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ZMLUVA  O  POSKYTOVANÍ  SLUŽIEB 
uzavretá podľa §269 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb.  

Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
 
 
Objednávateľ:   
Správa majetku Sereď, s.r.o. 
Sídlo: Nám. republiky, 1176/10, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 28462/T 
zastúpená: Mgr. Ing. Daniela Vargová, konateľka 
IČO: 46439 773 
DIČ: 282000 6002  
IČ DPH: SK 282000 6002  
IBAN: SK88 0900 0000 0050 2219 7572 
(ďalej len „objednávateľ“) 
 
a 
 
Poskytovateľ: 
TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 
Sídlo: Vážska 1876/36, 926 01 Sereď 
zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka číslo: 34080/T  
v zastúpení: PhDr. Stanislav Kunák, riaditeľ, štatutárny zástupca                                                                                                                                                                                                                                 
IČO: 37 986 856   
DIČ: 2022367138 
IBAN: SK76 0900 0000 0002 0248 1770 
(ďalej len „poskytovateľ“) 
 

I. 
Základné ustanovenia a predmet zmluvy 

1. Poskytovateľ na základe dojednaných podmienok v tejto zmluve sa zaväzuje vykonávať 
čistiace a upratovacie služby na adrese objednávateľa - areál Futbalového štadióna, 
Športová ul., 926 01 Sereď  podľa nasledovnej špecifikácie:  
• jedenkrát do týždňa, spravidla každý utorok, v období od 1.4. do 31.10. 

kalendárneho roka, t.j. 7 mesiacov v kalendárnom roku. 
2. Poskytovateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky ustanovené všeobecne   

záväznými právnymi predpismi a touto zmluvou  a je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a 
riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté.  

3. Objednávateľ prehlasuje, že spĺňa všetky podmienky a požiadavky ustanovené v tejto 
zmluve a  je oprávnený túto zmluvu uzavrieť a riadne plniť záväzky v nej obsiahnuté. 

4. Objednávateľ sa zaväzuje za výkon realizovanej služby zaplatiť cenu v zmysle čl. III.. 
5. Prípadnú reklamáciu vady predmetu plnenia tejto zmluvy   je objednávateľ povinný 

oznámiť bezodkladne, najneskôr do 3 dní od jej zistenia. 
6. Poskytovateľ sa zaväzuje prípadné vady odstrániť bez zbytočného odkladu po uplatnení 

oprávnenej reklamácie objednávateľom. 
 

III. 
Dohoda o cene  a  platobné podmienky. 

1. Cena predmetu zmluvy uvedeného v bode I. tejto zmluvy  je 185 EUR /mesačne (slovom 
jedenstoosemdesiatpäť eur). Cena je konečná, poskytovateľ nie je platcom DPH. 
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2. Podkladom pre úhradu predmetných služieb bude faktúra vystavená  do 5 dní po uplynutí 
kalendárneho mesiaca. Splatnosť faktúry je 14 dní od dňa vystavenia. 

 
IV. 

Termín plnenia a výpovedná doba. 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, od 01.07.2017  do 31.10.2018. 
2. Výpovedná doba pre obe strany  je 1 mesiac, vždy od 1-ho dňa nasledujúceho mesiaca, 

písomnou formou. 
 

V. 
Zmluvné pokuty 

1. Pri omeškaní objednávateľa so zaplatením vystavenej faktúry zaplatí poskytovateľovi 
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% z dlžnej čiastky za každý deň omeškania. 

 
VIII. 

Záverečné ustanovenia 
1. Zodpovednosť za svojich zamestnancov  v súvislosti s dodržiavaním bezpečnostných 

predpisov  o ochrane zdravia znáša poskytovateľ. 
2. Objednávateľ je oprávnený vykonávať kontrolu realizácie prác podľa jeho vlastného 

uváženia. 
3. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oprávnenými zástupcami obidvoch 

zmluvných strán a stáva sa účinnou nasledujúcim dňom po jej zverejnení na webovom 
sídle poskytovateľa. Povinnosť zmluvu zverejniť vyplýva z ustanovenia §5a zákona č. 
211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých 
zákonov (zákon o slobode informácií) v platnom znení.  

4. Meniť alebo dopĺňať obsah tejto zmluvy je možné len vo forme písomných dodatkov, 
ktoré budú platné, ak budú potvrdené a podpísané obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Ak sa vyskytnú otázky neriešené touto zmluvou, použijú sa primerane ustanovenia 
Obchodného zákonníka. 

6. Táto zmluva je vypracovaná v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana si 
ponechá jeden originál.  

 
 
V Seredi dňa 30.6.2017 
 
 
 
Objednávateľ:     Poskytovateľ: 
Správa majetku Sereď, s.r.o.                           TEEN CHALLENGE SLOVAKIA, n.o. 
Ing. Mgr. Daniela Vargová, konateľka  PhDr. Stanislav Kunák, riaditeľ 
   
  
...................................................   ...................................................... 
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