
          Naša značka: 2019/420 
 

 

Zmluva 

o poskytovaní služby 
Uzavretá podľa § 269 zákona Obchodného zákonníka v platnom znení 

 

Zmluvné strany:  

 

Objednávateľ:  
Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica  
Sídlo:   E. M. Šoltésovej č.1, 969 01 Banská Štiavnica  

v zastúpení:  Petrom Heilerom, riaditeľom podniku  

IČO:  00185213  IČ DPH: SK 2021107220  

Banka:  Prima banka Slovensko  

Číslo účtu:  SK06 5600 0000 0014 1547 5002  
(ďalej len „objednávateľ“)  

a 

Poskytovateľ:   

OZ - SITNIANSKI RYTIERI  
Adresa/sídlo:  Počúvadlianske jazero 199, 969 01 Banská Štiavnica  

prevádzka:  Počúvadlianske jazero 199  

v zastúpení: Ľudmila Blašková, štatutárny zástupca – predseda občianskeho združenia  

IČO:  42009880  DIČ : 2022315086  

Banka: VÚB banka, a.s.  

číslo účtu: SK89 0200 0000 0022 5474 3751  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

 

Článok I. 

Predmet a miesto poskytovanej služby 

 

1.) Predmetom zmluvy je zabezpečenie služby čistenia verejných priestranstiev mestskej časti 

Počúvadlianskeho jazera:  

 

pláž  

hrádza  

bezprostredné okolie jazera  

popri hlavnej ceste od penziónu OMAD po chatu HRON 

okolie stojísk. 
 

 Zabezpečenie služby spočíva v dennom zbieraní odpadkov, vynášaní odpadkov zo stojanov 

na smeti do veľkokapacitných kontajnerov (ďalej len VKK), v dennom čistení okolia stojanov 

na odpad a okolia VKK a zabezpečení ďalších prác súvisiacich s čistením – podľa potreby a 

požiadavky objednávateľa. 

 

Článok II. 

Doba trvania zmluvy 

 



Zmluva je uzavretá na dobu určitú od 01.06.2019 do 30.09.2019.  

 

 

Článok III. 

Cena za poskytovanú službu 

 

Zmluvné strany sa dohodli na cene za uvedené služby tejto zmluvy v celkovej výške a v každom 

kalendárnom mesiaci:  

200,00€/mesiac 

K úhrade dohodnutej ceny za plnenie predmetu zmluvy predloží poskytovateľ daňový doklad – 

faktúru. Zmluvné strany sa dohodli na 30-dňovej splatnosti fakturovanej ceny.  

Faktúry sa budú vystavovať v období kalendárnych mesiacoch nasledovne:  

Od 01.06.2019 – do 30.06.2019  

Od 01.07.2019 – do 31.07.2019  

Od 01.08.2019 – do 31.08.2019  

Od 01.09.2019 – do 30.09.2019  

t. j. do 10-teho dňa nasledujúceho mesiaca. 

 

Článok IV. 

Povinnosti zmluvných strán 

 

Povinnosti poskytovateľa:  
1.) Poskytovateľ bude plniť predmet zmluvy tak, ako je dohodnuté v Článku I. a v požadovanej 

kvalite.  

2.) Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné nedostatky v zabezpečení služby odstrániť ihneď ako o to 

objednávateľ požiada.  

 

Povinnosti objednávateľa:  
1.) Objednávateľ sa zaväzuje riadne a pravidelne uhrádzať dohodnutú cenu a dodržať splatnosť 

predloženej faktúry.  

 

Článok V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

 

1. Vzájomné práva a povinnosti účastníkov zmluvy, ktoré nie sú výslovne upravené v tejto 

zmluve, sa spravujú ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov platných v 

Slovenskej republike (Obchodný zákonník).  

 
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá strana dostane po jednom 

originály.  

 

3. Zmluva bola účastníkmi prečítaná a na znak súhlasu so zhodne prejavenou vôľou vlastnoručne 

podpísaná.  

 
4. Táto zmluva môže byť vypovedaná jednou z týchto strán. Výpovedná lehota je jeden mesiac a 

začína plynúť prvým dňom nasledujúceho dňa po doručení odstúpenia od zmluvy. Výpoveď musí 

byť písomne doručená druhej strane.  

 



5. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej stránke povinnej 

osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám 

v znení neskorších predpisov.  

 

V Banskej Štiavnici, dňa: 31.05.2019                                 Počúvadlianske jazero, dňa: 31.05.2019 

Objednávateľ:       Poskytovateľ:  

 

 

 

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

Technické služby, m. p.     OZ-SITNIANSKI RYTIERI  
Peter Heiler       Ľudmila Blašková  

 

 

Za správnosť: 

JUDr. Volf Gejza   


