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ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 

uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  
 

medzi zmluvnými stranami 
 
Objednávateľ: 
Kysucká knižnica v Čadci  
 Sídlo:   17.novembra 1258, 022 01 Čadca 
 IČO:   36145068 
 DIČ:    2021435625 
 Štatutárny orgán: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
 Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
 Číslo účtu:  IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352 
  
Osoby oprávnené jednať v:  
 - zmluvných veciach: PhDr. Janka Bírová, riaditeľka 
 - v realizačných veciach: Mgr. Janka Mudríková, manažér projektu  
 Telefonický kontakt:             0918 597 277   
 E-mail. adresa:              mudrikova@kniznica-cadca.sk    
  
a 
 
Poskytovateľ: 
Terézia Škulavíková 
Adresa:                                        
Dátum narodenia:                       
Kontakt:                                       
 
(objednávateľ a poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“) 
 
 

I. 
Predmet a účel zmluvy 

 
1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi službu – 

a) spolupríprava a spoluorganizácia podujatia „Jurinovská púť za Kráľovnou Turzovky“ 
v rozsahu 4 hod. á 5 Eur/1 hod., vrátane osobnej účasti a manažovania aktivít na svätej 
omši v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá sa bude konať dňa 29.10.2015 o 14.00 
na pútnickej hore Živčáková 

b) nácvik mariánskych piesni so speváckou časťou folklórnej skupiny Vigľašanka; v rozsahu 
10 hod. á 8 Eur/1 hod. na podujatie „Jurinovská púť za Kráľovnou Turzovky“ a na svätú 
omšu v Kostole Panny Márie Matky Cirkvi, ktorá sa bude konať dňa 29.10.2015 o 14.00 
na pútnickej hore Živčáková 

      v rámci projektu: Jurinova jeseň 2015 – Kysucký festival duchovnej tvorby, podporeného z DS MK 
SR (žiadosť evid. č. MK-1304/2015/4.4.1) a spolufinancovaný Žilinským samosprávnym krajom - 
Zmluva č. ŽSK-KK ČA /2015/4.4.1 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu v zmysle 
článku II. tejto zmluvy. 

 
II. 
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Platobné podmienky a cena  
 

1. Cena za poskytnutú službu bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán vo výške:  vo 
výške 100,00 Eur (slovom: jednosto Eur). 
2. Cena za poskytnutú službu bude uhradená zhotoviteľovi úhradou v hotovosti z pokladne 

objednávateľa, po splnení služby v termíne do 30.10.2015. 
3. Poskytnutá služba sa považuje za splnenú, ak bola poskytnutá riadne v dohodnutom termíne a na 

dohodnutom mieste. 
4. Poskytovateľ je povinný splniť si daňové a odvodové povinnosti, vyplývajúce zo všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 
5. Všetky osobné náklady v súvislosti s plnením tejto zmluvy, vrátane nákladov na cestovné znáša 

poskytovateľ. 
6. V prípade, že objednávateľ nezaplatí za  riadne a včas poskytnutú službu dohodnutú cenu riadne 

alebo včas, poskytovateľ je oprávnený od neho požadovať zaplatenie úrokov z omeškania vo výške 
podľa § 3 nariadenia vlády SR č. 87/1995 Z. z., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia 
Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 
 

III. 
Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Na strane poskytovateľa: 
- povinnosť poskytnúť objednávateľovi službu s odbornou starostlivosťou,  
- vykonať službu osobne, samostatne bez toho, aby mu objednávateľ určoval postup jeho práce, 

alebo na jej vykonávanie mu dával nejaké pokyny, príkazy a pod. s výnimkou  plnenia pokynov 
týkajúcich sa organizácie predmetnej konferencie objednávateľom,   

- poskytovateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s obsahom a rozsahom poskytovanej 
služby a že disponuje znalosťami, ktoré sú k poskytnutiu služby nevyhnutné. 
 

2. Na strane objednávateľa: 
- poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služby; za súčinnosť podľa tejto 

zmluvy sa považuje umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom rozsahu, na dohodnutom 
mieste a v dohodnutom termíne, 

- zabezpečiť celkovú organizáciu a propagáciu podujatia. 
 

IV. 
Udelenie súhlasu 

 
1. Poskytovateľ ako dotknutá osoba podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov  

udeľuje objednávateľovi súhlas  na spracovanie osobných údajov uvedených v tejto zmluve,  ako aj 
fotografií, obrazovo-zvukových záznamov  z uvedeného podujatia.Zároveň poskytovateľ  berie na 
vedomie, že spracované osobné údaje budú archivované a likvidované v súlade s platnými 
právnymi predpismi. Súhlas poskytovateľa udelený podľa tohto bodu sa vydáva na celú dobu 
platnosti a trvania tohto zmluvného vzťahu a po jeho skončení  po dobu jej archivovania. 

 
V. 

Skončenie zmluvy 
 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu dohodnutého plnenia tak, ako je popísané v článku I tejto zmluvy. 
2. Túto zmluvu je možné ukončiť pred vykonaním diela len na základe písomnej dohody zmluvných 

strán. 
3. Jednostranne môže od zmluvy odstúpiť len objednávateľ a to v prípade, ak  dohodnutú službu 

v tejto zmluve nebude možné uskutočniť z objektívnych príčin, ktoré vzniknú na strane 
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objednávateľa. Účinky odstúpenia od zmluvy nastávajú dňom doručenia oznámenia o odstúpení 
od zmluvy poskytovateľovi. 

4. Ak sa dohodnutá služba neuskutoční z dôvodu vyššej moci (prírodná katastrofa, silný vietor, 
epidémie a pod.) a z dôvodov,  ktoré nevie ovplyvniť žiadna zo zmluvných strán, všetky vyvolané 
straty si znáša každá zmluvná strana. 

5. V prípade, že poskytovateľ nesplní povinnosť vykonať službu riadne alebo včas, objednávateľ 
je oprávnený požadovať náhradu škody, ktorá nesplnením povinnosti objednávateľovi 
vznikla. 

 
VI. 

Záverečné ustanovenia 
 

1. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou po 
vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami, a to formou očíslovaných dodatkov, ktoré 
budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom 
vyhotovení.  

3. Poskytovateľ berie na vedomie a súhlasí s tým, že táto zmluva bude v zmysle  zákona č. 211/2000 
Z. z.  o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon 
o slobode informácií) v znení neskorších predpisov zverejnená na webovom sídle objednávateľa 
v celom rozsahu bez uvedenia titulu, trvalého bydliska, dátumu narodenia, čísla účtu a podpisu 
poskytovateľa. 

4. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami za podmienky, že bola 
zverejnená. Zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom 
sídle objednávateľa.   

5. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli slobodne a vážne, nie za nevýhodných podmienok, 
bez akéhokoľvek nátlaku, nie v tiesni a po vzájomnom uvážení. Rovnako tak prehlasujú, že im nie 
sú známe žiadne skutočnosti, ktoré by mohli spôsobiť neplatnosť, resp. neúčinnosť tejto zmluvy, že 
si zmluvu riadne prečítali a pochopili a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisujú. 
 

 
 
V Čadci  dňa 27.10.2015 
 
 
 
...............................                                                            ..........................................................    
Terézia Škulavíková                                                         PhDr. Janka Bírová  
( poskytovateľ)                                                                 riaditeľka Kysuckej knižnice v Čadci 

   
 

 
 


