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Zmluva
o úprave závazkových vzťahov pri poskytovaní

služieb

na základe poukazov
(d'alej len "Zmluva")
ktorú uzatvorili v zmysle ustanovenia § 269 odseku 2), prvej vety zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov (d'alej len "ObZ'~, v spojení s ustanoveniami

§ 261 odseku 2) a odseku 3), písmena b) ObZ,
na jednej strane :
Obec Pečeňady,
štatutárnym

Pečeňady

orgánom

93, 922 07 Pečeňady,

pánom Ladislavom

IČO: 00312878,

80háčikom

- starostom

DiČ: 2020530952,

obce, oprávneným

konajúca

samostatne

konať a podpisovať v jej mene ;
(d'alej aj ako "Obec'~
na druhej strane :
pán Peter Ševčík,
932/53, 922 07

obchodné

meno:

Vefké Kostofany,

číslo živnostenského

Peter Ševčík

prevádzka:

registra 250-24461,

- PMTECH,

Pečeňady

s miestom podnikania

152, 922 07 Pečeňady,

konajúca osobne so všetkými

Športová

IČO: 43722199,

právami a povinnosťami

podnikatefa - fyzickej osoby;
(d'alej aj ako "Poskytovatel' služby'~
(spolu Obec a Poskytovatef služby aj ako "zmluvné strany'~
za nasledovných

podmienok :

Článok 1
Úvodné ustanovenia
1.) Poskytovatef služby je na základe Zmluvy o nájme nebytových priestorova
13.12.2019,

ktorá nadobudla právne účinky dňa 15.12.2019, t. j. nasledujúci deň po jej zverejnení

v zmysle ustanovenia
neskorších

nehnutefností, zo dňa

§ 47a odseku 1) zákona č. 40/1964 Zb. - Občianskeho

zákonníka,

v znení

predpisov (d'alej len "OZ'~, nájomcom nebytových priestorov v stavbe s. č. 152 - Dom

služieb, stojacej na parcele KN-C, parcelné číslo 869/11, zapísanej v celosti vo vlastníctve Obce pod
81 na liste vlastníctva číslo 415 katastrálneho

územia Pečeňady, obec: Pečeňady, okres: Piešťany

(d'alej len "NZ'~.
2.) Účelom

nájmu podfa NZ je uskutočňovanie

v Dome služieb, a to poskytovanie
súvisiaceho

maloobchodného

podnikatefskej

služieb - prevádzkovanie

a vefkoobchodného

činnosti

pohostinstva

Poskytovatefom

služby

a reštaurácie,

vrátane

tovaru, v súlade so stavebno-právnym

povolením

na užívanie Domu služieb.
3.) Na základe

prijatého

uznesenia

č. 27/06/2022,

zo dňa 02.06.2022

Obecného

zastupitefstva

Obce, bol sChválený návrh na poskytnutie "poukazov" na využívanie vybraných služieb v obci - d'alej
len "Služby",
súvisiaceho
trvalým

medzi ktoré patria služby -

maloobchodného

prevádzkovanie

a vefkoobchodného

pobytom v nej ku dňu prijatia citovaného

uznesenia zastupitefstva

tovaru,

pohostinstva

a reštaurácie,

a to pre všetkých

uznesenia,

obyvatefov

ktorí ku dňu schválenia

vrátane
Obce s

uvedeného

Obce dovršili min. 15 rokov veku, za splnenia d'alších podmienok,

ktoré

1

stanovila

Obec

v uvedenom

podmienky pre poskytnutie
Obce sa v tejto Zmluve

uznesení

obecného

zastupiterstva

poukazov obyvatefom Obce podfa citovaného

neuvádzajú,

nakofko

"poukazy'~. Ďalšie

(d'alej len

nie sú významné

uznesenia zastupitefstva

pre úpravu vzájomných

vzťahov

medzi zmluvnými stranami podra tejto Zmluvy.

