
 

Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení medzi  

  

Objednávateľ: 

Obchodné meno: Stredná odborná škola, Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica  

sídlo: Ul. slovenských partizánov 1129/49, Považská Bystrica 

IČO: 42141443 

DIČ: 2022670661 

zastúpený:  Ing. Ján Kunovský  

ďalej len „Dodávateľ“ 

 

Poskytovateľ: 

Obchodné meno: Ján Urík 

Adresa: Krížna 333/9, 01701 Považská Bystrica 

IČO: 51257661 

DIČ: 1123756238 

IČ DPH: neplátca DPH 

ďalej len „Poskytovateľ“ 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

1.1. Poskytovateľ sa zaväzuje pre Objednávateľa vykonávať činnosť vodiča motorového vozidla 

v nasledovnom rozsahu:  

• Preprava surovín, potravín, jedál, ostatného materiálu a osôb podľa potreby Objednávateľa. 

• Ostatné výkony, na ktorých sa zmluvné strany dohodnú. 

 

1.2. Objednávateľ sa zaväzuje Poskytovateľovi zaplatiť za vykonané práce a služby dohodnutú 

odmenu, bližšie špecifikovanú v čl. III zmluvy.  

1.3. Práce a služby presahujúce rozsah prác uvedených v bode 1.1. budú upravené písomnými 

dodatkami k tejto zmluve podpísanými obidvoma zmluvnými stranami. Cena za takto vykonané práce 

bude objednávateľovi vyfakturovaná samostatne nad rámec odmeny stanovenej v čl. III. zmluvy.  

  

  



Čl. II. 

Doplňujúce spoločné dojednania 

2.1. Poskytovateľ je povinný pri plnení záväzkov z tejto zmluvy postupovať s odbornou starostlivosťou, 

je povinný bez zbytočného odkladu oznamovať Objednávateľovi všetky skutočnosti súvisiace 

s plnením služieb a Objednávateľ je povinný včas oznamovať Poskytovateľovi skutočnosti pre neho 

zásadného významu.  

2.2. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré získal od 

Objednávateľa a takisto o tých, o ktorých sa dozvedel pri plnení tejto zmluvy. Informácie, ktoré obdržal 

od Objednávateľa môže použiť výlučne na realizáciu predmetu zmluvy a nesmie ich poskytnúť tretím 

osobám.  

2.3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Poskytovateľovi súčinnosť, potrebnú na riadne a včasné 

plnenie jeho záväzkov. Objednávateľ je povinný podať poskytovateľovi všetky potrebné technické 

a obchodné informácie súvisiace s plnením tejto zmluvy.   

   

Čl. III. 

Odmena za poskytnuté služby a platobné podmienky 

3.1. Objednávateľ a Poskytovateľ sa dohodli na odmene za poskytnuté služby vo výške 6,00 € za 

hodinu. Odmena sa bude fakturovať na základe mesačných výkazov Poskytovateľa.  

Úhradu odmeny uskutoční Objednávateľ na základe daňových dokladov / faktúr vystavených 

Poskytovateľom. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturačné obdobie bude kalendárny  mesiac. 

Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru do 10 dní po ukončení fakturačného obdobia. Splatnosť 

faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia Objednávateľovi.  

3.2.  Za deň úhrady sa považuje deň  pripísania uhrádzanej čiastky na účet poskytovateľa.   

  

Čl. IV 

Spôsob plnenia 

4.1. Poskytovateľ je povinný zabezpečiť svoju účasť na plnení v rozsahu predmetu tejto zmluvy na 

základe telefonickej, resp. písomnej požiadavky  objednávateľa do 12 hodín od tejto požiadavky.   

4.2.  Ak boli na vykonávanie tej- ktorej práce alebo služby poskytnuté Objednávateľom hnuteľné veci, 

resp. iné pomôcky, je Poskytovateľ tieto povinný vrátiť Objednávateľovi neodkladne potom, čo ukončil 

výkon prác, na ktorú boli tieto veci a pomôcky potrebné.  

4.3. Poskytovateľ je povinný chrániť záujmy Objednávateľa, dôsledne využívať v jeho prospech všetky 

zákonné prostriedky ochrany a uplatňovať všetko, čo podľa svojho presvedčenia pokladá za 

prospešné.  

4.4. Poskytovateľ sa zaväzuje zhromažďovať a neodkladne odovzdať Objednávateľovi všetky doklady 

a písomnosti, ktoré získa pri plnení predmetu zmluvy.  

  

Čl. V. 

Zodpovednosť za škodu, BOZP a PO 

6.1. Poskytovateľ zodpovedá Objednávateľovi za škodu, ktorú mu spôsobí v súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy.  



6.2.  Poskytovateľ i Objednávateľ sú povinný dodržiavať právne predpisy a v prípade ich porušenia sa 

zaväzujú uhradiť druhej strane sankcie, resp. pokutu, ktorú musí druhá strana uhradiť.  

6.4. Poskytovateľ počas vykonávania konkrétnej služby zodpovedá aj za vykonávanie opatrení 

nevyhnutných na zaistenie BOZP vrátane prevencie rizika a ochrany pred ochorením COVID ako aj 

zabezpečovania organizácie práce.  

  

Článok VII. 

Miesto plnenia 

7.1. Poskytovateľ bude vykonávať služby v sídle Objednávateľa resp. na inom mieste, ktoré stanoví 

podľa svojej potreby Objednávateľ. 

  

Článok VIII. 

Platnosť zmluvy 

8.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 23.11.2021 do 30.06.2022. 

8.2. Zmluvu môže vypovedať počas platnosti ktorákoľvek zo zmluvných strán. Výpovedná lehota je  

jednomesačná a začína plynúť prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. Výpoveď je možná aj dohodou zmluvných strán. 

 

Čl. IX 

Záverečné ustanovenia 

9.1 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi orgánmi oboch Zmluvných 

strán a účinnosť nasledujúcim dňom  po dni  zverejnenia v zmysle § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.  

9.2 Právne vzťahy neupravené resp. nešpecifikované touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka v jeho platnom znení ako aj ostatnými právnymi predpismi 

platnými na území Slovenskej republiky. 

9.3 Obsah Zmluvy alebo jej časť alebo ktorékoľvek ustanovenie môžu byť zmenené Zmluvnými 

stranami výlučne písomným dodatkom k Zmluve s podpismi štatutárnych orgánov oboch Zmluvných 

strán. 

9.4 Zmluvné strany spoločne vyhlasujú, že si Zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu s jej obsahom ju potvrdzujú  podpismi svojich štatutárnych orgánov. 

9.5 Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom  každá zo zmluvných strán  obdrží  

jedno  podpísané  vyhotovenie. 

 

V Považskej Bystrici dňa: 22.11.2021 

 

 

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

Za Objednávateľa     Za Zhotoviteľa 

Ing. Ján Kunovský, riaditeľ    Ján Urík 


