
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SŤAHOVACÍCH SLUŽIEB 

Č. 56/2015 

uzatvorená podľa § 269 ods. 2 a naši. zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších 

predpisov, zákona NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v 

znení neskorších predpisov (ďalej len „Zmluva") 

ZMLUVNĚ STRANY: 

Objednávateľ: Centrum pedagogicko - psychologického poradenstva a prevencie 

Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča 

V zastúpení: Mgr. Vozárová Katarína, riaditeľka 

IČO:37945068 

DIČ:2021932187 

IČ DPH: Objednávateľ nie je platcom DPH 

l BÁN: Sk 64 81800000007000200645 

Bankové spojenie: Štátna pokladnica 

Objednávateľ je štátna rozpočtová organizácia zriadená podľa § 10 ods. 

5 písm. I); § 22 ods. 2 písm. a) a ods. 3 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o 

štátnej správe v školstve a školskej samosprávy a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v platnom znení. 

(ďalej len "objednávateľ") 

  

Poskytovateľ: T R l V s. r. o. 

Okružná 49, 029 42 Bobrov 

V zastúpení: Ing. Anton Vojčák, konateľ 

IČO: 364 358 72 

DIČ:202082799 

IČ DPH.: 202082799 

IBAN: SK 6111000000002629086242 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s. 

Zhotoviteľ zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina odd. 

SRO, vložka č. 16768/L 

(ďalej len "poskytovateľ") 



PREAMBULA 

Zmluva sa uzatvára v zmysle § 269 ods. 2 a naši. ustanovení zákona NR SR č. 513/1991 Zb. Obchodného 

zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník").  Zmluvné strany sa dohodli,  

že ich záväzkový vzťah vyplývajúci z tejto zmluvy sa bude spravovať týmto zákonom a zákonom NR SR  

č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov (ďalej len „zákon o VO"). Objednávateľ na obstaranie predmetu tejto Zmluvy použil postup 

verejného obstarávania na zadávanie zákazky na poskytnutie služby v súlade s § 9 ods. 9 a § 100 zákona 

NR SR č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení 

neskorších predpisov. 

ČI. l  

PREDMET ZMLUVY 

1. Zmluvné strany sa na základe vzájomnej dohody rozhodli uzatvoriť túto zmluvu, predmetom 

ktorej je poskytnutie sťahovacích služieb. 

2. Touto zmluvou sa  poskytovateľ zaväzuje za  podmienok ustanovených v tejto zmluve 

zrealizovať pre objednávateľa sťahovacie  služby súvisiace s presťahovaním Centra pedagogicko 

- psychologického poradenstva a prevencie,  Námestie Majstra Pavla 56, 054 01 Levoča, zo 

sídla objednávateľa do budovy Daňového úradu. Ružová 91, 054 01 Levoča. Sťahovacie služby 

pozostávajú z manipulačných prác a premiestňovania kancelárskeho nábytku, výpočtovej 

techniky, spisovej agendy. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi za riadne vykonanie sťahovacích služieb 

podľa bodu 1 tohto článku Zmluvy cenu dohodnutú v Článku III ods. 2 tejto Zmluvy. 

ČI. II  

TERMÍN, MIESTO A SPÔSOB PLNENIA 

1. Termín plnenia predmetu zmluvy podľa ČI. l ods. 1 zmluvy je nasledovný: 

Termín začatia prác: 18. 02. 2015 

Termín ukončenia prác: 19. 02. 2015 

2. V prípade výskytu akejkoľvek skutočnosti brániacej plneniu predmetu Zmluvy v dohodnutom 

termíne je poskytovateľ povinný bez zbytočného odkladu informovať o tejto skutočnosti 

riaditeľku objednávateľa. 

3. Za splnenie term ínu podľa bodu 1 tohto článku sa považuje ukončenie poskytovaných 

sťahovacích služieb. 



4. Miestom plnenia je Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Ružová 

ulica 91/1 (budova Daňového úradu Levoča), 054 01 Levoča. 

5. Poskytovateľ vykoná sťahovacie služby s potrebnou odbornou starostlivosťou a podľa pokynov 

objednávateľa. Poskytovateľ nie je oprávnený poveriť vykonaním predmetu plnenia tejto 

zmluvy inú právnickú osobu. 

6. Poskytovateľ berie na vedomie, že sťahovacie služby budú vykonávané za prevádzky budovy. 

Vzhľadom na túto skutočnosť je poskytovateľ povinný rešpektovať usmernenia kontaktnej 

osoby určenej za objednávateľa, ktorou je Ing. Mária Wantrubová. 

