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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB PODNIKATEĽSKÉHO, 

ORGANIZAČNÉHO A EKONOMICKÉHO PORADENSTVA 
uzavretá podľa ustanovení § 269 a nasl. zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný 

zákonník v platnom znení 

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

 

 

Číslo zmluvy 1/10/2020 
 

Článok 1 

Zmluvné strany 

 

1.1.  Obchodné meno: Podnik technických služieb mesta, s.r.o. 

 Sídlo: Ul. Športovcov 890, 020 01 Púchov 

 IČO: 36 321 893 

 Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel: Sro, Vložka č.13040/R 

 DIČ: 2020110675 

 IČ DPH: SK2020110675 

 Štatutárny orgán: Ing. Miloš Svoboda  

   

 (ďalej len „objednávateľ“) 

 

 

1.2.  Obchodné meno: Púchov servis s.r.o. 

 Sídlo: Sedlišťská 1446/7, 020 01 Púchov 

 IČO: 44 040 610 

 Zápis: OR OS Trenčín, Oddiel Sro, Vl. č. 20328/R 

 DIČ: 2022622998 

 IČ DPH: SK2022622998 

 Štatutárny orgán: Michal Kočner, konateľ 

   

   

   

 (ďalej len „poskytovateľ služby”) 
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I. 

Predmet zmluvy 

Predmetom zmluvy je záväzok poskytovateľa služby vykonávať 

podnikateľské, organizačné a ekonomické poradenstvo, najmä:  

- v oblasti hospodárenia a optimalizácie nákladov spoločnosti 

a optimalizácie pracovných náplní 

- úprava vnútropodnikových smerníc, najmä organizačného 

poriadku a pracovného poriadku 

- konzultácie pri vedení účtovníctva  

- nastavenie účtovného softwaru pre účtovníctvo roka 2021 

 

 

II. 

Podmienky pre vykonanie služieb 

1) Miesto pre poskytovanie služby je sídlo spoločnosti objednávateľa ul. 

Športovcov 890, 020 01 Púchov. 

2) Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi nevyhnutnú súčinnosť 

potrebnú na plnenie záväzkov poskytovateľa a včas informovať 

poskytovateľa o všetkých skutočnostiach potrebných na zabezpečenie 

úspešného plnenia záväzkov stanovených zmluvou.  

3) Poskytovateľ je povinný postupovať pri plnení svojich záväzkov 

stanovených zmluvou s odbornou starostlivosťou. 

4) Poskytovateľ služby prehlasuje, že uvedenú činnosť – Činnosť 

podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov vykonáva na 

základe živnostenského oprávnenia ŽR číslo 330-15905 OÚ Považská 

Bystrica. 

 

III. 

Cena za služby 

1) Zmluvné strany dohodli cenu za služby vo výške 1 750,00 EUR/bez DPH 

mesačne slovom jedentisícsedemstopäťdesiat EUR 00 centov.  

K uvedenej čiastke bude pripočítaná DPH v zmysle predpisov platných ku 

dňu fakturácie. 

Zmena dohodnutej ceny môže byť len vo forme písomného dodatku k 

tejto zmluve o poskytovaní služieb.  

2) Podkladom pre platenie bude faktúra, ktorá musí obsahovať náležitosti 

potrebné pre vyhotovenie daňového dokladu podľa § 71 zákona č. 

222/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. 
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3) Zmluvné strany sa dohodli nasledovne: 

a) faktúry budú vystavované mesačne, 

b) objednávateľ uhradí poskytovateľovi služby na základe vystavenej 

faktúry, 

c) lehotu splatnosti faktúry  si zmluvné strany dohodli 14 dní. 

4) Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť vyfakturovanú cenu služieb v 

dohodnutej lehote splatnosti.  

5) Pri nedodržaní lehoty splatnosti faktúry je vykonávateľ oprávnený účtovať 

objednávateľovi úrok z omeškania vo výške 0,05% za každý deň 

omeškania z celkovej dlžnej sumy. 

IV. 

Doba trvania zmluvy o poskytovaní služieb 

 

1) Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31.12.2020 

2) Poskytovateľ služby aj objednávateľ môžu od tejto zmluvy odstúpiť na 

základe vzájomnej dohody. 

 

 

V. 

Spoločné a záverečné ustanovenia   

 

1) Táto zmluva a všetky právne vzťahy zmluvných strán súvisiace s touto 

zmluvou sa riadia právnym poriadkom platným na území Slovenskej 

republiky, najmä ustanoveniami Obchodného zákonníka (Zákona č. 

513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, ako aj ustanoveniami ďalších 

všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej 

republiky.  

2) Túto zmluvu je možné meniť a dopĺňať len priebežne číslovanými 

dodatkami k tejto zmluve podpísanými oprávnenými zástupcami každej zo 

zmluvných strán.  

3) Zmluvné strany sa zaväzujú, že akékoľvek prípadné vzájomné spory, ktoré 

budú súvisieť s touto zmluvou, budú zmluvné strany prednostne riešiť 

vzájomným rokovaním a dohodou. Ak sa nepodarí spor vyriešiť rokovaním a 

dohodou, tak ktorákoľvek zo zmluvných strán sa môže obrátiť na vecne a 

miestne príslušný súd.  

4) Táto zmluva je vyhotovená a podpísaná v dvoch originálnych 

vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po jednom 

vyhotovení. Každé vyhotovenie má rovnakú právnu silu. 

5) Táto zmluva, vrátane jej prípadných dodatkov, patrí medzi povinne 

zverejňované zmluvy podľa ustanovení § 5a zákona č. 211/2000 Z.z.  o 

slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.  
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6) Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy vrátane jej 

prípadných dodatkov.  

7) Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami a 

účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia. Zmluva bola 

zverejnená...................................... . 

8) Zmluvné strany si zmluvu prečítali, všetky jej ustanovenia vyjadrujú ich 

vážnu a slobodnú vôľu, na základe čoho pripájajú zmluvné strany svoje 

podpisy. 

 

 

V Púchove, dňa 30.10.2020 

 

 

Za objednávateľa:      Za poskytovateľa služby: 

 

 

 

 

 

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

          Ing. Miloš Svoboda                                                 Michal Kočner 

                konateľ                          konateľ 

 

 

 


