ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
Zmluvné strany
Poskytovateľ:
Adresa :
Zastúpený :
IČO :
IČ DPH :
DIČ :
Bank. spojenie :
Č. účtu :
Kontaktná osoba :

Správa cestovného ruchu Senec s.r.o.
Nám. 1. mája 53/4, 903 01 Senec
Ing. Róbert Podolský
44 537 476
SK 2022742293
2022742293
ČSOB
SK96 7500 0000 0040 0755 8750
Ing. Róbert Podolský

Objednávateľ :
Adresa :
Zastúpený :
IČO :
DIČ :
Bankové spojenie :
Č. účtu :
Kontaktná osoba :

Mestské kultúrne stredisko
Námestie 1. mája 2, 903 01 Senec
Mgr. Peter Szabo
00350125
2020682873
VÚB
SK53 0200 0000 0000 3603 7112
Mgr. Peter Szabo

I. Predmet poskytovania služieb
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby spojené s údržbou areálu parku
a oddychu :
a) údržba zelene v parku – kosenie, strihanie, zalievanie podľa požiadaviek objednávateľa,
b) udržiavanie čistoty a poriadku,
c) dohľad nad dodržiavaním prevádzkového poriadku v čase od 9,00 hod. do 19,00 hod.

II. Doba poskytovania služieb
Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby uvedené v článku I. tejto zmluvy od
18.3.2019 do 31.8.2019.

III. Cena poskytovaných služieb
Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť za poskytnuté služby sumu vo výške 2 400 € mesačne (slovom
dvetisícštyristo euro ) na základe predloženej faktúry. K uvedenej cene sa účtuje 20 % DPH.

IV. Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Objednávateľ je povinný zaplatiť fakturovanú cenu za poskytnuté služby podľa článku III., ods. 1.
tejto zmluvy na základe predloženej faktúry v lehote 14 dní od doručenia faktúry na účet
poskytovateľa.
2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať služby podľa článku I. tejto zmluvy.

V. Skončenie poskytovania služieb
1. Túto zmluvu je možné ukončiť pred uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená aj:
a) písomnou dohodou zmluvných strán, alebo
b) výpoveďou.
2. Výpovedná lehota je 30 dní a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci,
v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

VI. Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany môžu meniť obsah tejto zmluvy, prípadne prijímať dodatky k tejto zmluve len
písomne po vzájomnej dohode.
2. Vzťahy touto zmluvou neupravené, avšak s touto zmluvou súvisiace sa riadia príslušnými
ustanoveniami Obchodného zákonníka.
3. Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, súhlasia s jej obsahom a na znak súhlasu ju
podpisujú.
4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých 2 obdrží poskytovateľ a 2 objednávateľ.
5. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť
nadobúda nasledujúci deň po dni jej zverejnenia.

V Senci , 8.3.2019
Poskytovateľ:

Objednávateľ:

...........................................
SCR Senec s.r.o.
Ing. Róbert Podolský
Riaditeľ

.........................................
MsKS
Mgr. Peter Szabo
riaditeľ