ČI. III 

CENA PREDMETU ZMLUV A PLATOBNÉ PPODMIENKY 

1. Cena za zhotovenie diela v rozsahu či. 2 tejto zmluvy je stanovená v zmysle zákona č. 18/1996 

Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov, Vyhlášky MFSR č. 87/1996 Z. z. v znení neskorších 

predpisov, ktorou sa vykonáva zákon NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších 

predpisov. 

2. Celková cena podľa bodu 1 ČI. III tejto zmluvy je nasledovná: 

Cena bez DPH     1100, 00 € 

20 % DPH   220, 00 € 

Cena s DPH  1 320,00 € 

Slovom: Jedentisíctristodvadsať eur a nula centov. 

3. Cena za predmet zmluvy je zhodná s cenou z ponuky úspešného uchádzača, ktorého ponuku 

prijal objednávateľ ako verejný obstarávateľ v zmysle zákona NR SR č. 25/2006 Z. i. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že táto suma je konečná a zahŕňa všetky náklady poskytovateľa 

(vrátane potrebného baliaceho materiálu), spojené s riadnym vykonaním predmetu Zmluvy 

podľa podmienok stanovených v tejto Zmluve. Poskytovateľ tak nie je oprávnený účtovať si 

akékoľvek ďalšie poplatky za realizáciu služieb podľa tejto Zmluvy. 

5. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za poskytnutie služby, podľa bodu 2 ČI. III 

zmluvy do 15 dní odo dňa doručenia faktúry. 

6. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru za vykonané dielo najneskôr  do 30 dní odo dňa 

poskytnutia služby. 

7. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet poskytovateľa. 

8. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou platieb má poskytovateľ právo účtovať 

objednávateľovi popri plnení aj úroky z omeškania podľa Obchodného zákonníka. 



9. K  zmene   ceny podľa bodu 2 ČI. III zmluvy môže dôjsť  iba na   základe požiadavky 

objednávateľa na vykonanie, nad rámec dohodnutých prác, a to po vzájomnom 

odsúhlasení rozsahu a ceny prác oboma zmluvnými stranami, dodatkom k tejto Zmluve. 

10. Poskytovateľom predložená faktúra musí byť vyhotovená  v  súlade   s  touto  Zmluvou 

a  ustanoveniami všeobecne záväzných právnych  predpisov.  V  opačnom   prípade   má 

objednávateľ právo vrátiť faktúru poskytovateľovi na opravu resp. doplnenie, pričom nová 

lehota splatnosti začína  plynúť odo dňa doručenia  opravenej  resp. doplnenej faktúry 

objednávateľovi. 

ČI. IV  

PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Objednávateľ je   povinný  zabezpečiť sprístupnenie  potrebných priestorov v  objektoch 

uvedených v ČI. II tejto Zmluvy tak, aby poskytovateľ mohol realizovať sťahovacie služby 

v súlade s podmienkami tejto Zmluvy. 

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať celý priebeh sťahovacích služieb. Ak objednávateľ zistí, 

že poskytovateľ realizuje sťahovacie služby v rozpore s jeho povinnosťami dohodnutými touto 

zmluvou alebo jeho pokynmi, je oprávnený dožadovať sa toho, aby poskytovateľ vykonával 

predmet plnenia podľa tejto Zmluvy riadnym spôsobom a podľa jeho pokynov. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy poskytovateľom, 

poskytovať mu potrebnú súčinnosť a zabezpečiť podmienky nevyhnutné na jeho riadne 

splnenie. 

4. Poskytovateľ je povinný zrealizovať sťahovacie služby s náležitou odbornou starostlivosťou 

a zabezpečiť, aby nedošlo k poškodeniu sťahovaných hnuteľných vecí, ani iných vecí alebo 

osôb. Poskytovateľ je povinný sťahované hnuteľné veci riadne zabaliť a zabezpečiť tak, aby sa 

pri sťahovaní nepoškodili. 

5. Ak poskytovateľ poruší svoje povinnosti, ku ktorým sa touto Zmluvou zaviazal, je povinný 

nahradiť objednávateľovi škodu, ktorá mu tým preukázateľne vznikla. 

6. Poskytovateľ zodpovedá za preukázateľné poškodenie vecí vo vlastníctve objednávateľa, 

s ktorými prišiel do kontaktu pri realizácii sťahovacích služieb. 

7. Poskytovateľ zodpovedá  za škodu,  ktorú   preukázateľne   spôsobil tretím osobám pri 

poskytovaní sťahovacích služieb. 

