ZMLUVA
o poskytovaní služieb
uzavretá v zmysle § 269 Obchodného zákonníka medzi
Čl. I
Zmluvné strany
Objednávateľ: Obec Gemerská Ves
Sídlo: 982 62 Gemerská Ves 109
Zastúpený: Monika Lévaiová – starostka obce
Bankové spojenie: VUB Tornala
Číslo účtu: 28624392
IČO: 00318701
DIČ: 2021168721
(ďalej len „objednávateľ“)
Poskytovateľ: NEONPLUS s.r.o.
Sídlo: Muráň 75
Zastúpený: Pavol Kováč
IČO: 43 981 101
IČ DPH: SK 2022546108
DIČ: 2022546108
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka a.s.
Číslo účtu: 2424257853/0200
zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č.
14355/S dňa 19.02.2008
(ďalej len „poskytovateľ“)
Čl. II
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa zabezpečovať pre objednávateľa nasledovné
služby:
1.1. verejné osvetlenie: predaj tovaru a materiálu,prestavovanie časov zapínania a vypínania VO,
priebežná údržba, dopĺňanie svetelných zdrojov ,výmena štartéra,výbojok, tlmiviek, káblového
vedenia, odstraňovanie závad na VO, predaj, montáž a demontáž vianočného osvetlenia
1.2. miestny rozhlas: výmena reproduktorov, kontrola počuteľnosti reproduktorov a ich nastavenie,
odstránenie porúch na káblovom vedení,oprava rozhlasovej ústredne, dodávka tovarov a
náhradných dielov potrebných k prevádzke miestneho rozhlasu
1.3. kamerový systém: dodávka, montáž a nastavenie kamier, rozvod kamerového systému, údržba
záznamového zariadenia a káblových rozvodov, predaj tovaru a náhradných dielov k údržbe a
opravám kamerového systému
1.4. prenájom plošiny: práce akéhokoľvek druhu a rozsahu pri ktorých je potrebné použitie
vysokozdvižnej plošiny
2. Služby nad rámec prác uvedených v čl.II, ods. 1 až 4 sa uskutočnia na základe samostatnej
objednávky v rozsahu, cene a v termíne podľa požiadaviek objednávateľa a po dohode s
poskytovateľom.
Čl. III
Miesto a lehota plnenia
1. Miestom plnenia zmluvy je katastrálne územie obce Gemerská Ves, prípadne miesto podľa
dohody zmluvných strán.

Čl. IV
Trvanie zmluvy
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú .
Čl.V
Cena a platobné podmienky
1.Cena za služby uvedené v čl. II ako aj tovar a materiály dodané poskytovateľov budú platené
objednávateľom podľa aktuálnych sadzieb poskytovateľa.
2. Cena za ubehnuté kilometre bude prepočítaná: počet km x aktuálna sadzba poskytovateľa
3. Úhrada za vykonané služby bude uskutočnená po odovzdaní a prevzatí prác na základe
poskytovateľom predloženej faktúry. Splatnosť faktúry bude 30 dní odo dňa doručenia, ak sa
objednávateľ a poskytovateľ nedohodnú inak.
Čl.VI
Práva a povinnosti zmluvných strán
1.1 Objednávateľ sa zaväzuje po obdržaní daňového dokladu ( faktúry) zaplatiť peňažný záväzok
poskytovateľovi v stanovenej lehote splatnosti.
1.2 Poskytovateľ sa zaväzuje k poskytovaniu jednotlivých služieb vlastnou osobou alebo iných ním
poverených osôb. V prípade, že poskytovateľ bude zabezpečovať poskytovanie služieb
prostredníctvom ďalších osôb, zodpovedá za poskytovanie týchto služieb ako keby ich poskytol
sám.
Čl.VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmluvné strany sa zaväzujú oznámiť bezodkladne druhej strane všetky skutočnosti, ktoré by
podstatným spôsobom mohli ovplyvniť plnenie tejto zmluvy.
2. Ktorákoľvek zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od zmluvy. Odstúpenie od zmluvy sa riadi
ustanoveniami § 344 a nasl. Obchodného zákonníka. Odstúpenie od tejto zmluvy sa netýka dovtedy
poskytnutých plnení.
3. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oprávnenými zástupcami zmluvných strán a
účinnosť dňom nasledujúcom po dni jej zverejnenia .
4. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka a ďalších právnych predpisov vo vzťahu na predmet a obsah tejto zmluvy.
5. Meniť alebo dopĺňať túto zmluvu je možné len písomne, a to vo forme dodatkov k tejto zmluve.
Dodatky k tejto zmluve musia byť očíslované a musia byť podpísané osobami oprávnenými konať v
mene zmluvných strán.
6. Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvárajú slobodne a dobrovoľne, prečítali si ju a súhlas s
jej obsahom potvrdzujú svojim podpisom.
8. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach z ktorých každá strana obdrží po dva
originály.
V Gemerská Ves, dňa 26.02.2015

…........................................................
objednávateľ

….....................................................
poskytovateľ

