
ZMUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY  
uzatvorená v zmysle §51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

 

Objednávateľ: 

Názov:   Obec Nižná Olšava 

Sídlo:   Nižná Olšava 100 

      090 32  Miňovce 

Zastúpený:  Ing. Igor Madzin, starosta obce 

IČO:    00330809 

DIČ:    2020822430 

 

a 

 

Poskytovateľ: 

Meno, Priezvisko:  Miroslav Ripper 

Adresa:  Nižná Olšava 67 

090 32  Miňovce 

Rod. číslo:   mmmmmmmmm 

I. 

     Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi 

službu – dovoz drevených hranolov a drevených dosiek z gátra subjektu SYaJA 

nachádzajúceho sa v extraviláne obce Vyšná Olšava na pozemok obce Nižná Olšave, kde je 

postavená budova škôl a školských zariadení.. Poskytnutie služby zahŕňa vykonanie danej 

služby použitím vlastného traktora a ním spotrebovaných pohonných hmôt. Poskytovateľ sa 

zaväzuje vykonať službu dňa: 16.06.2016  v čase    od   08.00 do 12:00  hodiny.  

2. Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďalšie 

osoby, ak to k splneniu predmetu zmluvy bude potrebné. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanú službu zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú cenu 

v zmysle článku II. tejto zmluvy. 

 

II. 

Platobné podmienky a dohodnutá odmena 
1. Cena za poskytnuté služby bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v celkovej 

výške 40,- EUR (slovom štyridsať EUR). Odmena je splatná po poskytnutí služby a bude 

poskytovateľovi vyplatená v hotovosti z pokladne obecného úradu. 

2. Poskytnutá služba sa považuje za splnenú, ak je riadne vykonaná, v dohodnutom termíne 

a na dohodnutom mieste. 

 

III. 

Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Na strane poskytovateľa:  

- povinnosť poskytnúť objednávateľovi službu s odbornou starostlivosťou, 

- vykonávať službu osobne, samostatne bez toho, aby mu zamestnávateľ určoval 

postup jeho práce alebo na jej vykonávanie mu dával nejaké pokyny, príkazy 

a pod., 

- podpisom tejto zmluvy poskytovateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 

s obsahom a rozsahom poskytovanej služby a že disponuje znalosťami, ktoré sú 

k poskytnutiu služby nevyhnutné. 



2. Na strane objednávateľa: 

- Poskytnúť poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre poskytnutie služby; za 

súčinnosť podľa tejto zmluvy sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy 

v dohodnutom rozsahu, na dohodnutom mieste a v termíne. 

 

IV. 

Skončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné ukončiť pred jej splnením len na základe písomnej dohody 

zmluvných strán. 

2. Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí 

poskytovateľovi všetky náklady a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi 

v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol 

zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich z 

omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy 

poskytovateľom. 

V. 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať len písomnou formou 

po vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami a to formou očíslovaných 

dodatkov, ktoré budú tvoriť jej neoddeliteľnú súčasť. 

2. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých 

objednávateľ dostane jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu 

ju podpisujú. Táto zmluva nadobúda platnosť podpísaním oboch zmluvných strán, 

zaniká splnením povinnosti oboch zmluvných strán a účinnosť dňom jej zverejnenia 

na internetovej stránke objednávateľa. 

 

 

V Nižnej Olšave, dňa 14.06.2016 

 

 

 

 

 

 

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

Ing. Igor Madzin, starosta obce        Miroslav Ripper                    

    objednávateľ             poskytovateľ 


