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Zmluva  č.7/2019 
o poskytovaní služieb  

uzatvorená v zmysle Obchodného zákonníka § 269 ods.2 a v nadväznosti na § 262 

obchodného zákonníka 

(ďalej len „zmluva“) 

 

Článok I 

Zmluvné strany 

 

Poskytovateľ:                                  St. Florian Štúrovo  s.r.o.   

Sídlo                                                  Sv. Štefana č. 41, 94301, Štúrovo  

Štatutárny zástupca:                          Ladislav Smatana, konateľ 

tel.:                                                    +421905 839 905 

e mail: 

Bankové spojenie                             SLSP Štúrovo č.ú.0240329147/0900 

IČO:                                                  31419976 

DIČ:                                                  SK2020415441   

IČ DPH:                                                 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra Oddiel: Sro, vložka č.: 3077/N 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

a 

 

Objednávateľ:             Enerbyt s.r.o. 

Sídlo:               Lipová 1/939, 943 01, Štúrovo 

Tel:               036/7565301 

E mail:               sekretariat@enerbyt.sk, eva.kunyikova@enerbyt.sk 

Štatutárny zástupca:  Ing. Juraj Szórad, konateľ  

IČO:               36 753 491 

DIČ:                                                  2022348625 

IČ DPH:              SK2022348625 

zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, odd: Sro, vložka č.: 19627/N 

 (ďalej spoločne len ako „Objednávateľ“) 
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Článok II 

Predmet zmluvy 

 

2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje zabezpečiť na vlastné náklady a na vlastnú zodpovednosť pre 

objednávateľa  činnosti spojené  s ochranou pred požiarmi  v súlade so zákonom NR SR 

č. 314/2001 Z.z. a to: 

a. Kontrola  hasiacich prístrojov                                           4,00EUR/ ks 

b. Tlaková skúška a  oprava HP                      10,00EUR/ks 

c. kontrola hydrantu                                    4,00EUR/ks 

d. tlaková skúška hadice                             6,00EUR/ks 

e. opravy uvedených zariadení a ich súčastí v zmysle samostatnej cenovej ponuky 

 

Ceny jednotkové a sú bez DPH 

 

 

 

Článok III. 

Povinnosti  zmluvných strán 

4.1. Dodávateľ je povinný počas svojej činnosti neodkladne upozorniť objednávateľa 

na každý zistený nedostatok a túto následne aj odstrániť  

 

4.2. Objednávateľ sa zaväzuje bezplatne spolupracovať v plnej miere 

s poskytovateľom pri riešení úloh súvisiacimi s predmetom zmluvy.  

 

 

Článok IV 

Fakturácia a platobné podmienky 

 

4.1. Fakturácia sa uskutoční po vykonaní prác v cenách podľa čl.II ods.1 tejto 

zmluvy 
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4.2. Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi cenu  za vykonané činnosti 

a poskytnuté služby podľa tejto zmluvy v lehote do 14 dní odo dňa vystavenia 

faktúry. 

4.3. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi na účet 

poskytovateľa uvedeného v článku I. Faktúra musí mať náležitosti daňového 

dokladu. V prípade, že faktúra nespĺňa náležitosti daňového dokladu je 

objednávateľ oprávnený vrátiť takúto faktúru poskytovateľovi. Nová lehota 

splatnosti začína plynúť opätovným doručeným opravenej faktúry.   

4.4. Poskytovateľ je platcom DPH. 

 

 

Článok V 

Čas a miesto plnenia 

     

5.1. Činnosti podľa bodu 2.1. zmluvy budú vykonávané priebežne poskytovateľom 

v rozsahu a v periodicite  v zmysle platných predpisov  

5.2. Miestom plnenia sú jednotlivé objekty podľa Prílohy č. 1 (Príloha obsahuje 

údaje: obec, ulica, č. tel., fax, e-mail, zodpovedný zástupca za prevádzku).  

 

 

Článok VI 

Záverečné ustanovenia 

 

6.1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.04.2019 do 31.3.2021. Zmluva sa 

predlžuje na ďalšie dvojročné obdobie , pokiaľ aspoň jedna zo zmluvných 

strán neprejaví vôľu o skončenie zmluvného vzťahu . Prejav vôle musí byť 

písomná a musí byť  doručená druhej zmluvnej strane najneskôr jeden 

kalendárny mesiac pred skončením platnosti zmluvy  

6.2. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť od dátumu podpisu oboma zmluvnými 

stranami, zároveň stráca platnosť a účinnosť zmluva medzi zmluvnými 

stranami zo dňa 1.7.2013. 

6.3. Zmluva sa vyhotoví vo dvoch vyhotoveniach a každá zmluvná strana obdrží 

po jednom vyhotovení 
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6.4. Zmeny a dodatky k zmluve sú možné výlučne písomnou dohodou obidvoch 

zmluvných strán.. 

6.5. Zmluvné strany môžu  bez udania dôvodu zmluvu vypovedať  so  

šesťmesačnou výpovednou dobou . ktorá  začína plynúť od prvého dňa 

mesiaca nasledujúceho po doručení výpovede. 

6.6. Táto zmluva bola vyhotovená podľa slobodnej, vážnej, určitej a zrozumiteľnej 

vôle všetkých účastníkov, ani jeden z nich ju neuzavrel v tiesni, ani za 

nápadne nevýhodných podmienok a ich zmluvná voľnosť nebola obmedzená. 

6.7. Všetky následné zmeny vzťahujúce sa k tejto zmluve musia byť vyhotovené 

v písomnej forme a podpísané oboma zmluvnými stranami. 

6.8. Zmluva bola vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých každá zo zmluvných 

strán obdrží jeden originál. 

6.9. Pokiaľ nie je v tejto zmluve dohodnuté inak, riadia sa právne vzťahy z nej 

vyplývajúce zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  a ostatnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej 

republiky. 

6.10. Zmluvné strany sa zaväzujú urovnať všetky spory vzniknuté v súvislosti s touto 

zmluvou predovšetkým dohodou. 

6.11. Vzájomné záväzky sú si povinné zmluvné strany vysporiadať do 14 dní od 

ukončenia tejto zmluvy. 

6.12. Prílohy k tejto zmluve tvoria nasledovné dokumenty: 

Príloha č. 1 – zoznam prevádzok a objektov objednávateľa  

 

 

V Štúrove dňa: 01.04.2019   

 

 Poskytovateľ :                                       Objednávateľ: 

  

 

 

----------------------------                                 ------------------------------ 

Za St Florian Štúrovo s.r.o.                     Za Enerbyt s.r.o 

Ing. Ladislav Smatana                        Ing. Juraj Szórad 

            konateľ                                                                                        konateľ 


