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Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená v súlade s ustanovením § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník  
v platnom znení /ďalej len „Zmluva“/ 

Zmluvné strany: 
 
Obec Dubová 

Sídlo: Hlavná 39, 900 90 Dubová 
IČO: 304 735 
Zast.: Ľudovít Ružička, starosta 
 
/ďalej len „Objednávateľ“/ 

 
a 
  
Marek Jakubec - JOSLIK 

Miesto podnikania:  Zámocká 33, 900 90 Dubová  
IČO.:    37 290 479 
Zap.:    Okresný úrad Pezinok, číslo živnostenského registra: 107-13822 
 
/ďalej len „Poskytovateľ“/ 
/ďalej spolu len „Zmluvné strany“/ 

Článok I. 
Predmet Zmluvy 

 

1. Na základe tejto Zmluvy a za podmienok v nej stanovených sa Poskytovateľ zaväzuje pre Objednávateľa poskytovať 
služby v súlade s článkom II. Zmluvy a Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi za jeho činnosť cenu za 
poskytnuté služby vo výške a spôsobom stanoveným v článku III. Zmluvy.  
 

Článok II.  
Predmet plnenia 

  
1. Predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy je:  

 
a) uskladňovanie technického zariadenia určeného najmä na kosenie trávnatých plôch značky: STARK KDL 

140, typu: svahový mulčovač, /ďalej len „Zariadenie“/,  
b) jednoduchý servis a údržba Zariadenia,  
c) úprava nezastavaných pozemkov vo vlastníctve Objednávateľa, ako aj údržba verejných priestranstiev 

Objednávateľa – kosenie trávnatých plôch a prícestných pozemkov 
/ďalej len „Služba“/.  

 
2. Služba sa v zmysle tejto Zmluvy poskytuje komplexne, v rozsahu činností špecifikovaných v ods. 1 tohto článku 

Zmluvy, v závislosti od potrieb a pokynov Objednávateľa.   
 

3. Poskytovateľ vyhlasuje, že disponuje nebytovým priestorom, ktorý je vhodný na účely uskladňovania Zariadenia. 
 

4. Poskytovateľ vyhlasuje, že bude Službu vykonávať so starostlivosťou riadneho hospodára, v súlade s platnými 
právnymi predpismi Slovenskej republiky.  
 

5. Zmluvné strany sa dohodli a Objednávateľ sa zaväzuje, že odvod a likvidáciu odpadu vzniknutého z poskytovania 
Služby podľa písm. c) ods. 1 tohto článku Zmluvy zabezpečí na vlastné náklady a nebezpečenstvo.  

 
Článok III. 

Cena za službu 
 

1. Cena za Službu podľa tejto Zmluvy je stanovená dohodou Zmluvných strán vo výške 25 € (slovom: dvadsať päť eur) 
/ hodina práce so strojom, v ktorej je zahrnutá amortizácia, práca, PHM a údržba /ďalej len „Cena za službu“/. 
 

2. Cena za Službu je splatná mesačne pozadu, bezhotovostným prevodom v prospech bankového účtu Poskytovateľa, 
na základe faktúry vystavenej Poskytovateľom so splatnosťou 14 dní odo dňa jej vystavenia. Vo faktúre 
Poskytovateľ uvedie počet hodín a upravnú lokalitu. 
 

 
Článok IV. 

Práva a povinnosti Zmluvných strán 

 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje postupovať pri poskytovaní Služby s odbornou starostlivosťou v zmysle ustanovení tejto 

Zmluvy tak, aby bola Služba poskytovaná vždy riadne a včas.  
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2. Poskytovateľ sa zaväzuje v priebehu poskytovania Služby primerane informovať Objednávateľa o vykonaných 
úkonoch a v prípade, ak to bude Objednávateľ požadovať, poskytnutie Služby podľa inštrukcií Objednávateľa 
upraviť.  
 

