
Z M L U V A  
o poskytovaní služieb 

uzavretá 
v zmysle § 269 Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších noviel a doplnkov 

Čl. 1 

1. Poskytovateľ:  

Tibor Švarda 
Janáčkova 4 
811 08 Bratislava 1 
IČO: 47 825 871, DIČ: 10 36 21 46 63 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
a 

2. objednávateľ služieb: 

Obec Veľký Biel 
Železničná 76 
900 24 Veľký Biel 
IČO: 00 305 146 
Zastúpená: Anton Danter 
 
(ďalej len „objednávateľ“) 

sa dohodli na tejto zmluve: 

Čl. 2 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa obec Veľký Biel: 

- údržba športového areálu a futbalového ihriska, 

- kompletne sa starať o trávnik (hnojenie, zavlažovanie, kosenie), 

- zabezpečovanie prevádzkyschopnosti a vyhovujúceho technického stavu športového areálu, 

- obsluha a správa športového areálu 24-hodín denne vrátane uzamykanie areálu. 

2. Poskytovateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať osobne. 

Čl. 3 

1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradzovať poskytovateľovi za poskytnuté služby 
odmenu vo výške 650,- € mesačne pozadu, bezhotovostným prevodom na jeho účet v 
peňažnom ústave 



2.  Poskytovateľ služieb vystaví najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom pre objednávateľa vykonával služby podľa tejto zmluvy, faktúru za vykonané 
služby. 

3. Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov (dohodnutej odmeny) na 
účet poskytovateľa do 21 dní odo dňa doručenia faktúry za vykonané služby, opatrenej 
podpisom a vyhlásením objednávateľa. Za deň finančného plnenia sa považuje deň odpísania 
fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 

Čl. 4 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú s účinnosťou od 01.01.2019 do 31.12.2019. 

2. Poskytovateľ a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek 
dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a jej plynutie 
upravuje § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od 
ukončenia tejto zmluvy. 

3. Objednávateľ služieb môže zmluvy vypovedať na základe žiadosti do siedmich dní odo dňa 
predloženia tejto žiadosti, a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorej plynutie je 
upravené § 122 OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní odo dňa 
skončenia tejto zmluvy. 

4. Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú na 
skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré bude 
podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.  

5. Poskytovateľ bude mať k dispozícii v rámci správy areálu sociálne zariadenie a oddychovú 
miestnosť. 

Čl. 5 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že 
záväzkový vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného 
zákonníka č. 513/1991 Zb. 

2. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 

3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali. 

Vo Veľkom Bieli, dňa 28.01.2019    Vo Veľkom Bieli dňa 31.12.2018 

 

podpísané..........       podpísané.............. 
Tibor Švarda          Anton Danter 
poskytovateľ služieb          starosta obce  
 


