ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Číslo zmluvy objednávateľa: 14-1000/09ZNH/2019
Číslo zmluvy poskytovateľa:01/03/2019
uzavretá v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších
predpisov a v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zmluva“)

I. Zmluvné strany
1.1

Objednávateľ:

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja
(ďalej len „SÚC PSK“)
so sídlom:
Jesenná 14, 080 05 Prešov
Štatutárny zástupca:
Ing. Marcel Horváth, poverený vedením SÚC PSK
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných
Ing. Stanislav Harčarík, námestník pre prevádzku
JUDr. Jana Krivková, vedúca kancelárie riaditeľa
- obchodných
Ing. Jozef Havrila, námestník pre obchod a ekonomiku
- technických
Mgr. Július Šimský, technik BOZP/PO
odborní referenti objednávateľa podľa čl . VI. bod 6.2. zmluvy
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
37936859
DIČ:
2021775294
Právna forma:
rozpočtová organizácia zriadená Prešovským samosprávnym
krajom Zriaďovacou listinou zo dňa 7.10.2003
(ďalej len „objednávateľ“)
a

1.2

Poskytovateľ:
Tomáš Halász T.Rex Kominárstvo
so sídlom:
Košice 040 01, Kupeckého č.2
Štatutárny zástupca:
Tomáš Halász, živnostník
Osoby oprávnené rokovať vo veciach:
- zmluvných
Ing. Roland Halász
- obchodných
Ing. Roland Halász
- technických
Ing. Roland Halász
Bankové spojenie:
IBAN:
IČO:
10815538
DIČ:
1020645120
IČ DPH:
SK 1020645120
Právna forma:
Zapísaný v Živnostenskom registri SR vydaný Okresným úradom
Košice zn.č. 805-2047
(ďalej len „poskytovateľ“)

II. Predmet zmluvy
2.1

2.2

Predmetom tejto zmluvy je na základe výsledkov verejného obstarávania vykonanie kontroly
a čistenia komínov a dymovodov v objektoch SÚC PSK (ďalej len „ služby“) v zmysle zákona č.
314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a podľa § 20 vyhlášky
Ministerstva vnútra SR č. 401/2007 Z.z. o technických podmienkach a požiadavkách na
protipožiarnu bezpečnosť pri inštalácii a prevádzkovaní palivového spotrebiča, elektrotepelného
spotrebiča a zariadenia ústredného vykurovania a pri výstavbe a používaní komína a dymovodu a o
lehotách ich čistenia a vykonávania kontrol (ďalej len „vyhláška č. 401/2007 Z.z.“). Komínové
telesá sú špecifikované v prílohe zmluvy, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť zmluvy.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že počas trvania zmluvy vykoná všetky činnosti súvisiace s kontrolou
a čistením komínov a dymovodov na základe prílohy zmluvy.

2.3
2.4

2.5
2.6
2.7

2.8
2.9.

Objednávateľ sa zaväzuje, že zaplatí za poskytovanie týchto služieb odmenu.
Poskytovateľ bude vykonávať služby pre verejného objednávateľa vo vlastnom mene, na vlastné
nebezpečenstvo v súlade so zákonmi všeobecne záväznými predpismi a príslušnými normami
platnými a účinnými na území Slovenskej republiky.
Poskytovateľ služby je povinný za odplatu nestranne zistiť stav komínových telies.
Výsledkom vykonania predmetu zmluvy je písomné „Potvrdenie o vykonaní čistenia a kontroly
komína alebo dymovodu“ príslušného objektu.
Poskytovateľ sa v rámci kontroly a čistenia zaväzuje najmä:
 vykonávať posudzovanie umiestnenia horľavých materiálov a predmetov v nadväznosti na
konštrukčné vyhotovenie komínov, dymovodov a palivových spotrebičov,
 vykonávať kontrolu telies komínov, dymovodov a palivových spotrebičov najmä z hľadiska ich
požiarnej bezpečnosti a z hľadiska spoľahlivej funkcie dymovej cesty,
 vykonávať čistiace práce, najmä so zameraním na odstránenie pevných usadenín spalín
v dymovej ceste a v priestore prestupu od spaľovacej komory k dymovému hrdlu,
 vykonávať kontrolu voľného a bezpečného prístupu ku komínu a dymovodu k ich čistiacim
miestam a k palivovým spotrebičom.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že zabezpečí potrebné množstvo kvalifikovaných a technicky
spôsobilých pracovníkov na riadne a včasné vykonanie predmetu zmluvy.
Poskytovateľ je povinný udržiavať čistotu a poriadok pri vykonávaní predmetu zmluvy a na vlastné
náklady odstrániť všetky odpady, ktoré z tejto činnosti vzniknú.

