
Zmluva o poskytovaní  služieb č. 3-2014 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obch. Z. medzi 

 

 

I. 

Zmluvné strany 
 

Odberateľ: Centrum voľného času,  

Štatutárny orgán: PaedDr. Alena Mocná, riaditeľka  

  Sídlo: Orgovánová 5,  040 01  Košice 

IČO:  35542781 

DIČ: 2021636111 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

  č.účtu:  0495610002/5600 

  IBAN: SK9456000000000495610002 
 

Poskytovateľ: LIVONEC s.r.o., OZ Košice 

  

Sídlo: Krivá 18, 040 01 Košice  

Štatutárny orgán: Jiří Livonec, konateľ 

IČO: 31730671  

DIČ: 2020515266 

IČ DPH: SK2020515266  

Bankové spojenie: VÚB a.s. 

Číslo účtu: 2921747562/0200 

IBAN: SK3002000000002921747562 

 

Telefón: 055/6223920     

 

 

II. 

Predmet zmluvy 
 

 

1.Uzavretím tejto zmluvy zmluvné strany prejavujú vôľu: 

dohodnúť postup a podmienky pri poskytovaní služieb v súlade s prílohou č. 2 k predmetu zákazky 

s názvom: 

 

„Zabezpečenie služieb v oblasti  BOZP, PO, CO“ 

 

2. Predmetom zmluvy je: „Zabezpečenie služieb v oblasti  BOZP, PO, CO“ 

 

 

2. Za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy objednávateľ zaplatí 

poskytovateľovi odmenu. 
 

 

Čl. II. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 



2.1 Zmluvné strany sa zaväzujú postupovať pri plnení predmetu tejto zmluvy v súčinnosti a to 

tak, aby bol ich postup v súlade so záujmami obidvoch zmluvných strán. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení zmluvy podľa pokynov objednávateľa. Od 

pokynov objednávateľa je poskytovateľ oprávnený odchýliť sa v prípade, ak sa pokyn 

objednávateľa ukáže ako nesprávny, nevýhodný pre objednávateľa, prípadne v nesúlade so 

záujmami objednávateľa.   

2.3 Poskytovateľ je povinný postupovať pri poskytovaní služieb s odbornou starostlivosťou 

a takým spôsobom, aby nepoškodil záujmy objednávateľa a jeho dobré meno.  

2.4 Činnosť, na ktorú sa poskytovateľ zaviazal, je povinný uskutočňovať v súlade so záujmami 

objednávateľa, ktoré poskytovateľ pozná. Poskytovateľ je povinný oznámiť objednávateľovi 

všetky okolnosti, ktoré zistil pri poskytovaní služieb a ktoré môžu mať vplyv na vzťah 

medzi zmluvnými stranami ako aj na vzťahy objednávateľa a tretích osôb. 

2.5 Objednávateľ je povinný bezodkladne poskytnúť Poskytovateľovi všetky potrebné 

informácie a podklady viažuce sa k predmetu tejto zmluvy, ako aj všetku súčinnosť, o ktorú 

bude zo strany Poskytovateľa požiadaný. Objednávateľ je povinný včas odovzdať 

poskytovateľovi veci a poskytnúť informácie, ktoré sú potrebné na uskutočnenie právneho 

úkonu v jeho mene podľa tejto zmluvy, pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má obstarať 

poskytovateľ. 

2.6 V prípade že si poskytovateľ vyžiada doplňujúce, alebo chýbajúce dokumenty, objednávateľ 

sa zaväzuje tieto dokumenty dodať poskytovateľovi v stanovenej dobe.  

 

Čl. III.  

Odmena za poskytovanie služieb 

 

 

3.1 Za poskytovanie služieb podľa čl. I vzniká poskytovateľovi nárok na odmenu maximálne do 

výšky 9 600,- EUR (s DPH). Fakturácia sa bude uskutočňovať 200,- (mesačne). Splatnosť 

je 30 dní odo dňa vystavenia faktúry. 

3.2 Pre prípad omeškania s úhradou záväzkov si zmluvné strany dohodli úrok z omeškania vo 

výške 0,03 % denne z dlžnej čiastky. 

 

Čl. IV.  

Zánik zmluvy a záverečné ustanovenia 

 

 

4.1 Poskytovateľ môže od zmluvy písomne odstúpiť s účinnosťou ku dňu doručenia. Je však 

povinný uskutočniť všetku činnosť tak, aby objednávateľ neutrpel škodu. 

4.2 V prípade predčasného ukončenia tejto zmluvy má Poskytovateľ nárok na úhradu pomernej 

časti odmeny. Rozsah fakturácie určí Poskytovateľ podľa rozsahu už vykonaných prác. 

Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa jej vystavenia. 



4.3 Zmluva je uzavretá na dobu určitú a to najdlhšie do 1.12.2018 

4.4  Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť  

dňom nasledujúcim po dní jej zverejnenia na webovej stránke CVČ 

(www.cvckosice.sk). 

 

4.5. Vzťahy neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami  Obchodného    

 zákonníka. 

 

4.6. Zmeniť alebo doplniť obsah zmluvy možno len formou očíslovaného písomného 

dodatku podpísaného oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán.  

4.7. Zmluvné strany berú na vedomie právnu skutočnosť ustanovenú v § 10 a ods. 1 

zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov.  

4.8. Táto zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, pričom každá zo zmluvných strán obdrží po 

jednom rovnopise pri jej podpise. Akékoľvek zmeny a dodatky k tejto zmluve sú prípustné 

výlučne v písomnej forme s výslovným súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

4.9. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali a že tak ako bola vyhotovená, 

zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú  si vzájomne vážne, zrozumiteľne a úplne 

slobodne prejavili, nebola uzatvorená v tiesni ani za nápadne nevýhodných 

podmienok, na dôkaz čoho pripájajú svoje podpisy.  

 

4.10. Táto zmluva je podľa § 5a zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe 

k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) 

v znení neskorších predpisov povinne zverejňovanou zmluvou. 

. 

 

 

V Košiciach, dňa .................2014 

 

 

 

 

 

  

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

 Objednávateľ: CVČ, Orgovánová 5 Poskytovateľ: LIVONEC s.r.o., OZ Košice 

 v zastúpení:   PaedDr. Alena Mocná        v zastúpení: Ing. František Bednár 

http://www.cvckosice.sk/