3. Poskytovateľ je povinný pri poskytovaní Služby v súlade s touto Zmluvou uskutočniť všetky opatrenia potrebné na 
to, aby zabezpečil majetok Objednávateľa pred vplyvmi počasia a predchádzal tak vzniku prípadných škôd.  
 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje bezodkladne upozorniť Objednávateľa na akékoľvek nedostatky týkajúce 
sa poskytnutých podkladov, úkonov a činností zo strany Objednávateľa pre účely riadneho a včasného 
vykonávania Služby Poskytovateľom podľa tejto Zmluvy, ako aj na akékoľvek nedostatky týkajúce sa vydaných 
rozhodnutí súvisiacich s predmetom plnenia podľa tejto Zmluvy. 
  

5. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať Objednávateľa o všetkých relevantných zmenách právnych predpisov 
v súvislosti s poskytovaním Služby Objednávateľovi bez zbytočného odkladu.  
 

6. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť Zhotoviteľovi v primeranom rozsahu súčinnosť pri poskytovaní Služby vrátane 
vysvetlení potrebných k jej poskytovaniu zo strany Poskytovateľa. Objednávateľ je najmä povinný poskytovať 
Poskytovateľovi informácie potrebné pre riadne a včasné poskytovanie Služby.   
 

7. Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať Poskytovateľa o nových skutočnostiach a rozhodnutiach, ktoré sú 
nevyhnutné k riadnemu poskytovaniu Služby v súlade s touto Zmluvou.  

 
Článok V. 

Zodpovednosť za škody 

 
1. Poskytovateľ zodpovedá za riadny a včasný výkon činností podľa tejto Zmluvy, v opačnom prípade zodpovedá za 

škodu, ktorá tým Objednávateľovi vznikne alebo by mohla vzniknúť.  
 

2. Poskytovateľ zodpovedá za škodu spôsobenú v súvislosti s poskytovaním Služby podľa tejto Zmluvy v rozsahu 
ustanovenom zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, ibaže by škode nemohol 
zabrániť ani pri vynaložení maximálnej odbornej starostlivosti, ktorú od neho možno požadovať. Poskytovateľ 
nezodpovedá za škodu spôsobenú porušením povinnosti zo strany Objednávateľa.  

 
Článok VI. 

Súčinnosť Zmluvných strán 
 

1. Zmluvné strany sa zaväzujú, že si budú poskytovať potrebnú súčinnosť a pomoc pri plnení záväzkov z tejto Zmluvy 
vyplývajúcich s cieľom naplnenia účelu tejto Zmluvy. 

 
2. Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú zachovávať mlčanlivosť o všetkých informáciách, ktoré si navzájom poskytnú 

v súvislosti s touto Zmluvou, a to aj v prípade, ak nebudú oprávnenou Zmluvnou stranou označené ako dôverné a 
nevyužijú ich v rozpore s ich účelom pre seba alebo iného. 

 
Článok VII. 

Doba trvania Zmluvy 

 
1. Táto Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 
 
2. Zmluvu je možné predčasne ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo Zmluvných 

strán z akéhokoľvek dôvodu alebo bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je 3-mesačná a začína plynúť prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej Zmluvnej strane.  
 

3. V prípade, ak niektorá zo Zmluvných strán poruší ustanovenia tejto Zmluvy je zmluvná strana, ktorá Zmluvu 
neporušila oprávnená v prípade, že zmluvná strana, ktorá porušila Zmluvu, nevykoná nápravu ani po písomnom 
upozornení v náhradnej primeranej lehote poskytnutej jej druhou zmluvnou stranou, ktorej dĺžka musí byť min. 14 
dní, odstúpiť od Zmluvy. 

 
4. Odstúpenie musí byť uskutočnené písomnou formou a je účinné dňom jeho doručenia druhej Zmluvnej strane na 

adresu jej sídla zapísanú v obchodnom registri v čase odosielania odstúpenia.  
 

