
Zmluva o poskytovaní služieb 02/2022 

uzatvorená podľa § 269, ods. 2 zákona č. 513/1991 v platnom znení 
 

 

ZMLUVNÉ STRANY 

 
Objednávateľ:  
 

Obchodné meno:  Obec Čavoj 

Sídlo:                                      Čavoj 86, 972 29 Čavoj 

IČO:    00318035 

DIČ:                                       2021211643 

Zastúpený:             JUDr. Anna Gulášová, starostka 

Bankové spojenie:             Prima banka Slovensko a.s. 

Číslo účtu IBAN:   SK24 5600 0000 0090 0018 2001 

Číslo tel.:   046/545 8002  

E-mail :   obec.cavoj@centrum.sk 

 

Dodávateľ: 

 

Obchodné meno:  Gemerterm-projekcia s.r.o.  

Sídlo:    Škultétyho 1985/10, 979 01 Rimavská Sobota  

IČO:    36643998  

DIČ:    2022113533  

Zastúpený:   Ing. Martin Magic, konateľ  

Registrácia:   Okresný súd Banská Bystrica, oddiel sro, vl. č.11101/S 

Bankové spojenie:  ČSOB Rimavská Sobota 

Číslo účtu:   IBAN SK48 7500 0000 0040 2770 7290 

Číslo tel.:   0911 945 108 

E-mail :   gemerterm@gmail.com 

 

I.  

 

Predmet zmluvy 

 

 Predmetom zmluvy je technická pomoc pri prevádzke vodovodu v správe obce Čavoj 

(nejde o prevádzkovanie verejnej kanalizácie v zmysle zákona č. 442/2002 Z.z. o 

verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách). Dohodnutý rozsah je nasledovný: 

1. Poradenstvo k vodnej stavbe čo sa týka legislatívy a činností vedúce k cieľu - 

povoleniu na užívanie vodovodu od ŽP a zosúladeniu súčasného stavu s platnou 

legislatívou.   

2. Prevádzkové poradenstvo pri bežných, neoptimálnych i havarijných situáciach na 

vodovode až do doby, keď bude dosiahnutý cieľ v bode 1. 

 

 

II. 

Podmienky zmluvy 

 

1.  Dodávateľ sa zaväzuje zhotovovať predmet zmluvy v súčinnosti s objednávateľom. 

2.  Dodávateľ sa zaväzuje zachovať mlčanlivosť voči tretej strane o všetkých dôverných 

skutočnostiach, s ktorými sa v rámci plnenia predmetu tejto zmluvy zoznámi. 



3.  Dodávateľ sa zaväzuje, že akékoľvek podklady, ktoré obdrží od objednávateľa k 

svojej práci, bez súhlasu oprávneného zamestnanca objednávateľa, nebude rozmnožovať 

ani poskytovať tretím osobám. 

4.  Objednávateľ sa zaväzuje, že pri plnení predmetu zmluvy zabezpečí zhotoviteľovi 

účinnú spoluprácu svojich zamestnancov, pokiaľ to bude potrebné k výkonu práce. 

 

III. 

Cena, fakturácia, úhrada 
 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že dodávateľ bude objednávateľovi vystavovať faktúru na 

úhradu poskytovaných služieb, a to mesačne v sume 130,00 EUR. Cena prác nad 

dohodnutý paušál – 12,00€/hod. Cestovné – 0,50€/km.  

Dodávateľ nie je platcom DPH. Platba sa vyplatí bezhotovostným prevodom na účet 

dodávateľa, ktorý je uvedený v záhlaví tejto zmluvy.  

2. Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu v zmysle § 15 Zákona č. 289/95 Z.z.  

3. Fakturované čiastky za poskytované služby je objednávateľ povinný uhradiť do 14 dní 

odo dňa vystavenia faktúry. 

 

IV. 

Trvanie zmluvného vzťahu 

 

1.  Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a platí od 01.07.2022.  

2.  Zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek strana bez udania dôvodu, pričom výpovedná 

lehota je 1 mesiac a začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po doručení 

výpovede druhej zmluvnej strane. 

3.  Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. 

4.  Zmluvný vzťah môže zaniknúť aj písomnou dohodou zmluvných strán. 

 

V.  

Záverečné ustanovenia 

 

1.  Všetky právne otázky a vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka. 

2.  Všetky zmeny a doplnky tejto zmluvy musia byť vykonané vo forme písomných a 

očíslovaných dodatkov podpísaných oprávnenými zástupcami zmluvných strán. 

3.  Zmluva sa vyhotovuje v 2 rovnopisoch, z toho 1 x pre dodávateľa a 1 x pre 

objednávateľa. 

        

       V Čavoji  dňa: 16.06.2022 

 

 

 Ing. Martin Magic                      JUDr. Anna Gulášová 

konateľ spoločnosti                    starostka obce 

 

 

 

 

 

 

 Dodávateľ:           Objednávateľ: 


