
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

medzi:

Company-Office, s. r. o.
so sídlom : 17. novembra 2868, 022 01 Čadca 

zast. Ing. Ján Turoň, konateľ 
zápis, v Obchodnom registri OS v Žiline, odd. s.r o, vl. č. 18021/L 

IČO : 36675164 
D IČ:2022245511 

Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2621501835/1100 

v texte ďalej len ako - dodávateľ

a
Odberateľ

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci 
zast. RNDr. Xénia Lukáčová 

IČO : 17335493 
v texte ďalej len ako - odberateľ

takto:

I. PREDMET ZMLUVY

Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní služieb dodávateľom odberateľovi. Ide o služby 
z nasledovných oblastí:

• počítačové služby
• služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
• služby sa budú vykonávať v dňoch pondelok, streda a piatok v rozsahu 9 hodín týždenné .

II. ODMENA
Cena za plnenie predmetu zmluvy v rozsahu článku I. tejto zmluvy bola medzi účastníkmi 
dohodnutá na hodinovú sadzbu vo výške 10.80 € /hod.
Dodávateľ služieb vystaví najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pre 
odberateľa vykonával služby podľa tejto zmluvy, faktúru za vykonané služby so 14 dňovou lehotou 
splatnosti.

Dňom zdaniteľného plnenia je deň vystavenia daňového dokladu dodávateľom.

V prípade omeškania záujemcu so zaplatením odmeny dodávateľovi za služby ním poskytnuté 
podľa tejto zmluvy, sa tento zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,25 % 
denne z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

III. DOBA VYUŽÍVANIA
Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 27.11. 2013 do 31.12.2013. Uplynutím tejto doby sa 
zmluva môže predĺžiť len po vzájomnej dohode oboch strán

Dodávateľ je oprávnený, v prípade, že nebude odberateľovi schopný naďalej zabezpečovať riadne 
využívanie týchto služieb podľa tejto zmluvy, ukončiť zmluvu jednostranne s výpovednou lehotou 
1 (jeden) mesiac.

IV. UKONČENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB
Poskytovanie služieb na základe tejto zmluvy končí:



• písomnou dohodou zmluvných strán,
• uplynutím doby za súčasného splnenia podmienky podľa či. III tejto zmluvy,
• dodávateľ podstatným spôsobom jednostranne zmení podmienky poskytovania služieb bez 

predchádzajúceho jednania so odberateľom,
• nezaplatením odmeny za vyžívanie služieb podľa či. II tejto zmluvy.

Dodávateľ je oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu v prípade, že by:
• odberateľ využíval poskytnuté služby v rozpore s predmetom tejto zmluvy, s výpovednou 

lehotou 7 kalendárnych dní,
• už nebol schopný ďalej zaistiť riadne poskytovanie služieb odberateľovi, s výpovednou 

lehotou 1 mesiac.

Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, za podmienok odsúhlasených 
v samostatnej dohode, ktorá musí mať písomnú formu.

Výpoveď je platná a nadobúda účinnosť vždy k najbližšiemu koncu mesiaca po uplynutí 
výpovednej lehoty. Pri takomto ukončení zmluvného vzťahu je odberateľ oprávnený požadovať 
alikvotnú náhradu zaplatenej odmeny ku dňu ukončenia zmluvného vzťahu.

Skončenie využívania služieb nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán vyrovnať vzájomné 
záväzky a pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu vzniknuté.

V. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

Zmeny v tejto zmluve je možné vykonávať iba v písomnej podobe a to vo forme dodatkov po ich 
vzájomnom odsúhlasení oboma zmluvnými stranami.

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto nebola uzavretá v tiesni ani za inak 
jednostranne nevýhodných podmienok, pričom jej autentickosť potvrdzujú svojim podpisom na nej.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, po jednom pre každú zo zmluvných strán

v  Cfipg....dňa

o rn p a ny- Q f f j c e, s.r.o,

17. novembra 2868 
--  022 01 Čadca

~tČO: 36 675 164

Ing. Ján Turoň 

Company - Office, s. r. o.

REGIONÁLNY ÚRAD © 
VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA 

so sídlom  v  Čadci

Palárikova 1156. 022 01 ČADCA

RNDr^Xénia Lukáčová 

vedúca služobného úradu


