
Zmluva o poskytovaní služieb  

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka 

v znení neskorších predpisov  

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 
Názov:   Obec Dubovica 

Sídlo:   Dubovica 190, 082 71 Lipany nad Torysou 

IČO:   00326992 

DIČ:   2020711440 

zastúpené:  Ladislavom Timčom, starostom obce 

Bankové spojenie: Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu:  3527653001 

IBAN:   SK28 5600 0000 0035 2765 3001 

 

(ďalej len „objednávateľ“ alebo „člen ZOHT“) 

 

a 

 

Poskytovateľ: Združenie obcí hornej Torysy  

Sídlo:    Krivianska 557/1, 08271 Lipany 

Zastúpené:  Jánom Šejirmanom, predsedom združenia 

IČO:     37938231 

DIČ:    2021789814 

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s. 

Číslo účtu:   1792285351 

IBAN:   SK91 0200 0000 0017 9228 5351 

Zapísané Krajským úradom Prešov dňa 30.12.2003, číslo spisu 03/14517 

 

(ďalej len „poskytovateľ“ alebo „ZOHT“) 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať v súlade s podmienkami tejto 

zmluvy členovi združenia služby pri zhodnocovaní biologický rozložiteľných odpadov (ďalej 

len „BRO“) mobilným zariadením. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje v súlade s touto zmluvou zaplatiť ZOHT za služby poskytnuté 

podľa tejto zmluvy dohodnutú odmenu podľa Článku III. bod 2. a platných podmienok 

dohodnutých v tejto zmluve. 
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Článok III. 

Cena za poskytované služby 

 

1. Cenu za poskytované služby budú tvoriť náklady bez tvorby zisku a budú súvisieť priamo 

s prácou v obci. 

2. Zmluvné strany si výšku poplatku za poskytovanie služieb po vzájomnej dohode stanovili 

podľa Uznesenia VZ ZOHT č. 6/2019 zo dňa 14.03.2019. Podľa tohto uznesenia je poplatok za 

všetky služby strojovými zariadeniami s pohonom hnacej jednotky pre členov ZOHT 27 €/hod.  

3. Cena za poskytované služby podľa bodu 2. môže byť upravovaná v nadväznosti na stúpajúce 

náklady spojené s prevádzkou BRO. V tomto prípade bude podpísaný dodatok k zmluve 

o poskytovaní služieb, ktorý bude zohľadňovať zmeny vyplývajúce z prijatého uznesenia  

VZ ZOHT. 

4. V prípade nepredvídanej situácie, kedy môže dôjsť k poškodeniu techniky, budú náklady na 

opravu a servis techniky BRO tvoriť fixné náklady, ktoré budú rozpočítané medzi členov 

združenia podľa počtu obyvateľov. 

 

IV. 

Objednávanie služby 

 

Objednávateľ objednáva služby: 

- Telefonicky na čísle: 0908 776 733 Ing. Jozef Stedina 

- E-mailom: obec.torysa@gmail.com 

- Písomne na adrese objednávateľa: Obecný úrad Torysa, Torysa 28, 082 76 Torysa 

Poskytovateľ vedie denník objednávok a v dohodnutom termíne zabezpečí poskytnutie 

služby. 

 

V. 

Platobné podmienky 

 

1. Objednávateľ uhradí cenu za poskytované služby na základe poskytovateľom vystavených 

a odberateľovi doručených faktúr. 

2. Fakturácia bude prebiehať raz mesačne a to v nasledujúci kalendárny mesiac po mesiaci, 

kedy bola služba poskytovaná.  

3. Lehota splatnosti faktúr je dohodnutá na 14 kalendárnych dní od vystavenia faktúry. 

4. Objednávateľ má právo vrátiť faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu alebo 

porušuje podstatné zmluvné povinnosti. Objednávateľ je povinný takúto faktúru zaslať do troch 
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pracovných dní poskytovateľovi, ktorý faktúru podľa charakteru nedostatkov buď opraví alebo 

vystaví novú. U takto opravenej alebo novej faktúry plynie nová lehota splatnosti. 

5. Prílohou faktúry musí byť záznam o prevádzke stroja. 

 

VI. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. 

2. Túto zmluvu je možné meniť alebo dopĺňať iba formou písomných očíslovaných dodatkov 

podpísaných zmluvnými stranami tvoriacich neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

3. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa upravujú príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka. 

4. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých po podpísaní 

objednávateľ aj poskytovateľ obdržia po jednom vyhotovení. 

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

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na stránke ZOHT www.hornatorysa.com.  

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že sa oboznámili s obsahom tejto zmluvy, že ju uzavreli 

slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, nie v tiesni a za nevýhodných podmienok a na znak 

súhlasu s jej obsahom ju dobrovoľne podpisujú. 

 

 

V Lipanoch, dňa 16.3.2019   V Lipanoch, dňa 16.3.2019 

Objednávateľ     Poskytovateľ 

 

 

 

 

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

Starosta obce                 Predseda Združenia obcí hornej Torysy 

 

http://www.hornatorysa.com/

