
Zmluva o poskytnutí služieb   
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka 

medzi zmluvnými stranami: 

 

 

Obec SMILNO 

Obecný úrad Smilno 194, 086 33 Zborov 

IČO: 00 322 571 

V mene obce koná: Bc. Vladimír Baran, starosta 

 

 (ďalej ako „Objednávateľ“) 

 

a 

 

Ing. Radoslav Šalamon 

Šrobárova 6566/13, 080 01 Prešov  

IČO: 46 672 885 

DIČ: 103 592 3262 

Bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s. 

Číslo účtu: 4022 509 850/ 7500 

 

Registrácia v: Živnostenský register Slovenskej republiky 

V mene spoločnosti koná: Ing. Radoslav Šalamon, konateľ  

(ďalej ako „Poskytovateľ“) 

 

 

Článok I 

Úvodné ustanovenia a predmet zmluvy 

 

1. Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje vykonať pre Objednávateľa poradenské a odborné služby 

ďalej kompletnú dokumentáciu a zber dát pre projekt Svetelno-technického merania po realizácii 

modernizácie a rekonštrukcie verejného osvetlenia na obci. Termín dodania a odovzdania diela je 

23.12.2015. 

 

2. Predmetom tejto zmluvy je záväzok Poskytovateľa poskytnúť služby uvedené v bode 1. tohto 

článku a záväzok Objednávateľa zaplatiť za predmet zmluvy dohodnutú cenu podľa čl. III a 

podmienok ďalej uvedených.  

 

Článok II 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1 Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri plnení povinností vyplývajúcich z tejto Zmluvy s odbornou 

starostlivosťou v súlade so záujmami Objednávateľa. 

 

2 Objednávateľ je povinný odovzdať Poskytovateľovi všetky doklady, listiny, informácie, ktoré sú 

nevyhnutné a potrebné na riadny a úplný výkon činností Poskytovateľa. 

 

3 Poskytovateľ je oprávnený, na základe vlastnej úvahy a na svoje náklady, použiť akékoľvek tretie 

osoby pre zabezpečenie plnenia povinností pre Objednávateľa v zmysle tejto Zmluvy; Poskytovateľ je 



plne zodpovedný Objednávateľovi za plnenia a činnosti vykonané tretími osobami v súlade s 

príslušnými ustanoveniami tejto Zmluvy.  

 

Článok III 

Odplata Poskytovateľa  

 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odplate Poskytovateľa nasledovne: 

Výška odmeny je určená pri každom Diele samostatne. 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli na nasledovnej cene: 

 

Cena za dielo: 1838,20,- Eur (slovom tisícosemstotridsaťosem Eur 20 centov) 

 

3. Nárok na zaplatenie zmluvnej Odplaty podľa predchádzajúceho bodu Poskytovateľovi vzniká 

uzavretím Zmluvy o dielo medzi Zhotoviteľom a Obcou podľa čl. I, bodu 1. tejto zmluvy. Samotné 

uzavretie Zmluvy o dielo predstavuje nevyvrátiteľný dôkaz o splnení záväzku tvoriaceho predmet 

zmluvy zo strany Poskytovateľa. 

 

 4. Zmluvné strany sa dohodli, že Poskytovateľ vystaví Objednávateľovi faktúru na sumu uvedenú 

v bode 1. bezodkladne po tom, čo bude cena diela vyplatená Obcou ako verejným obstarávateľom 

Zhotoviteľovi. Lehota splatnosti faktúry je 7 dní od jej doručenia Objednávateľovi 

 

5. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 71 zákona číslo 222/2004 Z.z. 

v platnom znení. V prípade, ak vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje, alebo nebude obsahovať 

všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a jej vrátenie na 

prepracovanie. Nová lehota splatnosti v danom prípade začne plynúť až po doručení novej faktúry 

Objednávateľovi.  

 

6. Ak bude Objednávateľ v omeškaní s uhradením faktúry alebo ktorejkoľvek jej časti, môže 

Poskytovateľ požadovať zaplatenie zmluvnej pokuty vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý aj začatý 

deň omeškania. 

