ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov medzi:
Poskytovateľ: [•]
so sídlom: [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zapísaný v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom [•], číslo živnostenského registra: [•]
(ďalej len „poskytovateľ“)
a
Objednávateľ: [•]
so sídlom: [•]
IČO: [•]
DIČ: [•]
zapísaný v Obchodnom registri vedenom Okresným súdom [•], oddiel [•], vo vložke [•]
zastúpený: [•]
(ďalej len „objednávateľ“)
(poskytovateľ a objednávateľ spolu len „zmluvné strany“)

1
1.1.

PREDMET ZMLUVY

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi [•] služby podľa jednotlivých objednávok
objednávateľa najmä v nasledovnom rozsahu:
-

[•].

1.2.

Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby dohodnutú odmenu.

1.3.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa požiadaviek a pokynov objednávateľa. Ak pokyny
objednávateľa nie sú podľa názoru poskytovateľa vhodné, je poskytovateľ povinný objednávateľa na
túto skutočnosť upozorniť.

1.4.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby podľa tejto zmluvy vo svojom mene a to v súlade s touto
zmluvou a v súlade s konkrétnymi objednávkami objednávateľa v zmysle tejto zmluvy.

1.5.

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať služby na adrese mieste podnikania objednávateľa alebo na
inom mieste podľa určenia objednávateľa, a to v každý pracovný deň v čase od 7.00 do 15.00 hod.

1.6.

Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ je povinný poskytovať služby podľa tejto zmluvy
v termínoch a za podmienok stanovených v objednávkach objednávateľa.
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2
2.1.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za objednané a riadne
poskytnuté služby dohodnutú odmenu. Odmena je splatná po poskytnutí objednaných služieb tak
ako je ďalej ustanovené v tejto zmluve.

2.2.

Zmluvné strany sa dohodli na odmene za poskytnutie služieb podľa bodu 1.1 tejto zmluvy v hodinovej
sadzbe [•] EUR (slovom: [•] EUR) za každú hodinu poskytnutej služby.

2.3.

Objednávateľ je povinný uhradiť cenu za služby riadne poskytnuté v súlade s touto zmluvou
poskytovateľom na základe faktúr vystavených poskytovateľom. Splatnosť faktúry poskytovateľa
nesmie byť kratšia ako 15 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.

3

PLATNOSŤ A ÚČINNOSŤ ZMLUVY

3.1.

Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom [•].

3.2.

Platnosť tejto zmluvy zaniká:

3.3.

a.

dohodou zmluvných strán, alebo

b.

výpoveďou jednej zo zmluvných strán doručenou druhej zmluvnej strane , alebo

c.

odstúpením od zmluvy v súlade s bodom 3.5 alebo 3.6 tohto článku tejto zmluvy.

Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana aj bez uvedenia dôvodu. Výpovedná doba
je 1 mesiac a začína plynúť dňom, v ktorom bola písomná výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

3.4.

Zmluvné strany sa výslovne dohodli, že každá zo zmluvných strán je oprávnená okamžite vypovedať
túto zmluvu bez uvedenia dôvodu kedykoľvek počas prvých dvoch mesiacov trvania tejto zmluvy bez
plynutia výpovednej doby. Táto zmluva zaniká doručením okamžitej výpovede druhej zmluvnej
strane.

3.5.

V prípade podstatného porušenia tejto zmluvy zo strany jednej zo zmluvných strán je možné ukončiť
platnosť tejto zmluvy odstúpením od zmluvy, pričom táto zmluva zaniká doručením odstúpenia od
zmluvy druhej zmluvnej strane.

3.6.

Podstatným porušením tejto zmluvy sa rozumie také porušenie, ak strana porušujúca zmluvu vedela
v čase uzavretia zmluvy alebo v tomto čase bolo rozumné predvídať s prihliadnutím na účel zmluvy,
ktorý vyplynul z jej obsahu alebo z okolností, za ktorých bola zmluva uzavretá, že druhá zmluvná
strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy.

4
4.1.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Právne vzťahy výslovne neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ostatých platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

4.2.

Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vykonané formou písomného očíslovaného dodatku
k zmluve a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.

4.3.

Táto zmluva bola vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží jeden.

4.4.

Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú
slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne
nevýhodných podmienok, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V [•] dňa, [•]

V [•] dňa, [•]

Poskytovateľ:

Objednávateľ:

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

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

[•]

[•]

