objednávateľ sa zaväzuje, že za  Zabezpečenie  služby uhradí dohodnutú sumu. 

 

 

 

 
III. DODACIE PODMIENKY 

 

1. Poskytovateľ je povinný poskytnúť Zabezpečenie  služby riadne a včas podľa jednotlivých 

objednávok a požiadaviek Objednávateľa.  

 
 
 
 

IV. CENA  A PLATOBNÉ PODMIENKY 
 

1.  Cena je stanovená dohodou zmluvných strán, v súlade so  zákonom  č.  18/1996  Z.z.  o  

cenách  v  znení  neskorších  predpisov a na základe cenovej ponuky Poskytovateľa .  

2.  Objednávateľ neposkytuje finančné preddavky na Zabezpečenie služby. 
3. Poskytovateľ vystaví a doručí daňový doklad – faktúru Objednávateľovi. Poskytovateľ musí 

Zabezpečenie služby  vyúčtovať overiteľným spôsobom.   Poskytovateľ zodpovedá za 

správnosť a úplnosť doručenej faktúry. Faktúra musí obsahovať náležitosti  zákona                  

č. 222/2004 Z.z. o DPH a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov, ako aj náležitosti dohodnuté touto zmluvou. 
4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia Objednávateľovi. Ak deň splatnosti  

faktúry pripadne na sobotu, nedeľu alebo sviatok, splatnosť sa posúva na najbližší nasledujúci 

pracovný  deň. 

5. Ak Objednávateľ neuhradí faktúru v dohodnutej lehote splatnosti, zaplatí Poskytovateľovi 

vyúčtované úroky z omeškania vo výške rovnajúcej sa sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného 

zákonníka. 

 

 

 
V. DOBA PLATNOSTI ZMLUVY 

         
1.  Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 02.08.2021 do 31.12.2022. 

2.  Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné ukončiť: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán 

b) písomnou výpoveďou, ktoroukoľvek zmluvnou stranou a to bez udania dôvodu. 

výpovedná lehota sú dva mesiace a začína plynúť prvým dňom nasledujúceho mesiaca po 

doručení výpovede. 

 

 

 

 

 

 
VI.  ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

    1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim  po dni jej zverejnenia. 
    2. Meniť alebo doplňovať obsah  zmluvy je možné len formou písomných dodatkov, ktoré budú 

platné, ak budú riadne potvrdené a podpísané oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 
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    3. Ak sa zmluvné strany v prípade rozporov ohľadne zmeny alebo zrušenia záväzku vyplývajúceho 

z  tejto zmluvy nedohodnú, požiada  jedna zo strán  o rozhodnutie súd. 
    4. Zmluvné strany prehlasujú, že právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia obchodným          

zákonníkom platným pri podpise zmluvy obidvomi zmluvnými stranami a právnym poriadkom          

SR. 
    5. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, jedno pre Objednávateľa a jedno pre           

Poskytovateľa. 
 

 

 

 
 

 

 
V Spišskej Teplici, dňa 30.07.2021                                 V Spišskej Teplici, dňa 30.07.2021 

 
 
 
 
 

Objednávateľ:                                                     Poskytovateľ: 
 

 

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

        Tomáš Buc – zástupca starostu  v. r.                              Ing. Radoslav Šeliga – konateľ   v. r. 

             Obec Spišská Teplica               Obecné služby Spišská Teplica s.r.o., r.s.p. 


