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ZMLUVA  

O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
 (ďalej len „Zmluva“) 

 

Článok I.  

Zmluvné strany 

 

1./ Objednávateľ:  Slovenský hodváb PLUS, s.r.o. 
sídlo:    Továrenská 532, 905 01 Senica 

IČO:    45 480 583 

DIČ / IČ DPH:  SK 2023007866 

zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,  

    Číslo vložky: 25334/T  

v mene ktorej koná:  Jiří Šmehlík, konateľ 

bankové spojenie:  

názov banky:  Slovenská sporiteľňa, a.s. 

číslo účtu (v tvare IBAN): SK45 0900 0000 0006 3461 6843 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

 

a 

 

2./ Dodávateľ:  

obchodné meno:    Sociálny podnik mesta Senica, s.r.o. 

sídlo:    Štefánikova 1318/69A, 905 01 Senica 

IČO:    53 478 495 

DIČ / IČ DPH:  2121384705 / - 

zapísaná:   Obchodný register Okresného súdu Trnava, Oddiel: Sro,  

          Číslo vložky: 48142/T 

v menej ktorej koná: Ing. Nora Černáčková, konateľ  

bankové spojenie: 

názov banky:  Všeobecná úverová banka, a.s. 

číslo účtu (v tvare IBAN):  SK29 0200 0000 0044 0329 7353 

(ďalej len „Dodávateľ“) 

 

 

Článok II.  

Predmet Zmluvy 

 

1. Predmetom tejto Zmluvy je záväzok Dodávateľa poskytovať Objednávateľovi služby 

bližšie špecifikované v bode 2. tohto Článku tejto Zmluvy. Objednávateľ sa zaväzuje 

Dodávateľovi za poskytnuté služby podľa predchádzajúcej vety zaplatiť dohodnutú 

cenu a to za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve. 

 

2. Dodávateľ sa v zmysle tejto Zmluvy zaväzuje poskytovať Objednávateľovi služby 

spočívajúce v kosení trávnatých plôch a odburiňovaní a okopaní záhonu 

v nasledovnom rozsahu: 

 

časť výmery parcely 3094/1 register C  je 373 m2 – parcela sa nachádza pri objekte 

s adresou Továrenská 13172/24, 905 01 Senica. 
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výmera plochy záhonu je 25 m2 -  sa nachádza pri objekte s adresou Továrenská 

13172/24, 905 01 Senica. 

 

 

3. Kosením sa rozumie kosenie trávnatých plôch na výšku 4-6 cm, zber a odvoz 

posekanej hmoty.  Zber a odvoz pokosenej hmoty do 5 kalendárnych dní od kosenia. 

                 

           (ďalej aj ako „Služby“) 

 

Článok III.  

Miesto a termín plnenia 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Objednávateľovi Služby na základe objednávok od 

Objednávateľa, ktoré sa budú zasielať mailom. Dodávateľ do 24 hod. od obdržania 

objednávky podľa predchádzajúcej vety potvrdí prijatie objednávky a je povinný začať 

vykonávať činnosť súvisiacu s predmetom zmluvy najneskôr do 5 kalendárnych dní 

od obdržania objednávky. V prípade zmien  v rozsahu činnosti súvisiacej s predmetom 

zmluvy podľa pokynov objednávateľa a v prípade vyššej moci (neočakávané prírodné 

a iné javy), Dodávateľ nie je povinný dodržať dohodnutý termín vykonania činnosti 

súvisiacej s predmetom zmluvy. 

  

2. Dodávateľ bude vykonávať činnosť súvisiacu s predmetom zmluvy pre Objednávateľa  

vždy 1x až 2x mesačne podľa potreby a to vždy na základe objednávky podľa bodu 1. 

   

3. Miestom plnenia je katastrálne územie Senice bližšie špecifikované v Článku  II. bode 

2 tejto Zmluvy. 

 

 

Článok IV.  

Cena za Služby 

  

1. Cena za Služby je stanovená dohodou zmluvných strán nasledovne:  

 

Položka Merná jednotka Cena za mernú jednotku 

Kosenie trávnatých plôch 1 m2 0,15 € 

Odburiňovanie a okopanie 

záhonu 

1 m2 0,78 € 

 

 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že uvedené ceny sú konečné a sú v nich zahrnuté všetky 

náklady Dodávateľa, ktoré v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy vynaloží. 

