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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB č. 02/2021 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Zmluvné strany: 

 

Obchodné meno: ZBOJSKÁ, s. r. o. 

Sídlo: Hlavná 62, 976 65 Pohronská Polhora 

v zastúpení: Igorom Vlčekom, konateľom s.r.o. 

IČO: 36757012 

DIČ: 2022363244 

IČ DPH: SK2022363244 

bankové spojenie: Československá obchodná banka, a.s.,  

 IBAN SK14 7500 0000 0040 0551 2265   

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu B. Bystrica, odd. Sro, vl. číslo 12845/S  

 

ďalej len „dodávateľ“   

 

a 

 

Obchodné meno: Partnerstvo Muránska planina – Čierny Hron 

Sídlo: Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec 

v zastúpení: Mgr. Irenou Milecovou, predsedníčkou 

IČO: 37890972 

DIČ: 2021890739 

bankové spojenie: SLSP Brezno IBAN SK32 0900 0000 0051 3941 3574 

zapísané v registri občianskych združení  VVS/1-900/90-18335 zo dňa 10.10.2001 

 

ďalej len „odberateľ“ 

 

uzatvárajú túto zmluva za nasledovných podmienok: 

 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú rámcovú zmluvu o poskytovaní služieb podľa § 269 ods. 2 

Obchodného zákonníka a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

2. Predmetom ktorej je poskytovanie služieb dodávateľom pre objednávateľa a ich dodanie 

objednávateľovi v rozsahu určenom touto zmluvou. Rozsah poskytnutých služieb je 

špecifikovaný v Prílohe č. 1, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy. 

3. Predmet zmluvy bude realizovaný podľa potrieb odberateľa v súlade s členením služieb 

v Prílohe č.1. 

4. Predmet zmluvy je financovaný z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020 

(zo zdrojov EÚ / EPERV a štátneho rozpočtu SR) v rámci projektu „Partnerstvo MPČH - 

Animácie", kód projektu NFP309190N875. 
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Článok III. 

Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená v zmysle zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v znení 

neskorších predpisov dohodou zmluvných strán na základe predloženej ponuky v rámci 

obstarávania na predmet zákazky „Regionálny deň Partnerstva“. 

2. Celková zmluvná cena za všetky služby definované v Prílohe č. 1 na dohodnuté obdobie je 

9.075,- € vrátane DPH (slovom deväťtisícsedemdesiatpäť EUR). Dodávateľ je platcom 

DPH. 

3. Predmet zmluvy bude realizovaný podľa požiadaviek objednávateľa v súlade s Prílohou 1 

na základe objednávky. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje dodávateľovi riadne odoslať objednávku na služby zabezpečenia 

akcie spolu s podkladmi potrebnými pre zrealizovanie objednávky a zaplatiť dodávateľovi 

dohodnutú odmenu. 

5. Odplata za službu v zmysle zmluvy zahŕňa všetky náklady spojené s realizáciou 

objednaných služieb a jej výška je špecifikovaná v Prílohe č. 1 zmluvy. 

6. Objednávateľ sa zaväzuje vykonať odplatu bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa 

podľa tejto zmluvy a Prílohy č. 1 a to na základe faktúry vystavenej dodávateľom 

a doručenej odberateľovi do 15 dní od ukončenia akcie v zmysle predmetu zmluvy.  

7. Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa § 10 zákona 

č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a ostatných príslušných 

právnych predpisov a je splatná do 15 dní odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

Článok IV. 

Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v rozsahu podľa Prílohy č. 1 k tejto zmluve v 

dohodnutom termíne oboch zmluvných strán na základe objednávky vystavenej 

objednávateľom. Objednávka môže byť dodávateľovi doručovaná osobne, poštu alebo 

elektronicky na adresu: zbojska@zbojska.sk. 

2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytovať maximálnu súčinnosť dodávateľovi pri zadávaní 

podkladov a pri konzultovaní a pripomienkovaní návrhov zabezpečenia akcie. 

3. Ak dodávateľ nevykoná služby riadne a včas alebo vo vyhovujúcej kvalite, má odberateľ 

právo uplatniť si u dodávateľa zmluvnú pokutu vo výške hodnoty plnenia, s ktorého 

dodaním je dodávateľ v omeškaní, pričom týmto nie je dotknutý nárok na náhradu škody 

v zmysle § 373 a nasledujúcich ustanovení Obchodného zákonníka. 

4. Miestom dodania predmetu zmluvy je prevádzka dodávateľa Zbojnícky Halaš v sedle 

Zbojská časť obce Pohronská Polhora. 

5. Zmluvné strany súhlasia, aby oprávnení zamestnanci Pôdohospodárskej platobnej 

agentúry, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, orgánov 

Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby,  v súlade s právnymi predpismi Slovenskej 
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republiky a predpismi Európskej únie, vykonali voči zmluvným stranám kontrolu/audit 

dokumentácie a vecnú kontrolu skutočností súvisiacich s vykonaním obstarávania na 

predmet plnenia podľa tejto zmluvy, skutočností súvisiacich s realizáciou predmetu plnenia 

podľa tejto zmluvy a skutočností súvisiacich s poskytnutím nenávratného finančného 

príspevku na základe Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku uzavretej 

s Pôdohospodárskou platobnou agentúrou. Zmluvné strany sa zaväzujú kontrolu strpieť 

a poskytnúť týmto osobám nevyhnutnú súčinnosť .“ 

 

 

Článok V. 

Trvanie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to na dobu do 30.9.2022 od nadobudnutia jej 

účinnosti, alebo na dobu do realizácie akcie v rozsahu dojednanom v Prílohe č.1 zmluvy, 

podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr. 

2. Táto zmluva sa končí dohodou zmluvných strán, písomným odstúpením od zmluvy zo 

zákonných alebo zmluvných dôvodov, alebo písomnou výpoveďou. 

3.  Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená túto zmluvu vypovedať písomnou 

výpoveďou z akéhokoľvek dôvodu alebo bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba sú 2 

mesiace a začína plynúť prvého dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola 

výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.  

 

 

Článok VI. 

Záverečné ustanovenia 

1. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží odberateľ 

a dodávateľ obdrží jeden rovnopis. 

2. Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou dodatku, po 

dohode oboch zmluvných strán. 

3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami oboch zmluvných 

strán a účinnosť dňom nasledujúcim po zverejnení zmluvy v zmysle § 47a Občianskeho 

zákonníka na webovom sídle objednávateľa. 

4. Pokiaľ táto zmluva nerieši všetky práva a povinnosti zmluvných strán, riadia sa zmluvné 

strany príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými všeobecne 

záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu riadne prečítali a rozumejú jej obsahu, ich 

zmluvná voľnosť nie je obmedzená, zmluvu neuzavreli v tiesni ani za nápadne 

nevýhodných podmienok a súhlasia s ňou, na znak čoho pripájajú nižšie svoje vlastnoručné 

podpisy. 

 

Za Odberateľa: Za Dodávateľa: 

Tisovec, 10.9.2021 Zbojská, 10.9.2021 

Mgr. Irena Milecová Igor Vlček 