Článok 2
Poskytovanie
Poskytovatel'om

Služieb obyvatel'om

služby na základe poukazov

Obce
a ich vyúčtovanie

1.) Poskytovatef služby v zmluvnom období, t. j. oda dňa 01.07.2022 do 10.12.2022 sa zavazuje, že
bude

poskytovať

a reštaurácie,

Služby

vrátane

obyvatefom

súvisiaceho

Obce

v prevádzke

maloobchodného

-

prevádzkovanie

a vefkoobchodného

pohostinstva

tovaru

na

základe

poukazov. Zobrazenie poukazov je obsahom prílohy ako neoddelitefnej súčasti tejto Zmluvy.
2.) Poskytovanie

služieb Poskytovaterom

služieb v pros pech obyvatefov Obce je určené platnosťou

poukazov na obdobie oda dňa 01.07.2022 do 10.12.2022.
3.) Hodnota
5,00 ,

poukazov

1x 10,00 

vydaných

obcou,

pozostávajúcich

z piatich

obyvatefa Obce v sume 30,00 

je pre jedného

poukazov

v hodnote

po 4x

(slovom: tridsať Eur), vrátane

dane z pridanej hodnoty. Hodnoty vydaných poukazov pre jedného obyvatefa Obce sú uvedené ako
maximálne, ich využitie závisí od výberu konkrétnej služby obyvaterom Obce.
4.) Poskytnuté Služby obyvatefom Obce na základe poukazov, vyúčtuje Poskytovatef služby Obci na
základe

mesačných

faktúr, vždy k poslednému

dňu kalendárneho

mesiaca,

za ktorý je faktúra

vystavená, a to nasledovne :
a) za mesiace júl 2022 a november 2022, vždy vyúčtované dvakrát za príslušný kalendárny mesiac,
prvý krát za obdobie od 1. dňa do 15. dňa mesiaca, a to vyúčtovanie
s odovzdaním

- zaslaním faktúry najneskOr do 20. dňa príslušného

základe poukazov vyúčtované
mesiaca,

a druhýkrát

k poslednému

za obdobie

dňu príslušného

od 16. dňa do posledného

kalendárneho

po mesiaci,

do posledného

dňa mesiaca,

mesiaca, s odovzdaním

dňa takéhoto

a to vyúčtovanie

- zaslaním faktúry najneskOr

po mesiaci, za ktorý sú Služby na základe poukazov vyúčtované

od 16. dňa do posledného

nasledujúceho

mesiaca, za ktorý sú Služby na

do 15. dňa mesiaca, so splatnosťou

do 10. dňa mesiaca nasledujúceho
za obdobie

k 15. dňu príslušného mesiaca

v ktorom

dňa

mesiaca,

boli Služby

so splatnosťou

na základe

do 15. dňa

poukazov

poskytnuté

mesiaca

v posledne

uvedenom období mesiaca, za ktoré sú vyúčtované;
b) za mesiac december

2022 ku dňu 10.12.2022, a jej odovzdaním

- zaslaním Obci najneskOr do

20.12.2022, so splatnosťou do 31.12.2022.
5.) Poskytovater

služby je povinný vystavovať

príslušné faktúry za jednotlivé

mesiace v zmluvnom

období so všetkými náležitosťami

účtovného a daňového dokladu v zmysle príslušných všeobecne

závazných

a za

Poskytovatef
poskytnuté,

právnych

predpisov

podmienok

služby, ako jej neoddelitefnú
každý poukaz jednotlivo

s tým, že počet priložených

podra

tejto

Zmluvy.