 

3. K zmene ceny uvedenej v bode 1. môže dôjsť v prípade, ak sa Dodávateľ stane 

platcom DPH a iných administratívnych opatrení štátu. O zmene ceny uvedenej 

v bode 1. zmluvné strany spíšu medzi sebou dodatok k tejto Zmluve. V prípade 

neakceptácii ceny zo strany Objednávateľa, je Dodávateľ oprávnený odstúpiť od tejto 

Zmluvy bezodkladne po odmietnutí podpisu tohto dodatku.  

 

4. Objednávateľ je povinný zaplatiť za Služby poskytnuté v každom príslušnom 

kalendárnom mesiaci na základe faktúry – daňového dokladu vystaveného 

Dodávateľom vždy do 5. dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 

v ktorom boli Služby poskytnuté. Lehota splatnosti faktúry je 14 (slovom: štrnásť) dní 
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odo dňa jej doručenia Objednávateľovi. Faktúra bude uhradená bezhotovostným 

prevodom na účet Dodávateľa uvedený v Článku I. tejto Zmluvy.  

 

 

 

 

Článok VI.  

Povinnosti zmluvných strán 

 

1. Dodávateľ sa zaväzuje poskytovať Služby riadne a včas za podmienok dohodnutých 

v tejto Zmluve. Dodávateľ sa zaväzuje v zmysle uvedeného dodať Služby 

v požadovanom rozsahu a kvalite, v termíne na miesto plnenia podľa tejto Zmluvy.  

 

2. Objednávateľ sa zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto Zmluve zaplatiť 

Dodávateľovi dohodnutú cenu za poskytnuté Služby. Objednávateľ je povinný 

poskytnúť Dodávateľovi všetky potrebné informácie k efektívnemu vykonávaniu prác. 

Odberateľ je povinný potvrdiť prevzatie vykonaných prác mailom.  

 

 

Článok VII.  

Záruka 

 

1. Dodávateľ je povinný v prípade vadného poskytnutia Služieb odstrániť reklamované 

vady najneskôr do troch dní, ak si zmluvné strany nedohodnú inú lehotu.  

 

 

Článok VIII.  

Ukončenie zmluvného vzťahu 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s dvojmesačnou výpovednou lehotou, ktorá 

začne plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

 

2. K zániku tejto Zmluvy môže dôjsť aj: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán alebo  

b) odstúpením od Zmluvy. 

 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak Dodávateľ poruší 

zmluvné povinnosti podľa tejto Zmluvy. Odstúpeniu od Zmluvy musí predchádzať  

písomné upozornenie na porušenie povinností. Ak Dodávateľ nesplní povinnosť, ktorú 

porušuje v lehote 15 dní od doručenia písomného oznámenia, má Objednávateľ právo 

odstúpiť od Zmluvy.  

 

4. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od Zmluvy v prípade podľa Článku IV. bodu 

3 tejto Zmluvy. 

 

5. Skončenie platnosti tejto Zmluvy nemá na základe dohody zmluvných strán vplyv na 

povinnosť zaplatiť zmluvné pokuty a náhradu škody, ktorá vznikla. 
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Článok IX.  

Záverečné ustanovenia 

 

1. Túto Zmluvu možno meniť a dopĺňať písomnými dodatkami podpísanými obidvoma 

zmluvnými stranami. 

 

2. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom, 

ktorý nasleduje po dni jej zverejnenia na webovom sídle Dodávateľa. 

 

3. Zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých Objednávateľ obdrží 1 

vyhotovenie a Dodávateľ obdrží 1 vyhotovenie. 

 

4. Zmluvné strany podpisom tejto Zmluvy vyhlasujú, že si túto Zmluvu riadne prečítali, 

v plnom rozsahu porozumeli jej obsahu, ktorý je pre ne dostatočne zrozumiteľný a 

určitý, že táto vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že táto nebola uzavretá ani 

v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak toho ju týmto vlastnoručne 

podpisujú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

V Senici ............................    V Senici ............................ 

 

Objednávateľ:                                                     Dodávateľ: 

                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

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

        

 

 

 

  