 

7. V odplate Poskytovateľa podľa bodu 1 tohto článku sú zahrnuté všetky náklady, ktoré Poskytovateľ 

vynaložil v súvislosti s touto Zmluvou. 

 

Článok IV 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

1 Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa 

dozvedeli v súvislosti s uzavretím tejto Zmluvy, ako aj s výkonom práv a povinností vyplývajúcich z 

tejto Zmluvy. Skutočnosti podľa predchádzajúcej vety tvoria predmet obchodného tajomstva. Tretím 

osobám je možné tieto skutočnosti sprístupniť len s písomným súhlasom druhej strany alebo ak je to 

potrebné na plnenie práv a povinností podľa tejto Zmluvy.  

 

2 Zmluvná strana, ktorá poruší povinnosť mlčanlivosti podľa tejto Zmluvy, je povinná nahradiť druhej 

zmluvnej strane zmluvnú pokutu vo výške 2.000,- €. Tým nie je dotknuté právo na náhradu škodu, 

ktorá vznikne porušením tejto povinnosti. 

 

Článok V 

Trvanie zmluvy a miesto plnenia zmluvy 



 

1 Táto Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to odo dňa jej podpisu do úplného zaplatenie provízie 

podľa čl. III. 

 

2 Táto Zmluva môže okrem predchádzajúceho bodu zaniknúť aj na základe písomnej dohody 

obidvoch zmluvných strán.  

 

3 Zmluvné strany sa dohodli, že miestom poskytovania služieb podľa tejto Zmluvy bude územie 

Slovenskej republiky bez ohľadu na to, že niektoré jednotlivé úkony môžu byť vykonané aj mimo 

územia Slovenskej republiky. 

Článok VI 

Oznamovanie a doručovanie 

 

1 Poskytovateľ je povinný informovať Objednávateľa o všetkých faktoch, ktoré by mohli negatívne 

vplývať na predmet plnenia Zmluvy.  

 

2 Všetky oznámenia, žiadosti, požiadavky a ďalšia komunikácia v súvislosti s touto Zmluvou určené 

druhej zo zmluvných strán a odoslané na adresy uvedené v tomto článku, sa považujú za platne 

doručené: 

a) v prípade doručovania v poštovom styku piatym dňom keď bola zásielka preukázateľne odovzdaná 

na poštovú prepravu; 

b) v prípade osobného doručenia (za ktoré sa považuje aj doručovanie kuriérom) preukázateľným 

odovzdaním zásielky;  

c) v prípade faxu v čase doručenia potvrdenia z faxového prístroja o odoslaní faxu; 

d) v prípade e-mailu v čase doručenia potvrdenia o prečítaní e-mailu. 

 

3 Každá zo zmluvných strán oznámi akúkoľvek zmenu jej obchodného mena, adresy, kontaktnej  

osoby alebo faxového čísla do piatich pracovných dní od vykonania zmeny.  

 

Článok VII 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu obidvomi zmluvnými stranami  

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každý má hodnotu originálu, a každá zo 

zmluvných strán obdrží jedno vyhotovenie. 

3. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť alebo dopĺňať písomne na základe vzájomnej dohody obidvoch 

zmluvných strán. Ak niektoré ustanovenia tejto Zmluvy stratia účinnosť, nie je tým  dotknutá platnosť 

ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie medzier sa použije úprava, 

ktorá sa, pokiaľ je to možné, čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy. 

4. Zmluvné strany svojím podpisom vyhlasujú, že Zmluvu uzavreli slobodne, vážne, nie v tiesni za 

nápadne nevýhodných podmienok a jej obsahu porozumeli. 

 

Smilno, dňa 22.12.2015               Smilno, dňa 22.12.2015 

 

Za Objednávateľa:      Za Poskytovateľa:  

 

 

 

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

Bc. Vladimír Baran, starosta            Ing. Radoslav Šalamon, konateľ  