III. Miesto, termín a rozsah plnenia predmetu zmluvy
3.1

3.2
3.3
3.4

Miestom plnenia predmetu zmluvy sú pracoviská a objekty 7 vnútorných organizačných jednotiek
(oblastí) objednávateľa, podľa prílohy zmluvy. Rozsah predmetu zmluvy je špecifikovaný
v prílohe zmluvy na obdobie rokov 2019 a 2020 v súlade s vyhláškou č. 401/2007 Z.z..
Pre každú oblasť sa predpokladá vykonávanie kontrol a čistenia komínov v rozsahu a v termínoch
podľa prílohy zmluvy.
Časovanie kontrol a čistenie komínov pre všetky termíny a miesta sa stanovujú počas pracovnej
doby objednávateľa od 7.00 hod do 15.00 hod.
Doba trvania zmluvy je do 31. 12. 2020, resp. do ukončenia poslednej kontroly podľa rozsahu
plnenia predmetu zmluvy uvedeného v prílohe zmluvy.

IV. Cena predmetu zmluvy
4.1

Cena za predmet zmluvy je stanovená na základe výsledku verejného obstarávania a cenovej
ponuky poskytovateľa, v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších
predpisov a vyhlášky MF SR č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z.
o cenách v znení neskorších predpisov a predstavuje:
Cena celkom bez DPH:
3 660,-€
DPH vo výške 20%
732,-€
Cena celkom vrátane DPH: 4 392,- €
Cena celkom s DPH slovom: štyritisíctristodeväťdesiatdva eur 0 /100.
Cena celkom za predmet zmluvy v členení podľa oblastí SÚC PSK predstavuje:
Oblasť
Bardejov
Humenné
Poprad
Prešov
St. Ľubovňa
Svidník
Vranov
Spolu za všetky
oblasti :
Spolu za predmet
zmluvy:

Cena celkom vrátane
DPH za rok 2019

Cena celkom vrátane
DPH za rok 2020

252,- €
432,- €
432,- €
324,- €
252,- €
180,- €
252,- €
2 124,-€

252,- €
432,- €
432,- €
360,- €
252,- €
180,- €
360,- €
2 268,- €
4 392,- €

4.2

4.3

V cene sú zahrnuté dopravné náklady poskytovateľa na poskytovanie služby v zmysle prílohy
zmluvy.
Pokiaľ sa zmluvné strany dohodnú na zmene zmluvy, ktorej predmetom by bolo zvýšenie ceny
plnenia alebo jej časti, je potrebné postupovať a dodržať predpoklady podľa § 18 zákona č.
343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov.

V. Platobné podmienky a zmluvné pokuty
5.1

5.2
5.3
5.4
5.5

5.6

5.7
5.8

5.9

5.10

5.11
5.12
5.13

Úhrada za vykonanie predmetu zmluvy bude realizovaná na základe objednávateľom odsúhlasenej
faktúry vystavenej poskytovateľom služby v lehote 30 kalendárnych dní odo dňa doručenia faktúry
do podateľne objednávateľa. Poskytovateľ je povinný vystaviť faktúru za každú oblasť SÚC PSK
samostatne t.j. vystaví 7 faktúr.
Faktúra bude obsahovať obvyklé náležitosti daňového dokladu podľa § 74 ods. 1 zákona č.
222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.
Faktúry budú vystavené po ukončení kontrol a čistenia, na základe skutočne vykonaného počtu
položiek, samostatne podľa jednotlivých oblastí.
Za deň zaplatenia ceny sa považuje deň pripísania peňažnej čiastky na účet Poskytovateľa uvedený
v čl. I bod 1.2.
V prípade, ak poskytovateľ nedodrží termín poskytovania (realizácie) služby alebo nástup na
poskytovanie služby ako je uvedené v čl. III tejto zmluvy, uhradí objednávateľovi zmluvnú
pokutu vo výške 30,00 € za každý deň omeškania s nástupom na poskytovanie služby.
V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry za poskytované služby uhradí objednávateľ
poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z neuhradenej čiastky vrátane DPH za každý
deň omeškania s úhradou faktúry.
Omeškaním jednej zmluvnej strany voči druhej strane vzniká právo na náhradu nákladov spojených
s uplatnením pohľadávky vo výške 40 €, a to bez potreby osobitného upozornenia.
V prípade odstúpenia od zmluvy objednávateľom, z dôvodu, že postup alebo priebežný výsledok
poskytovania služieb poskytovateľom viedol preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu
zmluvy aj napriek písomnému upozorneniu, je objednávateľ oprávnený uplatniť voči
poskytovateľovi zmluvnú pokutu vo výške 20 % z celkovej ceny za predmet zmluvy.
V prípade, že dôjde k predčasnému zániku zmluvného vzťahu zo strany poskytovateľa bez
zavinenia objednávateľa, je objednávateľ oprávnený fakturovať poskytovateľovi zmluvnú pokutu
vo výške 10 % z celkovej ceny za predmet zmluvy.
Ak dôjde k odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia poskytovateľa, bude
poskytovateľ fakturovať objednávateľovi služby rozpracované ku dňu odstúpenia od zmluvy vo
výške, podľa rozsahu uskutočnených služieb na predmete zmluvy. Odstúpením poskytovateľa od
zmluvy nezaniká nárok na zaplatenie zmluvných sankcií a náhradu škody.
V prípade uplatnenia sankcií podľa tohto článku je strana, ktorej boli vyúčtované, povinná zaplatiť
ich do 30 dní od doručenia vyúčtovania.
Zmluvnými sankciami nie je dotknutý nárok zmluvnej strany na náhradu škody, ktorá jej
porušením povinnosti vznikne, a to ani vo výške prevyšujúcej zmluvnú pokutu.
Zaplatenie zmluvných pokút v zmysle tejto zmluvy nezbavuje poskytovateľa povinnosti predmetné
služby vykonávať s cieľom minimalizovania príčiny a zvýšenia prevencie pre zamedzenie ich
opakovania.

VI. Podmienky plnenia predmetu zmluvy
6.1
6.2

Objednávateľ zabezpečí pre poskytovateľa podmienky na vykonanie plnenia predmetu zmluvy.
Za objednávateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy je určený zamestnanec príslušnej
oblasti, t.j. oprávnené osoby objednávateľa za jednotlivé oblasti:
- pre SÚC PSK, oblasť Bardejov
Jozef Rohaľ, tel.: 054/7880 428, 0918 714 689,
- pre SÚC PSK, oblasť Humenné
Michal Hreco, tel.: 057/7753 096,0907 668 748,
- pre SÚC PSK, oblasť Poprad
Mgr. Jana Labayová, 052/7724 070, 0915 980 457,
- pre SÚC PSK, oblasť Prešov + kraj.zložka
Jozef Jakubík, tel.: 051/7722 661, 0915 963 370,
- pre SÚC PSK, oblasť Stará Ľubovňa
Karol Kaleta, tel.: 052/7849 430, 0905 773 911,
- pre SÚC PSK oblasť Svidník:
Tatiana Krivková, tel.: 054/7880320,0915 769 015,
- pre SÚC PSK, oblasť Vranov nad Topľou:
Mária Němcová, tel.: 0915 86377, 0915 863 775.
Špecifické problémy súvisiace s predmetom zmluvy je možné konzultovať s Mgr. Júliusom
Šimským, t. č.: 0905 341 645.

6.3
6.4

6.5

6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

6.11

6.12
6.13

6.14

6.15
6.16

Oprávnenou osobou poskytovateľa pre potreby plnenia tejto zmluvy je: Ing. Roland Halász,
tel.: 0903 934 680.
Poskytovateľ vykoná kontroly a čistenia komínov bez vyzvania objednávateľa v konkrétnych
termínoch v zmysle prílohy zmluvy. Poskytovateľ je povinný najmenej 24 hodín pred nástupom na
službu telefonicky informovať oprávnenú osobu objednávateľa čl. VI bod 6.2 o nástupe na
vykonanie služby.
Poskytovateľ sa zaväzuje, že služby v zmysle tejto zmluvy bude vykonávať len osobou s odbornou
spôsobilosťou v zmysle § 3b) zákona č. 161/1998 Z. z. o Komore kominárov Slovenska a o zmene
a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní ( živnostenský zákon) v znení
neskorších predpisov.
O vykonaných službách vydá poskytovateľ potvrdenie v zmysle § 23 ods. 1 vyhlášky
č. 401/2007 Z.z.
Poskytovateľ znáša nebezpečenstvo za škody (poškodenie, zničenie) v súvislosti s poskytovanou
službou až do odovzdania poskytnutej služby objednávateľovi.
Poskytovateľ zodpovedá za bezpečnosť práce vlastných zamestnancov.
Poskytovateľ musí bez meškania a písomne informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek
udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje poskytnutie služieb v zmysle tejto zmluvy.
Objednávateľ má právo vykonávať pri poskytnutí služieb v zmysle tejto zmluvy dozor určeným
zamestnancom a sledovať, či je služba v zmysle tejto zmluvy vykonávaná v súlade s objednanými
výkonmi, na základe technických špecifikácií a s príslušnými právnymi predpismi a slovenskými
technickými normami vzťahujúcimi sa na vykonávanie predmetu tejto zmluvy.
Poskytovateľ je povinný pri vykonávaní predmetu zmluvy dodržiavať všeobecne záväzné právne
predpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, ochrany pred požiarmi, ochrany
životného prostredia a iné všeobecne záväzné právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanie
kontroly a čistenia komínov a dymovodov.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne odstrániť haváriu alebo škody, ktoré spôsobil
objednávateľovi na existujúcich zariadeniach.
Zodpovednosť za škodu spôsobenú porušením povinností v súvislosti s touto zmluvou
ktoroukoľvek zmluvnou stranou sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka
a súvisiacimi právnymi predpismi o náhrade škody.
Služba v zmysle tejto zmluvy má vady, ak jej plnenie a výsledok nezodpovedá realizácii a výsledku
určenému v Čl. II. tejto zmluvy alebo je v rozpore s právnymi predpismi platnými na území SR
alebo zasahuje do práv tretích osôb.
Poskytovateľ zodpovedá za vady v zmysle § 560 a nasl. Obchodného zákonníka.
Po zistení, že plnenie služby v zmysle tejto zmluvy má vady, za ktoré nesie zodpovednosť
poskytovateľ má objednávateľ právo na bezplatné odstránenie vady. V prípade, že odstránenie
vady je nemožné alebo by neprimerane zaťažovalo objednávateľa, má objednávateľ právo na
bezplatné odstránenie vady poskytnutím nového plnenia tzv. náhradné plnenie alebo na náhradu
škody v plnej výške, ktorá vznikne z takéhoto vadného plnenia objednávateľovi. Vadu je
poskytovateľ povinný odstrániť do 5 dní odo dňa doručenia písomného oznámenia objednávateľa
o vade, pokiaľ strany písomne nedohodnú v konkrétnom prípade inú lehotu.

