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ZMLUVA O POSKYTNUTI SLUZIEB
Objednávateľ: Služby Obce Poproč s. r. o., r.s.p.
vzastúpení:
v

Oťsavská 24,044 24 Poproc
Ing. Iveta Komorová Hiľovská, konateľka spoločnosti

ICO:
DIC:
ICDPH:

53 304 870
2121340419
SK2121340419

Bank. spoj.:

Všeobecná úverová banka a.s.

Císlo účtu:

SK83 0200 0000 0043 8635 1257

v

v

v

Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Košice I., vo vL c. 49980/V Odd. Sro
(ďalej len "objednávateľ")
a

Poskytovateľ: TASPROJEKT s.r.o.
Jazmínová 5
040 11 Košice
Bankové spojenie: Príma banka Slovensko a.s.
Číslo účtu:
SK 71 5600 0000 0004 3860 4001
v

ICO:
v
DIC:

36176605
2021362244
SK2021362244

IČDPH:
Zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I., odd. Sro, vložka č. 9638/V
Osoby oprávnené jednať v tomto zmluvnom vzťahu: Ing. Stanislav Lupták
(ďalej len "poskytovateľ")
uzatvárajúpodľa§ 269 ods.20bchodnehozakonnilaa.5l3/l991 Zb. v znení neskoräích zmien a doplnkov
túto zmluvu o poskytnutí služieb:

L
PREDMET ZMLUVY
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť služby v tomto rozsahu:
A) poradenská Činnosť v oblasti obchodu a stavebníctva
B) výkon činnosti stavebného dozoru

C) zhotovovanie rozpočtov a kalkulácií stavebných prác
II.
DOBAPLNENIA

Zmluva sa uzaťvára na dobu neurčitú.

ffl.

PLATOBNÉ A FAKTURAČNÉ PODMIENKY

1. Faktúry za poskytované služby budú poskytovateľom vystavené nasledovne:
a) Za práce podľa článku I. Predmet zmluvy bod 1 .A bude fakturovaná hodinová
sadzba 10 bez DPH.

b) Za práce podľa Článku I. Predmet zmluvy bod 1 .B bude fakturovaná hodinová
sadzba 25 bez DPH

c) Za práce podľa článku I. Predmet zmluvy bod 1. C sa faktumje max. 0,30%
z rozpočtovaných nákladov na základe vzájomnej dohody.

2. Objednávateľje povinný zaplatiť dohodnutú cenu najneskôr do 10 dnf od vystavenia faktúry
na úČet poskytovateľa.
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IV.

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

1 ^Je^^TJJ^O??^l^Z^rSD^OTľ fľ"ÍÍ,??"sik5^ľlifl-doih^Íinutych služieb-

Mobjednávateľpritotrole ^ ze poskytovater-realizuje sluzby vrozpo. so

svojimi povinnosťami astouto zmluvou, je objednávateľ oprávneny dožadovať sa

^Í^L^S^^^l^d^!r^^^Í
tt^ľi^ll^S"rT?ÍZ-ľ^-^a^yT-fp?sob?m'
Objednávateľje povinný na to upozomiť poskytovateľa aje oprávneny dožadovať sa

toho, aby poskytovateľ tieto nedostatky odstránil v urČenej Íehote.

2. Objednávateľ sa zaväzyje odovzdať poskytovateľovi všetky podklady potrebné na

riadne poskytovanie dohodnutých služieb. Vrozsahu nevyhnutno'm'na riadne

pos,ky!OVEUÚ,f dohodnutych služieb Je objednávateľ povimiý poskytnúť na vyzvanie

poskytovateľovi potrebnú súčinnosť.

3. Poskytovateľ je povinný realizovať služby podľa požiadaviek objednávateľa
a v dohodnutom termíne.

4. Poskytovateľ nepreberá zodpovednosť za chyby anásledne za škody vzniknuté

^^lneat^L'ľ°jJS^!Í!>á
<IS^Sľ^, ,?"e!)ľ" "T1^.l^Ídl. ..u^oirmácii zo strany
objednávateľa, spôsobené nedostatoČnou vecnou a formáÍnou stránkou.

5' ^^ľíteLl!.J>ľJ^t^^Í'iJu^^!^ipo-!i?taiuté-í)od^a?iy^dokumentáciu ainé
infonnácie, ktoré sa dozvie pri alebo v súvislosti s plnemm účelu tejto zmluvy.

6. Odstúpiť od zmluvy môže objednávateľ v pripade, ak je poskytovateľ s poskytautím
predmetných sluzieb v omeškaní najmenej 30 dní, alebo ak sú poskytauté služby
zjavne nespôsobilé, aby plnili účel tejto zmluvy.

7. Poskytovateľ môže od zmluvy odstúpiť v prípade, ak mu objednávateľ včas a riadne
neposkytne podklady potrebné na výkon služby a ak je v omeskaní úhrad v rozsahu
troch mesiacov.

V.
f
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ZÁVERECNÉ USTANOVENIA

1. Práva a povinnosti zmluvných strán neupravené touto zmluvou sa riadia

^1^J^[,a^L?^?I?S???"?^o.l^lS-?'"5^ 991 zb-.vzn- zmien adoplnkov a

ďalŠínú súvisiacimí všeobecne záväznými právnymi predpismi.

2. Zmeny a dodaťky k tejto zmluve môžu byť vykonané iba písomnou formou po dohode
oboch zmluvných strán.

3. Zmluvné strany súhlasia s jej obsahom, čo potvrdzujú svojimi podpismi.

4SS=3 :P'ÄKÍ^A"^ ,S
objednávateľa.
5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, ktorých podpisom potvrdzuje každá zo
zmluvných strán prevzatiejedného z rovnopisov.

VPoproČi, dna25.06.2021

.*v

Objednávateľ
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