
Centrálne číslo zmluvy: 8/2020 

Zmluva o poskytovaní služieb 

V Zmysle § 269 Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov 

uzatvorená medzi zmluvnými stranami:  

Článok I. 
Zmluvné strany 

 

Objednávateľ:   Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava 

Konajúci:      Ing. Martin Turčan - riaditeľ 

Sídlo:                  Hlavná 17 
IČO:                    00598135 
DIČ:                    2021190963 
IČ DPH:              SK2021190963          
 
Bankové spojenie:  .  
Číslo účtu:    
                 

a 

Poskytovateľ:   Miroslav Valentín - MV 

Sídlo:                Tulipánová ul. 2283/10, 917 02 Trnava 
IČO:                   46 947 531 
DIČ:                   DIČ 1070274370 
IČ DPH:             Nie je platca DPH        
 
Bankové spojenie:  
Číslo účtu:   
     

Článok II. 
Predmet a rozsah dodanej služby 

Poskytovateľ sa zaväzuje, že bude pre objednávateľa vykonávať dodávateľským spôsobom 

nasledovnú službu: 

- vypracovanie nového plánu ochrany zamestnancov  a osôb prevzatých do 

starostlivosti na príslušný rok 1 x ročne, 

- odborná príprava štábu a jednotiek civilnej ochrany objektu 1 x ročne, 

- komunikáciu s Okresným úradom Trnava, predkladanie dokumentov za objekt, 

- účasť na kontrole v objekte úradom civilnej ochrany, 

- poradenská činnosť v oblasti civilnej ochrany. 

Článok III. 
Cena 

1. Objednávateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi za službu uvedenú v článku II.  

mesačne paušálnu odmenu vo výške  100,- EUR, slovom: sto EUR za jeden 

kalendárny mesiac.  

2. Odmena bude objednávateľom hradená na základe poskytovateľom vystavenej 

faktúry. Právo fakturovať vzniká poskytovateľovi vždy po uplynutí príslušného 

mesiaca. Faktúra – daňový doklad je splatná do 15 dní odo dňa vystavenia.  
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3. Poskytovateľ nie je platcom DPH. 

Článok IV. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

 
1. Objednávateľ sa zaväzuje vytvoriť podmienky pre poskytovateľa na výkon činností 

uvedených v článku II. tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje pri svojej činnosti postupovať s odbornou znalosťou 

a chrániť jemu známe záujmy objednávateľa na úseku civilnej ochrany obyvateľstva. 

3. Všetky informácie, ktoré si zmluvné strany v dobe platnosti tejto zmluvy poskytnú, sú 

dôverné. Zmluvné strany sa zaväzujú, že získané informácie neposkytnú 

neoprávnenej osobe a ani ich nezneužijú pre vlastnú potrebu. 

4. Služby súvisiace s vypracovaním a aktualizáciou dokumentácie budú vykonávané 

v sídle Poskytovateľa. Vzdelávacia a poradenská činnosť bude vykonávaná v sídle 

Objednávateľa. 

Článok V. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to do 31.12.2020. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania objednávateľom 

a poskytovateľom. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni zverejnenia na webovom 

sídle Správy kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava.   

4. Akékoľvek zmeny alebo doplnenia v tejto zmluve môžu navrhnúť obe zmluvné 

strany. Zmeny alebo doplnenia musia byť vyhotovené v písomnej podobe vo forme 

dodatku a obojstranné podpísané.  

5. Objednávateľ a poskytovateľ sú oprávnení vypovedať túto zmluvu z akýchkoľvek 

dôvodov, ako aj bez udania dôvodu. 

6. Výpovedná lehota je jeden mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca 

nasledujúceho po doručení výpovede jednej zo zmluvných strán. 

7. Zmluva je vypracovaná v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane dve 

vyhotovenie. 

8. Zmluva bola zverejnená dňa 14.01.2020 

 

V Trnave  dňa      13.01.2020                      

             

 ...............................................   ......................................... 

           objednávateľ                                                                poskytovateľ 
       Ing. Martin Turčan 
 riaditeľ SKaŠZ mesta Trnava 