Ku

každej

faktúre

súčasť priložiť poukazy, na základe ktorých boli služby

opatrený podpisom prípadne pečiatkou Poskytovatefa

preukazov

je

k faktúre a suma vyúčtovaných

služby

služieb podfa nich musí

zodpovedať súčinu násobku počtu poukazov a ceny hodnoty jedného poukazu.
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6.) V prípade, že príslušná faktúra nebude mať predpísané náležitosti účtovného a daňového
dokladu, alebo nebudú k nej pripojené poukazy v stanovenom počte, tak ako je predmetom
vyúčtovania, alebo nebudú tieto poukazy opatrené podpisom prípadne pečiatkou Poskytovatefa
služby, prípadne budú faktúry predložené Obci na úhradu po lehote na jej doručenie, alebo
s uvedením skoršej lehoty splatnosti, Obec je oprávnená bez uskutočnenia úhrady fakturovanej
sumy, vrátiť faktúru na doplnenie alebo prepracovanie Poskytovatefovi služby s novou lehotou
splatnosti 15 dní oda dňa vystavenia novej faktúry.

Článok 3
Záverečné ustanovenia
1.) Táto Zmluva je medzi Obcou a Poskytovatefom služby uzatvorená na dobu určitú do 10.12.2022,
kedy zaniknú jej právne účinky. V prípade súhlasného prejavu vole zmluvných strán o predížení
zmluvnej doby tejto Zmluvy, Obec a poskytovatef služby uzatvoria najneskor do 05.12.2022 Dodatok
k tejto Zmluve v zmysle odseku 8) tohto článku.
Právne účinky tejto Zmluvy pred uplynutím zmluvnej doby zaniknú na základe vzájomnej písomnej
Dohody zmluvných strán, ďalej na základe skutočnosti - ku dňu skončenia nájmu podfa NZ, alebo na
základe písomnej výpovede Obce s výpovednou lehotou jedného mesiaca, plynúcou oda dňa prvého
dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď Obce doručená poskytovatefovi
služby.
2.) Zmluvnými stranami bolo stanovené, že na závazkovo-právneho vzťahy podfa tejto Zmluvy sa
primerane použijú ustanovenia §§ 261 až 408a ObZ (všeobecné ustanovenia o obchodných
závazkových vzťahoch).
3.) Vzhfadom na to, že Obec je povinnou osobou v zmysle ustanovenia § 2 odseku 1) zákona č.
211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, v znení neskorších predpisov (ďalej len
"Zákon''), táto Zmluva je povinne zverejňovanou zmluvou v zmysle ustanovenia § 5a Zákona.
Na základe ustanovenia § 47a odseku 1) OZ, v spojení s ustanovením § 1 odseku 2) ObZ,
zmluvnými stranami bolo určené, že Zmluva nadobudne svoje závazkovo-právne účinky dňom
nasledujúcim po dni jej zverejnenia v registri príslušnom na povinné zverejňovanie zmlúv v zmysle
Zákona, tak ako je uvedené ďalej v ustanoveniach nasledovného odseku tohto článku Zmluvy.
4.) Obec sa zavazuje dať túto Zmluvu na zverejnenie v rozsahu stanovenom Zákonom v príslušnom
registri v zmysle ustanovení § 5a odsekov 6) a 7) Zákona, tak aby Zmluva nadobudla právne účinky.
Potvrdenie o zverejnení tejto Zmluvy v zmysle ustanovenia § 5a odseku 11) Zákona, nie je Obec
povinná vystaviť a odovzdať Poskytovatefovi služby, nakofko tento si nevyhradil, aby mu Obec
takéto potvrdenie predložila. V prípade, že Obec nezverejní túto Zmluvu v súlade so zákonom ani do
troch mesiacov oda dňa uzatvorenia tejto Zmluvy, platí v zmysle ustanovenia § 47a odseku 4) OZ
zákonná domnienka, že táto Zmluva nebola uzatvorená.
5.) Táto Zmluva je vypracovaná v troch rovnopisoch, z ktorých po ich obojstrannom podpísaní
dostane Obec jej dva rovnopisy a poskytovatef služby zostávajúci rovnopis. Neoddelitefnou súčasťou
tejto Zmluvy je príloha v zmysle ustanovenia článku 2 odseku 1.) tejto Zmluvy.
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6.) Zmluvné strany sa zavazujú, že informácie,

ktoré im boli sprístupnené

v súvislosti uzatvorením

a plnením tejto Zmluvy nezveria tretím osobám bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany a tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto Zmluvy. Uvedená povinnosť

§ 5a odseku 4) zákona

v súlade s ustanovením

Č.

