ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
č. 5/2021
medzi
Objednávateľom:
Obec Kováčová
Kováčová č. 28, 049 42
Zastúpený: Adrián Dáni, starosta obce
IČO: 00696684
DIČ: 2020941274
Banka: VÚB Rožňava, a.s. č.ú. SK36 0200 0000 0000 2362 2582
(ďalej len „ objednávateľ")
a
Poskytovateľom:
Zoltán DUDI
Narodený:
Bydlisko:
Č. OP:
(ďalej len „poskytovateľ")
(objednávateľa poskytovateľ ďalej spolu aj ako „zmluvné strany")

ČI. I.
Predmet a účel zmluvy
1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi
službu na svoje nebezpečenstvo - zabezpečiť všetky činnosti spojené s údržbou miestneho
cintorína. Jedná sa o kosenie, očistenie hrobov, vyklčovanie kríkov pri plote a oprava plotu.
2. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytnutú službu zaplatiť dohodnutú cenu v zmysle článku
II. bod 1. tejto zmluvy.

ČI. II.
Platobné podmienky
1. Cena za poskytnutie služby bola stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 224,00 €
(slovom dvestodvadsaťštyri eur).
2. Cena za poskytnutie služby bude vyplatená v hotovosti z pokladne obecného úradu na
základe prevzatia vykonanej práce.

ČI. III.
Povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ zabezpečí potrebné náradie, materiál a prostriedky súvisiace s poskytnutím
služby na vlastné náklady.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytnutie služby podľa čl. II
bod 1. tejto zmluvy.
ČI. IV.
Doba platnosti
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú v dobe od 12.10.2021 do 20.10.2021
2. Zmluva môže zaniknúť dohodou zmluvných strán.
ČI. V.
Záverečné ustanovenia
1. Vzťahy v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Občianskeho
zákonníka.
2. Túto zmluvu je možné meniť len po vzájomnej dohode formou písomných dodatkov
podpísaných oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch s platnosťou originálu, pričom každá zo
zmluvných strán obdrží jeden rovnopis.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy obidvoma zmluvnými stranami a
účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných
podmienok, že jej jednotlivým ustanoveniam porozumeli a tieto sú prejavom ich skutočnej,
vážnej a slobodnej vôle a zaväzujú sa ich plniť, čo na znak súhlasu potvrdzujú vlastnoručným
podpisom.

V Kováčovej 11.10.2021

-----------------------------------Objednávateľ:

---------------------------Poskytovateľ:

