
Z M L U V A 
o poskytovaní služieb 

 
 

I. 

ZMLUVNÉ STRANY 
 

1.    Objednávateľ:   OBEC BECKOV 

916 38  Beckov 180 

IČO: 00311413 

DIČ: 2021091336 

zastúpená: Ing. Ján Križan, starosta obce 

      (ďalej len „objednávateľ“) 

 

     

 

2.    Dodávateľ:         Rudolf Reif 

Andrusovova 1047/7, Bratislava, 851 01 

IČO 37 221671 

DIČ : 

Okresný úrad odbor živnostenský a ochrany spotrebitel'a 

Bratislava V Kutlikova 17 

Sp.č. :žo-2000/08690/00002 

Reg.č.1119/2000 

 (ďalej len dodávateľ) 

  
 

 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Dodávateľ, sa na základe tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať pre objednávateľa služby 

denného odborného koordinátora a s tým súvisiace činnosti bližšie špecifikované 

v článku III. ods. 1 tejto Zmluvy, v projekte s názvom „Obnova NKP hrad Beckov 

s účasťou pracovníkov v evidencii nezamestnaných“. 

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre dodávateľa na výkon činnosti 

projektového koordinátora a za poskytnuté služby mu uhrádzať mesačne na základe 

faktúry odmenu tak, ako je upravená v článku V. tejto Zmluvy. 

 

III. 

POVINNOSTI DODÁVATEĽA 

  

1. Dodávateľ pre objednávateľa zabezpečuje: 

• Denný dohľad pri vykonávaní prác na Hrade Beckov 



• Komunikovane a odsúhlasovanie spôsobu realizácie a rozsahu vykonávaných prác s  

odborným koordinátorom,  

• Kontrola kvality vykonávaných prác 

• Rozsah práce cca 240 hod. 

 
 

IV. 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

1. Objednávateľ je povinný predložiť dodávateľovi včas požiadavky,  ktoré sú potrebné 

na zabezpečenie poskytovaných služieb, prerokovať ich s ním a dohodnúť rozsah prác.  

 

2. Objednávateľ poskytne dodávateľovi potrebnú súčinnosť na zabezpečenie riadneho 

plnenia povinností podľa čl.III Zmluvy. 

 

3. Objednávateľ je povinný uhradiť dodávateľovi v lehote splatnosti vecne a formálne  

správne a včas vystavenú faktúru za poskytnuté služby. Nesprávne vystavenú faktúru 

vráti na opravu a lehota jej splatnosti sa bude počítať od doručenia správne vystavenej 

verzie. Súčasťou faktúry je odsúhlasený súpis vykonaných prác a výkonov, ktorý 

dodávateľ preloží spolu s faktúrou.  

 

4. Súpis vykonaných prác odsúhlasuje za Objednávateľa starosta alebo ním poverená 

osoba. 

 

V. 

ODMENA ZA POSYTOVANÉ SLUŽBY 

1. Zmluvné strany sa dohodli na odmeňovaní za poskytované služby mesačne, formou 

   paušálnej odmeny  

2. Mesačná odmena je v sume 150,- eur (stopäťdesiat eur). Splatnosť odmeny je 7 dní po 

uplynutí kalendárneho mesiaca na základe faktúry vystavenej dodávateľom. 

 

VI. 

DOBA TRVANIA ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovanie služieb na základe tejto Zmluvy sa 

dojednáva na dobu určitú. 
 

 

2. Začiatok poskytovania služieb bol dohodnutý od  05.05.2015. Ukončenie 

poskytovania služieb do 31.10.2015.  

 

 
 

 

3. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluvu je možné skončiť:  

 

- Dohodou, 

- Výpoveďou, 

- Odstúpením od zmluvy. 
 

 



4. Dohodou sa môže Zmluva skončiť za podmienky zabezpečenia výkonu všetkých 

zmluvných služieb. 

5. Písomnou výpoveďou môže Zmluvu skončiť dodávateľ aj objednávateľ. Výpoveď je  

účinná k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom mu bola výpoveď 

doručená.  

Počas výpovednej lehoty je dodávateľ povinný poskytovať služby v celom rozsahu 

podľa tejto Zmluvy. Dodávateľ je povinný Odberateľa upozorniť na opatrenia 

potrebné na to, aby sa zabránilo vzniku škody bezprostredne hroziacej Odberateľovi 

nedokončením niektorej so zmluvných činností. 
 

6. Odstúpiť od zmluvy je možné iba v prípade podstatného porušenia zmluvných 

povinností uvedených v článku III a IV tejto Zmluvy.  

 

VII. 

ZÁVEREČNE USTANOVENIA 

1. Vzťahy upravené touto zmluvou sa spravujú všeobecne záväznými právnymi 

predpismi SR, najmä Obchodným zákonníkom. 

 

2. Zmeny a doplnky tejto Zmluvy musia mať písomnú formu a ako očíslované dodatky 

sa stanú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. 

 

3. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch, z ktorých jeden dostane objednávateľ, 

a jeden  dodávateľ. 

 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť 

dňom nasledujúcicm po dni jej zverejnenia. 

 

5. Zmluvné strany prehlasujú, že si Zmluvu pred jej uzavretím prečítali, súhlasia s jej 

obsahom, neuzavreli ju v tiesni ani za zvlášť nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 

 

 

V Beckove, dňa  30.4.2015 

 

 

 

 

 

 

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

               Dodávateľ      Objednávateľ 

 