VII.
7.1

Zánik zmluvného vzťahu

Tento zmluvný vzťah zaniká :
a) splnením záväzkov zmluvných strán, t.j. poskytnutím služieb a zaplatením zmluvnej ceny,
b) uplynutím času, na ktorý bola uzavretá,
c) dohodou,
d) výpoveďou, vypovedať zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana písomnou výpoveďou v
sedemdňovej výpovednej lehote, ktorá začína plynúť po doručení zmluvnému partnerovi
dňom nasledujúcim po jej doručení,
a) okamžitým odstúpením od zmluvy, v prípade podstatného porušenia zmluvy ktorákoľvek
zmluvná strana je oprávnená okamžite odstúpiť od zmluvy. Doručením odstúpenia od zmluvy
zanikajú všetky práva a povinnosti strán zo zmluvy. V prípade nepodstatného porušenia
zmluvy sú zmluvné strany oprávnené od zmluvy odstúpiť po márnom uplynutí primeranej
lehoty stanovenej v písomnej výzve na odstránenie nedostatku, ktorý je v rozpore s touto
zmluvou, prílohami a právnymi predpismi. Ak sa zmluvné strany v písomnej výzve
nedohodnú inak, platí, že primeranou lehotou sa v zmysle predchádzajúcej vety považuje 7
kalendárnych dní.

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6
7.7

Podstatným porušením zmluvy sa rozumie ak :
a) 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 strana nebude mať záujem na plnení povinností pri takom porušení zmluvy,
b) počas trvania zmluvy poskytovateľ prestane spĺňať podmienky osobného postavenia, alebo
finančného a ekonomického postavenia alebo technickej prípadne odbornej spôsobilosti v
zmysle § 32 až § 34 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení
niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
c) skutočnosť, ak je poskytovateľ v bankrote alebo je platobne neschopný, ide do likvidácie, bolo
proti nemu vydané rozhodnutie o začatí konkurzného konania, alebo dôjde k akejkoľvek
činnosti či udalosti, ktorá by mala podobný dopad ako ktorákoľvek z vyššie uvedených
skutočností,
d) poskytovateľ nie je schopný plniť zmluvný záväzok. Za stratu schopnosti poskytovateľa plniť
zmluvný záväzok sa považuje:
• nespôsobilosť poskytovateľa aj napriek písomnej výzve poskytovať služby dohodnutým
spôsobom (po stránke kvalitatívnej, technickej, organizačnej) a/alebo v dohodnutom
termíne ,
• postup alebo priebežný výsledok poskytovania služby poskytovateľom, ktorý vedie
preukázateľne a nepochybne k vadnému plneniu zmluvy,
e) vadné plnenie poskytovateľa, na ktoré bol objednávateľom v priebehu poskytovania písomne
upozornený a ktoré poskytovateľ napriek tomuto upozorneniu neodstránil v primeranej lehote,
ktorú mu k tomuto účelu objednávateľ poskytol.
Doručením odstúpenia od zmluvy zanikajú všetky práva a povinnosti strán vyplývajúce zo
zmluvy, a to s účinkami ex nunc. Odstúpenie od zmluvy sa však nedotýka nároku na náhradu škody
vzniknutej porušením zmluvy, nároku na zaplatenie zmluvnej pokuty, ani úrokov z omeškania.
Ak dôjde k zrušeniu alebo odstúpeniu od tejto zmluvy na strane objednávateľa bez zavinenia
poskytovateľa, bude poskytovateľ fakturovať objednávateľovi služby vykonané ku dňu zrušenia
alebo odstúpenia od zmluvy vo výške podľa rozsahu vykonaných prác na predmete zmluvy.
Poskytovateľ je povinný pri prípadnom okamžitom odstúpení od tejto zmluvy a ukončení
zmluvného vzťahu vykonať také opatrenia a zabezpečenia diela, aby nedošlo k jeho zničeniu,
poškodeniu, odcudzeniu alebo k inej škode a zabezpečiť vykonanie prác, ktoré neznesú odklad a
mohli by poškodiť záujmy objednávateľa.
V prípade odstúpenia od zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, vlastnícke práva na dovtedy
zrealizovanú časť diela prechádzajú na objednávateľa.
V prípade zániku tohto zmluvného vzťahu písomnou dohodou, zmluvný vzťah zaniká dňom
uvedeným v dohode, v ktorej sa upravia aj vzájomné nároky zmluvných strán vzniknuté už zo
splnených zmluvných povinností, resp. nároky vzniknuté z porušenia povinností.

