
ZMLUVA o poskytovaní služieb 

 

 uzavretá v súlade s § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník) 

 

 

 

 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

 

Objednávateľ: Kysucká knižnica v Čadci  

Sídlo: Ul. 17. novembra 1258, 022 01 Čadca  

IČO: 36145068 

DIČ: 2021435625 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica  

Číslo účtu IBAN: IBAN: SK70 8180 0000 0070 0048 1352 

Štatutárny zástupca: PhDr. Janka Bírová - riaditeľka 

Tel: 0915 572 250 

Email: janka.birova@kniznica-cadca.sk 

 

 

 

 

Poskytovateľ: František Sčensný - SYFE Čadca 
Sídlo: Jašíkova 2469, 022 01 Čadca 

IČO: 34359915 

DIČ: 1021072778 

IČ DPH:  - - 

Bankové spojenie:  

Číslo účtu IBAN:  

Tel:  

Email:  

(ďalej len „zmluvné strany“) 

 

 

Článok 2 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je vykonanie revízie elektrických spotrebičoch a prenosného 

elektrického ručného náradia. 

2. Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy objednávateľa a poskytovateľa pri 

poskytovaní služieb uvedených v článku 3, bod 4 tejto zmluvy. 

3. Poskytovateľ je oprávnený vykonávať odborné skúšky, prehliadky, funkčné skúšky (ďalej 

len revízie) elektrických spotrebičov a prenosného elektrického náradia v zmysle STN 33 

1600 a STN 33 1610. Poskytovateľ disponuje odbornou spôsobilosťou vykonávať predmet 

plnenia tejto zmluvy v súlade s ustanoveniami zákona. 

 

 



Článok 3 

Záväzky poskytovateľa 

 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pre objednávateľa zabezpečí revízie elektrických zariadení, 

elektrického prenosného náradia a elektrických spotrebičov, záložných zdrojov a pod. 

(ďalej len služby), a to za podmienok uvedených v zmluve. 

2. Objednávateľ sa touto zmluvou zaväzuje, že za poskytnuté služby zaplatí poskytovateľovi 

odmenu. 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy bude dodržiavať 

všetky právne predpisy platné v SR a ich znalosť využívať v prospech objednávateľa tak, 

aby bolo možné zámer objednávateľa realizovať čo najjednoduchšie a najrýchlejšie. 

4. V rámci predmetu zmluvy sa poskytovateľ zaväzuje vykonať: 

- odbornú prehliadku a odbornú skúšku elektrických zariadení - elektrických 

spotrebičov a elektrického ručného náradia v Kysuckej knižnici v Čadci. 

5. Pri poskytovaní služieb bude poskytovateľ podliehať pokynom zástupcu objednávateľa. 

Preberanie a kontrola poskytnutej služby bude potvrdená oboma zmluvnými stranami. 

6. Služby budú vykonávané v pravidelných intervaloch podľa zatriedenia v pracovnom 

prostredí, v ktorom sú umiestnené zariadenia. 

 

Článok 4 

Povinnosti poskytovateľa 
 

1. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o údajoch 

prípadne záležitostiach objednávateľa a tretích osôb, či osobách a skutočnostiach, 

o ktorých sa pri plnení tejto zmluvy dozvedel. Poskytovateľ sa zároveň zaväzuje, že 

informácie, ktoré získa, nevyužije mimo rámec plnení povinností podľa tejto zmluvy pre 

seba, ani akúkoľvek tretiu osobu či osoby, s výnimkou odovzdávaných informácií tretím 

stranám, a to v súlade s pokynmi objednávateľa. Povinnosť mlčanlivosti trvá aj po 

skončení platnosti tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný poznať a dodržiavať všetky povinnosti súvisiace s ochranou 

zdravia pri práci, požiarne predpisy a ďalšie predpisy vydané objednávateľom. Za znalosť a 

dodržiavanie všetkých predpisov zodpovedá poskytovateľ. 

3. Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby podľa tejto zmluvy vo vlastnom mene, nie je 

povolené využívať subdodávateľov. 

 

Článok 5 

Povinnosti objednávateľa 
 

1. Objednávateľ je povinný odovzdať poskytovateľovi včas všetky podklady a informácie, 

ktoré si poskytovateľ vyžiada a ktoré sú nutné k výkonu činnosti podľa tejto zmluvy, 

pokiaľ z ich povahy nevyplýva, že ich má zaobstarať poskytovateľ. 

2. Podklady a informácie sa zaväzuje objednávateľ poskytnúť poskytovateľovi bez 

zbytočného odkladu. 

 

Článok 6 

Platobné podmienky 
 

1. Zmluvné strany stanovili v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. v znení platných právnych 

predpisov cenu prác dohodou, ktoré sú predmetom tejto zmluvy  



vo výške: 1,80 € za jeden kus za revíziu elektrických zariadení - elektrických 

spotrebičov a elektrického ručného náradia. 
 

2. Objednávateľ je povinný uhradiť cenu prác bezhotovostným prevodom na účet 

poskytovateľa, na základe vystavenej faktúry o vykonaní revízií. 

3. Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Splatnosť faktúry je 30 dní. 

4. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania fakturovanej sumy na účet 

poskytovateľa. 

5. Objednávateľ nebude poskytovať zálohy. 

6. V súlade s § 369 ods. 1 zákona č. 513/1991 Zb. zmluvné strany stanovili pre prípad 

omeškania objednávateľa s úhradou faktúry uhradiť penále 0,05% z dlžnej čiastky za každý 

deň omeškania. 

 

Článok 7 

Záverečné ustanovenia 
 

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

dňom nasledujúcom po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.  

2. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 4.12.2019 do 3.12.2023.  

3. Výpovedná lehota tejto zmluvy je: 

a) 2 mesiace a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca po dni doručenia 

výpovede, 

b) dohodou bez výpovednej lehoty so súhlasom obidvoch zmluvných strán, 

c) okamžite za hrubé porušenie zmluvných vzťahov. 

4. Pohľadávka nebude postupiteľná tretej osobe. 

5. Veci výslovne touto dohodou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami 

Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov, zákona o VO a ďalšími všeobecne 

záväznými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky a EU. 

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory vyplývajúce z tejto dohody budú riešiť 

osobným rokovaním o možnej dohode. Zmluvné strany sa dohodli, že vzťahy vzniknuté 

medzi zmluvnými stranami základe tejto dohody sa riadia slovenským právnym 

poriadkom. Prípadné spory, o ktorých sa zmluvné strany nedohodli, budú postúpené na 

rozhodnutie vecne a miestne príslušnému súdu podľa sídla odporcu. 

7. Táto zmluve je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každý má platnosť originálu. 

8. Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu pred jej podpisom prečítali, jej obsahu 

porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. 

 

 

 

Objednávateľ:       Poskytovateľ: 

 

V Čadci, dňa: 3.12.2019     V Čadci, dňa: 3.12.2019 

 

 

 

 

 

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

PhDr. Janka Bírová – riaditeľka    František Sčensný - SYFE Čadca 


