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ZZMMLLUUVVAA  oo  ppoosskkyyttoovvaanníí  sslluužžiieebb    

( ďalej len „zmluva“ ) 

uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka   

 

 

 

Zmluvné strany : 

 

Dodávateľ: 

Názov : Marián Ridilla - ELEKT               ...  
Sídlo : Zimná 23/338, 07664 Zemplínska Teplica               

Prevádzka:  Zimná 23/338, 07664 Zemplínska Teplica                

IČO: 40 995 761               

DIČ: 1072610154                                                                                                                                       

Štatutárny orgán : Marián Ridilla   

na strane jednej (ďalej len dodávateľ) 

 

a 

 

Objednávateľ: 

Názov : Obec Zemplínska Teplica               ....  

Sídlo : Okružná 340/2                

IČO : 00 332 194                

DIČ: 2020741294     

Bankové spojenie : Prima banka a.s., pobočka Trebišov      

Číslo účtu : 432 203 5001/5600    

Štatutárny orgán : starostka obce Mgr. Jozefína Uhaľová  

na strane druhej (ďalej len objednávateľ) 

 

 

 

      Článok I. 

    Predmet dohody a spôsob plnenia 

 

1. Predmetom tejto zmluvy (ďalej len „zmluva“) je poskytnutie služby: údržba verejného 

osvetlenia, miestneho  čistiarne odpadových vôd a čerpacích staníc na trase 

kanalizácie a elektroinštalačné práce (ďalej len „služba“), v rozsahu podľa potrieb 

verejného obstarávateľa v čase trvania tejto dohody a to od nadobudnutia účinnosti 

dohody až do uplynutia jej platnosti. 

 

 

Článok II. 

Termín plnenia 

 

1. Služba bude poskytovaná v čase a rozsahu podľa potrieb verejného obstarávateľa na 

základe objednávky. 

2. Tovar bude dodaný v čase a rozsahu podľa potrieb verejného obstarávateľa na základe 

objednávky. 
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Článok III. 

Cena plnenia 

 

1. Ceny plnenia zmluvy sú stanovené v súlade so zákonom NR SR č.18/1996 Z. z. 

o cenách v znení neskorších predpisov, vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa 

vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov. 

2. Cena za plnenie služby bude stanovená podľa skutočného rozsahu hodín poskytnutia 

služby. 

3. V prípade, že objednávateľ požaduje dodať tovar, dodávateľ vždy, ešte pred 

objednaním resp. použitím tovaru, oboznámi objednávateľa s druhom, množstvom 

a cenou tovaru, o ktorého dodanie prejavil verejný obstarávateľ záujem. Dodávateľ je 

oprávnený tovar dodať, použiť alebo zabudovať iba po súhlase objednávateľa. 

 

 

Článok IV. 

Platobné  podmienky 

 

1. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby a za dodaný tovar na základe 

faktúry vystavenej dodávateľom vždy po každom čiastkovom splnení tejto dohody. 

Faktúra musí spĺňať všetky náležitosti daňového dokladu a musí byť odsúhlasená 

a podpísaná objednávateľom. 

2. Dodávateľ sa zaväzuje za plnenie dohody fakturovať podľa skutočne vykonaného 

rozsahu plnenia. 

3. Splatnosť faktúr je 14 dní od termínu doručenia faktúry objednávateľovi. 

 

 

 

 

Článok V. 

Podmienky plnenia zmluvy 

       

1. Dodávateľ je povinný vykonávať všetky zásahy opravy a údržbu prostredníctvom 

odborne zdatných, riadne zaškolených a oprávnených osôb. 

2. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za kvalitu dodaného tovaru a poskytnutých 

služieb. 

3. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za vykonanie všetkých bezpečnostných 

opatrení. Dodávateľ v plnom rozsahu zodpovedá za všetky škody na zdraví a majetku, 

ktoré vzniknú zmluvným stranám alebo tretím osobám v dôsledku poskytnutia služieb 

a dodania tovaru alebo v súvislosti s vykonaným servisom a dodaným tovarom.  

4. Dodávateľ poskytuje záruku na všetky poskytnuté služby a na všetok dodaný tovar 

v dĺžke 24 mesiacov resp. podľa príslušných zákonných ustanovení. 

 

Článok V. 

Zmluvné pokuty 

       

1. V prípade nedodržania termínu splatnosti faktúr objednávateľom má dodávateľ právo 

požadovať zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

2. V prípade nedodržania termínu plnenia zákazky má objednávateľ právo požadovať 

úhradu zmluvnej pokuty vo výške 0,05% z ceny zákazky. 
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Článok VI. 

Ukončenie dohody 

 

1. Objednávate má právo odstúpiť od dohody ak : 

- dodávateľ opakovane neplní zákazku v stanovenej lehote, 

- dodávateľ opakovane nedodržiava podmienky tejto dohody. 

2. Dodávateľ má právo odstúpiť od tejto dohody, ak objednávateľ opakovane 

nedodržiava podmienky tejto dohody. 

3. Ukončenie dohody je možné bez udania dôvodu oboma zmluvnými stranami po 

doručení písomného oznámenia o ukončení druhej strane. 

 

 

      Článok VII. 

     Ostatné  ustanovenia 

 

1. Táto dohoda nadobúda účinnosť po jej podpísaní oboma zmluvnými stranami a deň po 

jej zverejnení na webovom sídle objednávateľa. 

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. 

3. Podmienky tejto dohody je možné meniť a dopĺňať len na základe súhlasu oboch 

zmluvných strán a to formou písomných dodatkov. Dodatok je platný podpisom oboch 

zmluvných strán. 

            

      Článok VIII. 

     Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto dohoda bola vyhotovená v 3-och exemplároch, 2 exempláre obdrží objednávateľ        

a 1 exemplár dodávateľ, z ktorých každý má váhu  originálu. 

 

 

V Zemplínskej Teplici dňa 31.12.2018                         

 

 

 

Za objednávateľa : Mgr. Uhaľová Jozefína .......................... 

    

 

 

 

Za dodávateľa : Ridilla Marián ............................................ 

 

 
 