211/2000 Z.z. sa vzťahuje len na tie informácie,

ktoré sa v rámci zverejnenia tejto Zmluvy nesprístupňujú.
nevzťahuje

v zákonnom

rozsahu na tie informácie,

Naopak zmluvne stanovená povinnosť sa

a to ani na informácie označené ako doverné,

ktoré sa v rozsahu zákona v rámci zverejnenia tejto Zmluvy sprístupňujú.
7.) Všetky písomnosti, týkajúce sa práva
adresy zmluvných
niektorou

povinností vyplývajúcich

z tejto Zmluvy sa doručujú na

strán uvedené v záhlaví tejto Zmluvy alebo na inú adresu písomne oznámenú

zo zmluvných

strán. Všetky písomnosti,

pokiaf sa nedoručujú

adresáta, sa zasielajú poštou vo forme doporučenej zásielky s doručenkou,
a posúdenie právnych účinkov jednotlivých
písomnosti

adresátom

odosielatefovi,

vyznačený

Ak sa zásielka

z akéhokofvek

dovodu

vráti

považuje sa deň jej vrátenia za deň doručenia písomnosti, a to aj vtedy, ak sa adresát

odkladu si vzájomne

uložení na pošte nedozvedel.
písomne oznamovať

a nájomca povinní bezodkladne

Zmluvné strany sú povinné bez

zmeny, ktoré sa týkajú údajov uvedených

v záhlaví tejto Zmluvy. Pokiaf sa zmeny týkajú relevantných
prenajímatef

pričom pre plynutie lehot

písomných právnych úkonov je rozhodujúci deň prevzatia

na doručenke.

o odoslaní zásielky a jej prípadnom
zbytočného

osobne oproti podpisu

údajov uvedených

vtejto

Zmluve, sú

uzatvoriť písomný dodatok k tejto Zmluve o takýchto

zmenách.
8.) Osoba

konajúca

v mene Poskytovatefa

služby je si vedomá,

že bez ohradu

na zákonné

spracovanie

ich osobných údajov, podpisom štatutárneho

orgánu na tejto Zmluve je daný súhlas so

zisťovaním,

spracovaním

údajov v rozsahu a v zmysle ustanovení

zákona

a uchovávaním

č. 18/2018 Z.z. o ochrane

ich osobných

osobných

údajov,

v znení

neskorších

predpisov,

na účely

uzatvorenia tejto Zmluvy, ako aj v súvislosti s plnením, povinností a práv znej vyplývajúcich.
9.) Akékorvek

zmeny

tejto Zmluvy

sa možu

urobiť

len na základe

vzájomnej

dohody

Obce

a Poskytovatefa služby, a to písomne vo forme očíslovaných dodatkov.
10.) Obec a Poskytovatef
rozsahu

sposobilí

štatutárnych

na právne úkony, táto ich sposobilosť

sposobom obmedzená,
zrozumitefne

služby prostredníctvom

orgánov vyhlasujú,

ani zmluvná

vofnosť

že sú v celom
nie je žiadnym

a že táto Zmluva bola uzatvorená na základe ich slobodne, vážne, určite a

prejavenej vole, bez nátlaku, ako aj to, že ju po prečítaní a schválení, na znak súhlasu

s jej obsahom, vlastnoručne podpísali.

Obec Pečeňady

/\;U\

~V!-

/' ••••• :;';;»•••••••••

./

S!l7~\ ~

pán Ladislav Boháčik

pán Peter šev\

starosta obce

4