VIII. Záverečné ustanovenia
8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

Vzťahy zmluvných strán, ktoré nie sú vyslovene riešené touto zmluvou, sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka SR v platnom a účinnom znení a ďalšími všeobecne
platnými predpismi Slovenskej republiky.
Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená bez písomného súhlasu druhej zmluvnej strany
previesť svoje práva a záväzky podľa tejto zmluvy na inú osobu, pokiaľ sa zmluvné strany v tejto
zmluve nedohodli inak.
Poskytovateľ je povinný bezodkladne nahlásiť objednávateľovi všetky zmeny o údajoch týkajúcich
sa jeho identifikácie, t. j. zmeny sídla, bankového spojenia, predmetu činnosti a pod., ako aj vstup
do likvidácie, príp. začatie konania podľa zák. č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii a o
zmene niektorých zákonov v platnom znení, a to do 5 dní od uskutočnenia zmeny.
Zmluvu je možné zmeniť výlučne na základe podmienok uvedených v § 18 ZVO, odsúhlasenými a
podpísanými zástupcami obidvoch zmluvných strán oprávnenými k uzatváraniu obchodných
vzťahov. Číslovanie zmien zmluvy zabezpečí objednávateľ. Zmenu zmluvy nie je potrebné
vyhotoviť, ak dôjde k zmene identifikačných údajov poskytovateľa za predpokladu, že
poskytovateľ dodrží podmienky uvedené v bode 8.3 tohto článku.
Ak sa zistí neplatnosť, neúčinnosť alebo neúplnosť niektorého ustanovenia tejto zmluvy, nebude
tým dotknutá platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení tejto zmluvy. Zmluvné strany
písomnou dohodou nahradia toto ustanovenie takou úpravou zmluvného vzťahu, ktorý sa najviac

8.6

8.7

8.8

8.9
8.10

priblíži k účelu a zámeru zmluvy. Do tej doby platí zodpovedajúca úprava všeobecne záväzných
právnych predpisov Slovenskej republiky.
Poskytovateľ vyslovuje súhlas so spracovaním osobných údajov potrebných na realizáciu tejto
zmluvy a súčasne vyslovuje súhlas zo zverejnením svojich údajov a údajov ním oprávnených
fyzických osôb, vrátane osobných informácií podľa § 9 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z.z. o
slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov (zákon o slobode informácií). Žiadna skutočnosť, obsiahnutá v ustanoveniach tejto
zmluvy, nie je predmetom obchodného tajomstva, ani povinnej mlčanlivosti, okrem skutočností
poskytovateľom výslovne označených.
Všetky listiny, dokumenty a oznámenia vrátane tých, ktoré vyvolávajú právne účinky (ďalej len
„písomností) budú medzi zmluvnými stranami zabezpečované listami doručenými poštou na adresy
uvedené v čl. 1 tejto zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručenú dňom, v ktorom ju adresát
prevzal alebo odmietol prevziať alebo na tretí pracovný deň odo dňa podania na pošte, ak sa
uložená zásielka zaslaná na adresu podľa predchádzajúcej vety vrátila späť odosielateľovi, i keď sa
adresát o tom nedozvedel.
Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť nadobúda podľa § 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení
neskorších predpisov dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.
Táto zmluva je vyhotovená v piatich exemplároch, z ktorých poskytovateľ obdrží dve vyhotovenia
a objednávateľ obdrží tri vyhotovenia.
Zástupcovia zmluvných strán, oprávnení konať vo veciach tejto zmluvy sa oboznámili s obsahom
tejto zmluvy, porozumeli jej obsahu, prehlasujú, že táto zmluva bola vyhotovená na základe
pravdivých údajov, nebola dohodnutá v tiesni, ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok,
čo osvedčujú svojím podpisom.
V Košiciach, dňa 29.03.2019
Za poskytovateľa:

.............v.r............................
Tomáš Halász
živnostník

Zmluva zverejnená dňa: 02.04.2019
Táto zmluva nadobúda platnosť: 01.04.2019
Táto zmluva nadobúda účinnosť : 03.04.2019

V Prešove, dňa 01.04.2019
Za objednávateľa:

.................v.r.........................
Ing. Marcel Horváth
poverený vedením SÚC PSK

