
Z M L U V A 
o službách 

 

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.    Poskytovateľ:     Mgr. Kristína Jurzová 

916 38 Beckov 98 

IČO: 51064898 

DIČ: 1079380511 

Bankové spojenie :  

Číslo živnostenského registra : 320-18549 

Žo. vydal : Okresný úrad  Nové Mesto nad Váhom 

(ďalej len „poskytovateľ“)  
 

 

II. 

PREDMET ZMLUVY 

1. Poskytovateľ, na základe tejto zmluvy, ako člen redakčnej rady Beckovských novín, sa zaväzuje 

poskytovať pre objednávateľa s tým súvisiace činnosti bližšie špecifikované v článku III. ods. 1 tejto 

Zmluvy. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť podmienky pre poskytovateľa na výkon jeho činnosti a za 

poskytnuté služby mu uhrádzať odmenu podľa odmeňovacieho poriadku obce.  

III. 

POVINNOSTI POSKYTOVATEĽA 

1. Poskytovateľ je, ako člen redakčnej rady, súčasťou poradného a kontrolného orgánu šéfredaktora. 

2. Povinnosťou poskytovateľa je zúčastňovať sa na zasadnutiach redakčnej rady, ktorú zvoláva jej 

predseda spolu so šéfredaktorom. Ku každému číslu je zvolaná redakčná rada maximálne dva krát. 

3. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o interných záležitostiach redakčnej práce. 

4. Poskytovateľ je povinný riadiť sa Etickým kódexom novinára. 

 

IV. 

POVINNOSTI OBJEDNÁVATEĽA 

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

zabezpečenie poskytovaných služieb.  

2. Objednávateľ zabezpečí poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na zabezpečenie riadneho plnenia 

povinností podľa čl. III Zmluvy. 

3. Objednávateľ je povinný uhradiť poskytovateľovi 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 výkaz účasti, ktorý poskytovateľ preloží spolu s faktúrou. Výkaz odsúhlasuje tajomník, 

resp. šéfredaktor. 

 



V. 

ODMENA ZA POSYTOVANÉ SLUŽBY 

1. Odmena za činnosť v redakčnej rade je určená Poriadkom odmeňovania zamestnancov obce a činí 

7,00 € za jedno zasadnutie redakčnej rady. 

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  01.02.2018. Ukončenie poskytovania služieb do 

30.09.2018.  
 

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

- Dohodou, 

- Výpoveďou, 

- Odstúpením od zmluvy. 
 

4. Dohodou sa môže Zmluva skončiť kedykoľvek. 

5. Písomnou výpoveďou môže Zmluvu skončiť poskytovateľ aj objednávateľ. Výpoveď je  účinná 

k poslednému dňu nasledujúceho mesiaca, v ktorom mu bola výpoveď doručená.  

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  

poskytovateľ. 

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

nasledujúcim 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  31.01.2018 

 

 

 

 

 

 

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

               Poskytovateľ     Objednávateľ 

 


