Zmluva o poskytovaní služieb 12/2019
uzatvorená v súlade s § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov
medzi:

Objednávateľ:

Sídlo:
V zastúpení:
IČO:
DIČ:
Tel.:
E-mail:

Poskytovateľ:

Sídlo:

Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie
UI.SNP 15,083 01 Sabinov
Mgr. Ľubica Richmanová - Fabišíková - riaditeľ
37 945 041

051 489 1093
pppsabinov@sabnet.sk

Stanislav Vaňo
Vedený v Živnostenskom registri Obvodného úradu v Prešove
č. OŽP - 1/2007/01724-2/CR 1 Č.ŽR 708/15961
Gen.Svobodu 22, 083 01 Sabinov

V zastúpení:
Stanislav Vaňo - majiteľ
402 902 21
IČO:
DIČ:
1048322803
Bank, spojenie: VÚB Banka, pobočka Prešov
IBAN :
Tel.:

ČI. I.
Účel, povaha a predmet zmluvy
1.

Táto zmluva sa uzatvára podľa §269 ods. 2 Obchodného zákonníka ako nepomenovaná zmluva.

2.

Účelom tejto zmluvy je upraviť vzájomné vzťahy pri poskytovaní služieb a prác pre objednávateľa, v priestoroch
objednávateľa.

3.

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytovať objednávateľovi v súlade s podmienkami tejto zmluvy
nasledovné služby:

- bezpečnostno-technická v zmysle § 22 zákona č. 124/2006 Z. z.,
- činnosť technika požiarnej ochrany v zmysle § 9 ods. 2 zákona č. 314/2001 Z. z.,.
4.

Poskytovateľ vykonáva dojednané práce a služby na základe predmetu činnosti uvedeného v živnostenskom
oprávnení.

5.

Pracovník oprávnený na vykonávanie prác podľa bodu 1.3 je Stanislav Vaňo, narodený
v prílohe tejto zmluvy oprávnenosť k výkonu prác a služieb.

6.

Predmetom tejto zmluvy je ďalej záväzok objednávateľa uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby dohodnutú
odmenu podľa tejto zmluvy.

ktorý dokladuje

ČI. II
Podmienky poskytovania služieb
1.

Jednotlivé služby bude poskytovateľ poskytovať objednávateľovi na základe objednávky zo strany objednávateľa,
pričom objednávateľ objednávku nahlási poskytovateľovi telefonicky, e-mailom alebo iným vhodným spôsobom.
Na základe takejto objednávky objednávateľa si zmluvné strany dohodnú konkrétny predmet poskytovanej služby,
jej rozsah a ďalšie podmienky.

2.

V prípade, ak na účely poskytnutia konkrétnej služby bude potrebné vykonať určité právne úkony v mene
objednávateľa, objednávateľ sa zaväzuje bezodkladne udeliť poskytovateľovi písomné splnomocnenie v potrebnom
rozsahu.

3.

Miestom poskytnutia služieb bude v CPPPaP, SNP 15 v Sabinove. Služby môžu byť na základe dohody zmluvných
strán poskytnuté aj v sídle poskytovateľa alebo na inom dohodnutom mieste.

ČI. III
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy riadne, včas a v profesionálnej kvalite.

2.

Poskytovateľ je pri poskytovaní služieb povinný postupovať s odbornou starostlivosťou, zachovávať zákony ako aj
iné všeobecne záväzné právne predpisy a v ich medziach sa riadiť pokynmi objednávateľa.

3.

Pri poskytovaní služieb podľa tejto zmluvy je poskytovateľ oprávnený vyžadovať a objednávateľ je povinný
poskytovať súčinnosť potrebnú pre riadne poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa. Objednávateľ sa zaväzuje
najmä poskytovať poskytovateľovi všetku požadovanú dokumentáciu, informácie a údaje potrebné pre riadne
poskytnutie služieb. Objednávateľ zodpovedá za včasnosť, úplnosť a správnosť dokumentácie, informácií a údajov
poskytnutých poskytovateľovi, ako aj za riadne a včasné poskytnutie ďalšej súčinnosti potrebnej pre riadne
poskytovanie služieb zo strany poskytovateľa.

4.

Prípadné neposkytnutie súčinnosti zo strany objednávateľa v súlade s bodom 3 tohto článku zmluvy primerane
posúva všetky nasledujúce termíny, ktorými je viazaný poskytovateľ, a to o lehoty, ktoré na základe konkrétnych
okolností (napr. z dôvodu obmedzení daných personálnou kapacitou poskytovateľa) môžu byť dlhšie, ako je
skutočná dĺžka neposkytnutia súčinnosti zo strany objednávateľa.

5.

Objednávateľ sa zaväzuje uhrádzať poskytovateľovi platby podľa tejto zmluvy riadne, včas a v plnej výške.

6.

Objednávateľ je oprávnený dávať poskytovateľovi pokyny súvisiace s poskytovaním služieb podľa tejto zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje včas informovať objednávateľa, ak dospeje k záveru, že ktorýkoľvek pokyn objednávateľa
je nesprávny, nevhodný, nevykonateľný, v rozpore s právnym poriadkom alebo záujmami objednávateľa, alebo má
iné nedostatky. V prípade, ak objednávateľ aj napriek upozorneniu poskytovateľa na splnení takýchto pokynov trvá,
poskytovateľ nezodpovedá za škodu vzniknutú v dôsledku týchto pokynov. Poskytovateľ však nie je povinný
postupovať podľa pokynov objednávateľa, ak by tieto pokyny boli nevykonateľné alebo boli v rozpore s právnym
poriadkom. Od pokynov objednávateľa sa môže poskytovateľ odchýliť aj vtedy, ak je to naliehavo nevyhnuté
v záujme objednávateľa a poskytovateľ nemôže včas získať jeho súhlas.

