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Zmluva o poskytovaní služieb  

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení medzi: 

 
Objednávateľom:  Obec  Spišská Teplica 
Zastúpen:   Tomáš Buc, zástupca starostu 
Sídlo:    Obrancov mieru 454/3, 059 34 Spišská Teplica 
IČO:     00326534 
DIČ:    2020674964 
Bankové spojenie:  SLSP a.s. 
IBAN:    IBAN:  SK68 0900 0000 0051 1795 3713 
Registrácia:   zo zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 

neskorších predpisov. 

 

a 

 

Poskytovateľom:  Obecné služby Spišská Teplica s.r.o. 

Zastúpeným:  Ing. Radoslav Šeliga, konateľ 

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

IČO:  50552597 

IČ DPH:  SK2120383023 

Bankové spojenie: SLSP a.s. 

IBAN:  SK61 0900 0000 0051 6205 1591 

Registrácia:  Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, Vložka 

č. 33674/P 

 

 

Článok I. 

Predmet zmluvy 

 

Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie čistenia  a údržby verejných priestranstiev na 

území obce Spišská Teplica. 

 

Článok II. 

Záväzky zmluvných strán 

 

1. Poskytovateľ zabezpečí čistenie a údržbu verejných priestranstiev na území obce 

Spišská Teplica, najmä: 

a) zametanie a čistenie miestnych komunikácií,odpratávanie snehu, 

b) vysypovanie a čistenie odpadkových košov a košov na psie exkrementy, 

c) dotriedenie odpadu z verejne prístupných zberných nádob, 

d) správu a údržba obecného kompostoviska. 

e) údržbu verejnej zelene v parkoch, na cintorínoch, v záhonoch a na pásoch zelene 

pozdĺž miestnych komunikácií, 

f) iné súvisiace služby podľa pokynov objednávateľa. 

2. Poskytovateľ zabezpečí vykonanie prác v potrebnom rozsahu a kvalite, tak, aby boli 

dodržané ustanovenia súvisiacich právnych predpisov týkajúcich sa verejnej čistoty 

a poriadku, ochrany životného prostredia a nakladania s odpadmi. 
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3. Objednávateľ poskytne poskytovateľovi potrebné náradie a umožní využívať 

prevádzkové priestory na ul. Obrancov mieru 477. 

 

 

Článok III. 

Cena 

 

1. Cena za poskytovanie služieb je 980 € mesačne bez DPH. 

2. Cena je stanovená na základe dohody zmluvných strán. 

3. Objednávateľ zaplatí zmluvnú cenu na základe faktúry vystavenej poskytovateľom,    

ktorý ju vystaví najneskôr do 15 dní po skončení mesiaca, v ktorom boli služby 

poskytnuté. Splatnosť faktúry je 14 dní, jej prílohou bude súpis vykonaných prác za 

daný mesiac. 

 

 

Článok IV. 

Ostatné dojednania 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020. 

2. Zmluva môže zaniknúť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán, 

b) výpoveďou s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá začína plynúť prvým dňom 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

 

 

Článok V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluvné vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia všeobecnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka a ostatných právnych predpisov. 

2. Túto zmluvu možno meniť alebo dopĺňať formou písomného dodatku k zmluve 

podpísaného oprávnenými zástupcami obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení. 

4. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 

súhlasu s textom túto dobrovoľne a vlastnoručne podpísali. 

5. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami 

a účinnosť nadobúda dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. 

 

V Spišskej Teplici dňa 29.10.2019 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa:  

   

 

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

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

         Tomáš Buc       Ing. Radoslav Šeliga  

  


