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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB  
 

ČLÁNOK I. 

ZMLUVNÉ STRANY 

1.1. Objednávateľ:           Obec Lieskovec 

Sídlo:        Stredisková 154/26, 962 21 Lieskovec 

štatutárny orgán:      Michal Turay - starosta 

osoby oprávnené rokovať a konať vo: 

veciach zmluvných :      Michal Turay - starosta 

veciach realizačných:     Michal Turay - starosta 

e-mail:       starosta@beclieskovec.sk 

Tel.:    

Fax:   

bankové spojenie:     ČSOB a.s. 

číslo účtu:      SK02 7500 0000 0040 2465 2909 

IČO:       00 647 861   

DIČ:       2021346228 

  

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

1.2. Poskytovateľ:          

Obchodné meno:     RAMEZ - J, s.r.o. 

sídlo:        M.R. Štefánika 1890/42, 960 01  

        Zvolen 

osoby oprávnené rokovať a konať vo:  Juraj Divulit - konateľ 

veciach zmluvných       Juraj Divulit - konateľ  

veciach realizačných:     Juraj Divulit - konateľ  

e-mail:  

Tel.:    

Fax:   

bankové spojenie:  

číslo účtu:  

IČO:       36 027 979     

DIČ:                  SK 202 067 445  

Ozn. Obchodného reg.:  zap. v Obchodnom reg. Okr. súdu Banská 

Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 5169/S 

(ďalej len „Poskytovateľ“)    

 

 

Zhotoviteľ a Poskytovateľ uzatvárajú medzi sebou na základe výsledkov prieskumu trhu na 

zadanie zákazky, názov zákazky „Revízie opakovaných odborných prehliadok 

a odborných skúšok pre EZ a BZ pre obec Lieskovec“, v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. 

zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka (ďalej len „Obchodný zákonník“) túto 

zmluvu o dielo  (ďalej len ako “Zmluva“). 
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ČLÁNOK II. 

PREDMET PLNENIA ZMLUVY 

 

 

2.1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať pre objednávateľa služby, ktorými sú „Revízie 

opakovaných odborných prehliadok a odborných skúšok pre EZ a BZ pre obec 

Lieskovec“ (ďalej len „Dielo“), v časových intervaloch a v kvalite v zmysle harmonogramu 

služieb zo dňa 27.5.2019, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy ako jej príloha č. 1. 

2.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby v zmysle tejto zmluvy v období od 

01.05.2019 do 31.12.2022. 

2.3. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby na vlastné náklady a nebezpečenstvo pri 

rešpektovaní všetkých zákonov, právnych predpisov a noriem platných na území Slovenskej 

republiky. 

2.4. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebné spolupôsobenie 

a súčinnosť pre dodržanie dohodnutých termínov harmonogramu. 

2.5. V prípade porušenia povinnosti poskytovateľa pri poskytovaní služieb v zmysle tejto 

zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 100 € za 

každé porušenie povinnosti v zmysle tejto zmluvy. 

 

 

ČLÁNOK III. 

ODMENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnuté služby zaplatiť poskytovateľovi odmenu 

dohodnutú v tejto zmluve.  

3.2. Zmluvné strany sa dohodli na odmene vo výške 13.132,08,- € s DPH v zmysle 

verejného obstarávania. 

3.3. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť odmenu na základe faktúry vystavenej 

poskytovateľom v lehote jej splatnosti.  

3.4. Na úhradu odmeny podľa bodu 1 tohto článku vystaví poskytovateľ faktúru na 

zaplatenie odmeny špecifikovanej v čl. III. bod 3.2. tejto Zmluvy v lehote do 15 dní.  

3.5. Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej vystavenia poskytovateľom. 

3.6. Za deň zaplatenia faktúr sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet 

poskytovateľa. 

 Faktúra bude obsahovať všetky zákonom stanovené podstatné náležitosti, v opačnom 

prípade je objednávateľ oprávnený vrátiť faktúru zhotoviteľovi na opravu. Objednávateľ je 

povinný zaplatiť cenu diela až po doručení faktúry bez vád, ktorá faktúra obsahuje všetky 

podstatné zákonom stanovené náležitosti.  

 

 

ČLÁNOK IV. 

DORUČOVANIE 
5.1. Pokiaľ nie je v tejto Zmluve uvedené inak, všetky oznámenia, vyhlásenia, žiadosti, 

výzvy a iné úkony v súvislosti s touto Zmluvou a jej plnením (ďalej len „Písomnosť“), musia 

byť urobené v písomnej forme a doručené na adresu druhej zmluvnej strany uvedenú v čl. I 

tejto Zmluvy alebo na inú adresu, ktorú oznámi táto zmluvná strana. Zmluvná strana, u ktorej 

došlo k zmene sídla alebo adresy, je povinná písomne informovať druhú zmluvnú stranu do 

troch dní od vtedy, ako zmena nastala. Do splnenia tejto povinnosti môže druhá zmluvná 

strana platne doručovať na jej poslednú známu adresu alebo posledné známe kontaktné 
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spojenie (uvedené v čl. I tejto Zmluvy alebo podľa posledného oznámenia zmeny). Písomnosť 

sa považuje za doručenú za nasledovných podmienok: 