7.

Zmluvné strany sa dohodli, že všetky informácie a dokumenty získané počas alebo v súvislosti s plnením tejto
zmluvy sú prísne dôverné a zmluvné strany trvajú na ich utajení. Zmluvné strany sa zaväzujú všetky tieto informácie
a dokumenty udržať v utajení a neposkytnúť ich bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
žiadnym tretím osobám, a to tak počas trvania zmluvného vzťahu, ako aj po jeho skončení.

ČI. IV
Odmena a platobné podmienky
1.

2.

Odmena za poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy je zmluvnými stranami dohodnutá nasledovne:
a) 33,- EUR za kalendárny mesiac poskytovania služieb uvedených v či. lods. 3, s výnimkou služieb, na ktoré
sa vzťahuje odmena podľa písm. b)
b} 20,- EUR za každé jednotlivé vypracovanie formulára alebo iného dokumentu požadovaného orgánom mimo
zápisu z kontrolnej činnosti orgánu,
Zmluvné strany sa dohodli, že odmena za poskytnuté služby bude poskytovateľom fakturovaná vždy po ukončení
príslušného kalendárneho štvrťroka za všetky služby poskytnuté poskytovateľom objednávateľovi v danom
kalendárnom štvrťroku. V prípade, že služba nebude trvať kalendárny štvrťrok bude fakturovaná za príslušné
mesiace poskytnutej služby.

3.

Splatnosť faktúry je 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi.

4.

V prípade, ak faktúra vystavená poskytovateľom nebude obsahovať všetky zákonom predpísané náležitosti,
je objednávateľ oprávnený, a to najneskôr do 5 dní od jej obdŕžania, takúto faktúru vrátiť poskytovateľovi
na doplnenie a počas tejto doby objednávateľ nie je v omeškaní s jej úhradou. Nová lehota splatnosti začne plynúť
až dňom doručenia doplnenej faktúry objednávateľovi.

5.

V prípade omeškania sa objednávateľa s úhradou odmeny má poskytovateľ nárok na zmluvnú pokutu vo výške
0,05% z dlžnej sumy za každý, aj začatý, deň omeškania.

ČI. v
Trvanie zmluvy
1.

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom 01.10.2019. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.

2.

Túto zmluvu môžu zmluvné strany ukončiť:
a) písomnou dohodou oboch zmluvných strán,
b) písomnou výpoveďou aj bez uvedenia dôvodu, pričom výpovedná lehota pre obe zmluvné strany je 1 mesiac
a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po jej doručení druhej zmluvnej strane,
c) písomným odstúpením od tejto zmluvy z dôvodu podstatného porušenia zmluvnej povinnosti, pričom
za podstatné porušenie zmluvnej povinnosti zo strany objednávateľa sa považuje najmä neuhradenie
odmeny fakturovanej poskytovateľom v lehote splatnosti, alebo uvedenie vedome nepravdivých údajov
alebo informácií pri plnení povinnosti podľa či. III bod 3 tejto zmluvy.

ČI. VI
Doručovanie
1.

Všetky dokumenty a písomnosti medzi zmluvnými stranami podľa tejto zmluvy sa zasielajú písomne,
prostredníctvom poštového doručovateľa.

2.

Daňové doklady - faktúry vystavené poskytovateľom budú zasielané elektronicky formou e-mailu, a to na adresy
uvedené v záhlaví tejto zmluvy, pokiaľ zmluva neurčuje alebo pokiaľ sa strany nedohodnú inak.

3.

Písomnosť sa považuje za doručenú aj:
a) v prípade doručovania prostredníctvom poštového doručovateľa, ak adresát odmietne písomnosť prevziať,
alebo písomnosťsa vráti ako nedoručená; v tomto prípade sa písomnosťpovažuje za doručenú dňom vrátenia
nedoručenej zásielky, aj keď sa adresát o jej doručení nedozvedel;
b) v prípade doručovania elektronickou formou prostredníctvom e-mailu, ak si ho zmluvné strany zvolili ako
spôsob doručovania, uplynutím desiatich (10} kalendárnych dní od odoslania, a to aj v prípade, že adresát
na e-mail nereagoval alebo si ho neprečítal.

ČI. VII
Záverečné ustanovenia
1.

Túto zmluvu je možné meniť len formou písomných dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

2.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zmluvnú stranu.

3.

Právne vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne
iných všeobecne záväzných právnych predpisov.

4.

Ak niektoré ustanovenia tejto zmluvy stratili platnosť, alebo sú platné len sčasti alebo neskôr stratia platnosť, nie je
tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení zmluvy. Namiesto neplatných ustanovení sa použije úprava, ktorá sa
čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto zmluvy.
Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, že ju uzatvárajú slobodne, vážne, nie
v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ju podpisujú.

5.

V Sabinove dňa 01.10.2019

poskytovateľ

objednávateľ

