Zmluva o poskytnutí služby
uzavretá podľa § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka medzi týmito zmluvnými
stranami:
Obchodné meno: Technické služby mesta Prievidza s. r.o.
Sídlo:
Košovská 1, 971 01 Prievidza
Zastúpený:
Ing. Marián Bielický – konateľ spoločnosti
Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel: Sro
Vložka číslo: 2223/R
Bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Prievidza
Číslo účtu:
3218858257/0200
IBAN:
SK20 0200 0000 0032 1885 8257
IČO:
31 579 183
IČ DPH :
SK 2020467350
Osoba oprávnená konať v mene objednávateľa:
- vo veciach zmluvných :
Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických :
Ing. Silvia Masariková, vedúca záhradníckych služieb
(ďalej len ako „objednávateľ“)
a
Obchodné meno:
Sídlo :
zastúpený :

PHOENIX EU s.r.o.
Štefana Závodníka 511/51, 971 01 Prievidza
Ing. Vlastimil Macho – konateľ spoločnosti
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Trenčíne
Oddiel Sro
Vložka číslo : 16772/R
Bankové spojenie:
Slovenská sporiteľňa, a.s.
IČO:
36 364 088
IČ DPH:
SK2022191765
Číslo účtu :
037 267 9675/0900
IBAN:
SK19 0900 0000 0003 7267 9675
Osoba oprávnená konať v mene dodávateľa :
- vo veciach zmluvných :
Ing. Vlastimil Macho, konateľ spoločnosti
- vo veciach technických :
Ing. Vlastimil Macho, konateľ spoločnosti
(ďalej len ako „dodávateľ “)

I.
Predmet zmluvy
1.Touto zmluvou dodávateľ poskytne objednávateľovi služby dokášania mestských trávnatých
pozemkov v meste Prievidza prostredníctvom profesionálnych krovinorezov s obsluhou.
2. Služby budú realizované za účelom dokášania mestských trávnatých pozemkov krovinorezmi v
meste Prievidza v ťažko dostupných terénoch, v terénoch popri miestnych komunikáciách, v
svahovitých terénoch, lúčnych porastov a miest kam sa nedostane traktorová technika podľa pokynov
objednávateľa o rozlohe 85 000 m2, pokiaľ nebude stanovené inak.
3. Dodávateľ prehlasuje, že je spôsobilý poskytnúť služby v rozsahu stanovenom touto zmluvou.

II.
Cena služby
1. Cena za službu je dohodnutá ako jednotková cena jednotlivých položiek zmluvy bez DPH
nasledovne:
1 m2 dokášania mestských trávnatých pozemkov .....................................0,09 € bez DPH.
Služby budú pozostávať z jednej kosby v termíne od 16.9.2020 do 2.10.2020.
2. Služby bude dodávateľ realizovať na základe pravidelných telefonických čiastkových
objednávok objednávateľa v súlade s touto zmluvou podľa požiadaviek objednávateľa.
3. Zmluvné strany sa dohodli, že cenu za poskytnuté služby uhradí objednávateľ dodávateľovi na
vyššie uvedený účet dodávateľa v dohodnutej výške a na základe faktúry, vystavenej
dodávateľom podľa skutočne odsúhlasených plôch kosenia po termíne kosenia.
4. Splatnosť faktúry je do 30 dní po doručení faktúry objednávateľovi.
5. Cena zahŕňa:
- opravy a údržby strojov,
- pohonné hmoty,
- pravidelnú údržbu,
- spotrebný materiál,
- náhradné diely,
- havarijné poistenie so spoluúčasťou a poistenie zodpovednosti.
6. V prípade, že cena za služby nebude zaplatená riadne a včas, je objednávateľ povinný zaplatiť
zmluvnú pokutu vo výške 0,05% denne z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
III.
Doba trvania zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 16.9.2020 do 2.10.2020.
IV.
Dodanie
1. Dodávateľ sa zaväzuje začať s realizovaním služieb najneskôr 16.9.2020 na Garážovej ulici 1,
v Prievidzi.
V.
Povinnosti zmluvných strán
1. Dodávateľ počas platnosti tejto Zmluvy:
a) sa zaväzuje vykonávať služby odborne a kvalitne,
b) vymenuje zodpovedného zástupcu, ktorý ho bude v rámci tejto Zmluvy vo vzťahu k
objednávateľovi zastupovať. Za dodávateľa – Ing. Vlastimil Macho, za objednávateľa Ing. Silvia
Masariková,
c) poskytuje všetky stroje a zariadenia potrebné pre plnenie Zmluvy.
d) bude zabezpečovať vykonanie prác prostredníctvom svojich zamestnancov. Zaväzuje sa nasadiť
spoľahlivý pracovný personál a zabezpečiť jeho kontrolu. Kontrola bude vykonaná osobne minimálne
raz týždenne kontrolórom dodávateľa – supervízorom, v prípade potreby na podnet objednávateľa aj
častejšie.
e) predloží objednávateľovi do dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy písomne zoznam osôb s
uvedením mena a priezviska, ktoré budú služby v zmysle tejto zmluvy vykonávať, a každú zmenu
tohto zoznamu písomne ohlásiť objednávateľovi minimálne jeden pracovný deň pred uskutočnením
takejto zmeny,
2. Zamestnanci dodávateľa sú povinní dodržiavať bezpečnostné predpisy v zmysle platných právnych
predpisov. Dodávateľ je povinný zabezpečiť pravidelnú kontrolu svojich zamestnancov a osôb, ktoré
na výkon práce použije, ako aj pravidelnú kontrolu kvality nimi vykonávanej práce.
3. Dodávateľ zodpovedá za škody na majetku spôsobené preukázateľne zamestnancami dodávateľa,
ako aj osobami, ktoré na výkon prác použil.
4. Zamestnanci dodávateľa sa riadia pokynmi objednávateľa.

VI.
Ukončenie zmluvy
1. Táto zmluva končí uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená.
2.Zmluvné strany môžu ukončiť zmluvu kedykoľvek písomnou dohodou oboch zmluvných strán.
3.Zmluvu je možné ukončiť písomnou dohodou zmluvných strán alebo písomnou výpoveďou
ktorejkoľvek zmluvnej strany aj bez udania dôvodu, a to v 3 dňovej výpovednej lehote, ktorá začne
plynúť prvým dňom nasledujúcim po dni, v ktorom bola výpoveď druhej zmluvnej strane doručená.

VII.
Všeobecné ustanovenia
1. Zmeny tejto zmluvy môžu vykonať zmluvné strany len po vzájomnej dohode, a to formou
písomného dodatku.
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch s platnosťou originálu, z ktorých každá zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.
3. Na právne vzťahy, ktoré nie sú touto zmluvou upravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia
Obchodného zákonníka.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
16.9.2020.
5. Osobné údaje štatutárnych zástupcov, vyskytujúce sa na tejto zmluve, môžu byť použité na
spracovanie v informačných systémoch zmluvných strán pre účely súvisiace s touto zmluvou s čím
štatutárni zástupcovia vyjadrujú svoj súhlas podpisom tejto zmluvy.
6. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a tak ako je vyhotovená zodpovedá ich
vzájomnej prejavenej vôli, ktorá je slobodná a vážna. Zmluva nebola uzavretá v tiesni ani za nápadne
nevýhodných podmienok. Zmluvné strany zmluvu na znak súhlasu s jej obsahom dobrovoľne
vlastnoručne podpísali.
V Prievidzi, dňa

Objednávateľ:

Ing. Marián Bielický
konateľ spoločnosti

Dodávateľ:

Ing. Vlastimil Macho
konateľ spoločnosti