5.1.1. v prípade osobného doručovania odovzdaním Písomnosti oprávnenej osobe 

alebo inej osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom 

takej osoby na doručenke a/alebo kópii doručovanej Písomnosti, alebo odmietnutím 

prevzatia Písomnosti takou osobou; 

5.1.2. v prípade doručovania prostredníctvom Slovenskej pošty, a.s. doručením na 

adresu zmluvnej strany a v prípade doporučenej zásielky odovzdaním Písomnosti 

osobe oprávnenej prijímať písomnosti za túto zmluvnú stranu a podpisom takej osoby 

na doručenke, najneskôr však uplynutím desiatich (10) dní odo dňa uvedeného na 

podacom lístku, a to bez ohľadu na úspešnosť doručenia (t.j. bez ohľadu na to, či sa 

druhá zmluvná strana s písomnosťou oboznámila alebo nie). 

 

 

ČLÁNOK V. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
5.1. Zmluvné strany dohodli ako podmienku platnosti tejto Zmluvy, ako aj jej prípadných 

dodatkov, písomnú formu a dohodu o celom obsahu. 

5.2. Zmeny alebo doplnky tejto Zmluvy je možné robiť len písomnými dohodami vo forme 

dodatkov k tejto Zmluve. 

5.3. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne 

formou pokonávky prostredníctvom svojich štatutárnych orgánov.  

5.4. Zmluvné strany sa v zmysle § 3 a § 4 ods.1 zákona č. 244/2002 Z. z.  o 

rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych predpisov dohodli, že všetky spory, 

ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré medzi nimi vzniknú z tejto zmluvy alebo v súvislosti s 

ňou, vrátane sporov o jej platnosť, výklad alebo zrušenie, sa budú prejednávať a rozhodovať v 

rozhodcovskom konaní pred Arbitrážnym súdom - stálym rozhodcovským súdom zriadeným 

Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou, Záhradnícka 21, 811 

07  Bratislava - Staré Mesto, IČO: 31826253, a to za podmienok a podľa pravidiel 

vymedzených Štatútom Arbitrážneho súdu a Rokovacím poriadkom Arbitrážneho súdu. Spor 

je oprávnený rozhodnúť jediný rozhodca, ktorého je oprávnené menovať Predsedníctvo 

Arbitrážneho súdu. Strany sa zaväzujú podrobiť rozhodnutiu tohto súdu a jeho rozhodnutie 

bude pre strany konečné, záväzné a vykonateľné. Zmluvné strany sa dohodli, že v zmysle ust. 

§ 22a zákona č. 244/2002 Z. z.  o rozhodcovskom konaní v znení neskorších právnych 

predpisov môže Arbitrážny súd na návrh účastníka rozhodcovského konania nariadiť 

predbežné opatrenie aj bez vyjadrenia druhého účastníka rozhodcovského konania. 

5.5. Na vzťahy osobitne neupravené touto Zmluvou sa vzťahujú príslušné ustanovenia   

Obchodného zákonníka. 

5.6. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami. 

5.7. V prípade, ak by sa niektoré z ustanovení tejto Zmluvy stalo neplatným, táto 

skutočnosť nespôsobuje  neplatnosť ostatných  ustanovení tejto Zmluvy. 

5.8. V prípade zmeny obchodného mena, adresy, sídla, alebo čísla bankového účtu, každá 

zo zmluvných strán je povinná oznámiť túto skutočnosť bezodkladne druhej strane, 

v opačnom prípade  sa má za to, že podľa pôvodných údajov bolo plnené správne. 

5.9. Zmluvné strany sa zaväzujú, že obchodné alebo technické informácie, s ktorými bude 

objednávateľ alebo zhotoviteľ oboznámený v priebehu platnosti tejto Zmluvy, sú predmetom 

obchodného tajomstva a nebudú použité na akýkoľvek iný než zmluvný účel a nebudú 

oznámené tretej osobe. Obe strany sú si vedomé následkov, ktoré môžu byť voči ním 
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uplatňované v prípade porušenia tohto záväzku. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na údaje 

známe pred uzavretím Zmluvy alebo na údaje všeobecne známe. 

5.10. Zmluvné strany týmto vyhlasujú, že táto Zmluva zodpovedá ich slobodnej vôli, 

uzatvárajú ju dobrovoľne a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpisujú. 

5.11. Táto Zmluva je zhotovená v 2-och vyhotoveniach, každá zmluvná strana obdržala 

Zmluvu v 1 vyhotovení, z ktorého každá má platnosť originálu. 

5.12. Súčasťou tejto Zmluvy sú prílohy: 

- Harmonogram prác, 

- Zápisnica o vyhodnotení ponúk zo dňa 29.04.2019 

- Cenová ponuka poskytovateľa. 

 

   

V Lieskovci, dňa 28.5.2019    V Lieskovci, dňa 28.5.2019  

   

 

 

 

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

 objednávateľ       poskytovateľ 

 