Článok VIII. 
Doručovanie 

 

1. Výzva, oznámenie alebo akýkoľvek iný právny úkon /ďalej len „Výzva“/ jednej zmluvnej strany /ďalej len 
„Odosielateľ“/ sa považuje za doručenú druhej zmluvnej strane /ďalej len „Adresát“/, ak bola uskutočnená osobne 
alebo doporučenou zásielkou na adresu Adresáta uvedenú v záhlaví tejto zmluvy, resp. na adresu, ktorú Adresát 
naposledy písomne oznámil Odosielateľovi. Výzva sa považuje za doručenú dňom, v ktorom Adresát zásielku 
prevzal alebo odmietol prevziať, alebo dňom, v ktorý sa zásielka zaslaná na adresu Adresáta po márnom uplynutí 
úložnej lehoty vrátila späť Odosielateľovi, a to aj v prípade, ak bude na vrátenej zásielke uvedený údaj „adresát 
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neznámy“. Ak bola Výzva zasielaná e-mailom alebo doručovaná osobne v pracovný deň v čase do 16.00 hod., 
považuje sa za doručenú v momente úspešného prenosu, resp. doručenia, ak sa tieto udiali v čase do 16.00 hod. 
pracovného dňa, inak v nasledujúci pracovný deň. 
 

2. Zmluvné strany sa zároveň zaväzujú oznamovať si navzájom akékoľvek zmeny údajov, ktoré sa ich týkajú a sú 
potrebné na prípadné uplatnenie Výzvy, najmä všetky zmeny týkajúce sa uzavretia tejto Zmluvy, adresu ich bydliska 
alebo miesta podnikania, bankového spojenia ktorejkoľvek zmluvnej strany. Ak niektorá zmluvná strana nesplní túto 
povinnosť, nebude oprávnená namietať, že neobdržala akúkoľvek Výzvu, a zároveň zodpovedá za akúkoľvek takto 
spôsobenú škodu. 

 
Článok IX. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Táto Zmluva môže byť zmenená len formou písomných dodatkov po ich predchádzajúcom  odsúhlasení obidvoma 
Zmluvnými stranami.  

 
2. Ak sa ktorékoľvek z ustanovení tejto Zmluvy stane neplatným alebo nevykonateľným, táto neplatnosť alebo 

nevykonateľnosť nespôsobí neplatnosť ostatných ustanovení tejto Zmluvy s výnimkou, ak by tieto ustanovenia 
nemohli byť oddelené od ostatného obsahu Zmluvy pre povahu Zmluvy, jej obsah alebo okolnosti, za ktorých bola 
Zmluva uzatvorená. 

 
3. Táto Zmluva je vyhotovená v 2 (dvoch) rovnopisoch v slovenskom jazyku, z ktorých každý je považovaný za 

originál, t.j. rovnakej právnej sily a každá zo Zmluvných strán obdrží po jednom rovnopise.   
 
4. Táto Zmluva predstavuje komplexnú dohodu medzi Zmluvnými stranami a nahrádza všetky predchádzajúce 

vyhlásenia, zmluvy a porozumenia, či už ústne alebo písomné podľa predmetu plnenia v súlade s touto Zmluvou. 
 
5. Táto Zmluva sa riadi slovenským právnym poriadkom. Na práva a povinnosti explicitne neupravené touto Zmluvou 

sa vzťahujú príslušné ustanovenia platných právnych predpisov Slovenskej republiky. Práva a povinnosti uložené 
touto Zmluvou, ako i pojmy ňou používané, sa budú vykladať a aplikovať v súlade s príslušnými ustanoveniami 
platných právnych predpisov, ako aj obchodných zvyklostí a praxe. 

 
6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Zmluvu dôkladne prečítali, jej obsahu, právam a povinnostiam z nej pre nich 

vyplývajúcich úplne porozumeli a zaväzujú sa ich v celom rozsahu bezvýhradne plniť, ich vôľa je slobodná a vážna, 
ako aj prostá akéhokoľvek omylu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpisujú, čím Zmluva nadobúda platnosť aj 
účinnosť.  

 
 
 
V Dubovej, dňa 20.10.2017 
 
 
 
 
__________________________________  __________________________________ 
Obec Dubová      Marek Jakubec – JOSLIK 
Ľudovít Ružička 
starosta 