8. Poskytovateľ v plnom  rozsahu zodpovedá  za  bezpečnosť  a   ochranu   zdravia   osôb 

nachádzajúcich sa na mieste plnenia pri realizácii sťahovacích služieb. 



9. Poskytovateľ je povinný v rámci dohodnutej ceny za predmet plnenia na vlastné náklady 

odstrániť všetky vedľajšie produkty vzniknuté v súvislosti s plnením predmetu tejto Zmluvy. V 

prípade vzniknutých odpadov je povinný s nimi naložiť v súlade so zákonom NR SR č. 

223/2001 Z. z. o odpadoch v platnom znení ako pôvodca. 

ČI. V 

SANKCIE 

1. V prípade omeškania poskytovateľa s plnením v dohodnutom termíne zaplatí poskytovateľ 

 objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 15,00 € za každý deň omeškania. 

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr si môže poskytovateľ uplatniť úrok z 

omeškania vo výške podľa zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka. 

ČI. VI  

UKONČENIE ZMLUVY 

1. Táto zmluva zaniká: 

splnením  predmetu zmluvy a zaplatením ceny za plnenie    podľa  ustanovení tejto 

zmluvy objednávateľom zhotoviteľovi. 

2. Táto zmluva môže zaniknúť aj na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú. 

3. Objednávateľ si vyhradzuje právo odstúpenia od zmluvy v prípade, ak by došlo k porušeniu 

povinností poskytovateľa, pri ktorom môže dôjsť k materiálnym škodám na predmete plnenia 

alebo  k ohrozeniu zdravia,  či života alebo k hrubému  porušeniu technickej disciplíny 

poskytovateľa pri plnení predmetu Zmluvy. 

4. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy aj v prípade podstatného prekročenia času 

plnenia, dohodnutého v ČI. II bod 1 tejto zmluvy. 

5. Za  podstatné prekročenie času plnenia sa  považuje 30 dní odo dňa, od  ktorého mal 

poskytovateľ predmet plnenia zrealizovať podľa ČI. II bod 1 tejto Zmluvy. 

6. Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, ak objednávateľ neplní zmluvné záväzky, a tým 

poskytovateľovi znemožňuje realizáciu služby. 

7. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od Zmluvy v prípade, ak sa poskytovateľ sta ne dlžníkom 

poistného na zdravotné poistenie resp. je zverejnený v zozname osôb, u ktorých nastali dôvody 

zrušenia registrácie DPH podľa § 81 ods. 4 písm. b) druhého bodu zákona NR SR č. 222/2004 Z. 

z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení, ktorý v zmysle tohto zákona zverejňuje Finančné 

riaditeľstvo Slovenskej republiky na portáli Finančnej správy Slovenskej republiky. V tomto 

prípade zaniká Zmluva dňom oznámenia o odstúpení od Zmluvy poskytovateľovi. 



8.   Odstúpenie musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne. V odstúpení musí byť 

uvedený dôvod, pre ktorý zmluvná strana odstupuje. 

ČI. VII 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Práva a povinnosti zmluvných strán, osobitne neupravené touto zmluvou, sa riadia príslušnými 

ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 

40/1964 Z. z. Občianskeho zákonníka v platnom znení. 

2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania obidvoma zmluvnými stranami. 

3. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom. Poskytovateľ 

so zverejnením obsahu zmluvy v Centrálnom registri zmlúv súhlasí bez výhrad. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len na základe dohody obidvoch zmluvných strán, a to vo forme 

písomných dodatkov k tejto zmluve podpísaných obidvoma zmluvnými stranami. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že ich zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená, na tejto zmluve sa 

dohodli dobrovoľne, prejav ich vôle bol slobodný a vážny a nebol vykonaný v tiesni ani za 

nápadne nevýhodných podmienok, bol  pred   podpisom  zmluvnými  stranami  prečítaný 

a nakoľko doslovné znenie tejto zmluvy je v plnom súlade s prejavom zmluvných strán tejto 

zmluvy, zmluvné strany tejto zmluvy túto zmluvu podpísali. 

6. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch (4) rovnopisoch, z ktorých dva (2) rovnopisy dostane 

zhotoviteľ, dva (2) rovnopisy dostane objednávateľ. 

Objednávateľ 

V Levoči, dňa 17.02.2015 

Poskytovateľ 

V Levoči, dňa 18. 02.2015 
  

 

  

Mgr. Vozárová Katarína, 

riaditeľka 

Centrum pedagogicko - 

psychologického poradenstva a 

prevencie 

Paľovčík Peter, vedúci pobočky 

TRIVs. r. o. 
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