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 Zmluva o poskytnutí služieb      
 podľa § 269 ods.2 Obchodného zákonníka 
  
 
Objednávateľ služieb: Združenie obcí Mikroregión Klátovské rameno -  
  Tőkési - ág Kistérség 
  Dunajskostredská ulica 153/1, 929 01 Malé Dvorníky 
 zastúpený:  Ing. Zoltán Marczell,  
 IČO : 37985001 
 DIČ/IČ DPH: 2021983007 
 Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s. 
 IBAN: SK33 5200 0000 0000 1248 0355 
 

a 
 

Poskytovateľ služieb: Bratislavské regionálne ochranárske združenie 
  Na Riviére 7/a, 841 04 Bratislava 
 zastúpený:  RNDr. Tomáš Kušík, PhD. 
 IČO : 31771815 
 DIČ/IČ DPH : 2021575028 
 Bankové spojenie: Tatra banka, a.s. 
 IBAN: SK45 1100 0000 0026 2303 0432 
 
sa dohodli na uzavretí nasledovnej zmluvy: 
 

I. 
 

1.  Poskytovateľ služieb sa zaväzuje pre Objednávateľa služieb zabezpečiť prednášku a tvorivé dielne 
– Ochrana biodiverzity formou tvorby mikrobiotopov k projektu s názvom: "Kukkonia - 
environmentálna výchova detí". 

 Poskytovateľ služieb sa zaväzuje pre Objednávateľa služieb zabezpečiť prednášku a tvorivé dielne 
- Ochrana biodiverzity formou tvorby mikrobiotopov 14 x. 

2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 05.09.2017 do  15.10.2017. 
 

II. 
1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi služieb za predmetné služby podľa čl. I. 

bodu 1 odmenu vo výške 60,00 Eur/prednáška+tvorivé dielne, celkom 840,00 Eur (slovom 
osemstoštyridsať EUR). Poskytovateľ služieb nie je platcom DPH.  

2. Odmenu zaplatí Objednávateľ služieb na základe konečnej faktúry (daňového dokladu), ktorú 
Poskytovateľ služieb vystaví v súlade s touto zmluvou a doručí Objednávateľovi služieb. 

3. Splatnosť faktúry  je tridsať (30) dní odo dňa doručenia faktúry v súlade s týmto článkom zmluvy. 

  
III. 

1.  Objednávateľ služieb je oprávnený vypovedať zmluvu z dôvodu neplnenia si dohodnutých činností 
poskytovateľom služieb, alebo ich nekvalitného plnenia. Výpovedná lehota 1 mesiac je odo dňa 
prevzatia žiadosti o rozviazanie zmluvného vzťahu.  

2.  Ak zmluva zanikla výpoveďou je objednávateľ služieb povinný uhradiť poskytovateľovi služieb 
časť odmeny zodpovedajúcu vykonanej práci.  

 
 

IV. 
1. Poskytovateľ služieb je povinný: 

- vykonávať činnosti dohodnuté v tejto zmluve v stanovenej lehote, kvalite a za stanovených 
finančných podmienok,  
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- zachovávať mlčanlivosť o všetkých záležitostiach, o ktorých sa pri realizácii služieb pre 
objednávateľa služieb dozvie. 

2. Objednávateľ služieb je povinný: 
a) poskytnúť poskytovateľovi služieb dostatočnú súčinnosť nevyhnutnú na výkon dohodnutých 

služieb,  
b) uhradiť poskytovateľovi služieb odmenu za poskytnutú službu.  
 

 
V. 

Záverečné ustanovenie 
1.  Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový 

vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka.   
2. Všetky zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť urobené písomnou formou a vyžadujú 

odsúhlasenie obidvoma zmluvnými stranami. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch. Poskytovateľ aj objednávateľ služieb obdržia po 1 

rovnopise. 
4.  Zmluvné strany prehlasujú, že zmluve porozumeli, vyjadruje ich skutočne prejavenú vôľu. 
5.  Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpísania oboma stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni zverejnenia na webovej stránke objednávateľa. 
 
 
V Malých Dvorníkoch,  dňa 29.06.2017 V Bratislave, dňa 29.06.2017 
 
 
  podpísaná      podpísaná 
 .............................................. .............................................. 
 Objednávateľ služieb Poskytovateľ služieb 


