
       ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY 
uzatvorená v zmysle paragrafu 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

 

Objednávateľ: 

Názov:    Centrum voľného času , V jame 3 

Sídlo:     V jame 3, 917 01 Trnava 

Zastúpený:   Mgr. Andrej Havlík, riaditeľ  

IČO:   00350052 

DIČ:   2021175794 

 

a  

 

Poskytovateľ: 

Meno a priezvisko:  Lukáš Šulák 

Adresa:   Jesenského 111/45 

   926 01 SEREĎ 

Rodné číslo:   940820/6797 

ČOP:    HW 500 257 

 

 

      Čl. I. 

     Predmet a účel zmluvy 

1. Predmetom a účelom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi službu 

-  vozenie účastníkov podujatia – detí  MŠ a ZŠ v Trnave na podujatí  Deň zvierat v Centre 

voľného času V jame 3 , Trnava . 

Vozenie bude zabezpečené tromi poníkmi a dreveným  vozom počas trvania celého podujatia. 

Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu dňa 14.10.2022 v čase 9:00 hod.  – 13:00 hodiny.   

v areáli na ktorom sa realizuje celé podujatie (areál UCM Trnava). 

Poskytnutie služby zahŕňa realizáciu danej služby vlastným vozom a poníkmi na základe 

vzájomnej dohody s objednávateľom. 

2. Poskytovateľ má právo k svojej činnosti súvisiacej s plnením tejto zmluvy prizvať aj ďaľšie 

osoby, ak to k splneniu zmluvy bude potrebné 

3. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanú službu zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu 

v zmysle článku II. Tejto zmluvy. 

 

      Čl. II. 

    Platobné podmienky a dohodnutá odmena 

1. Odmena  za poskytnutie služby bola stanovená dohodou obidvoch zmluvných strán v celkovej 

výške 400,00 EUR (slovom štyristo eur)  v hotovosti na základe výdavkového pokladničného 

dokladu. Odmena bude splatná po zúčtovaní celého podujatia , najneskôr  ku dátumu 

7.11.2022. 

2. Odmena  bola stanovená na zabezpečenie prevozu zvierat , vozu a doprovodných osôb na 

miesto realizácie služby  a späť, zabezpečenie potravy pre zvieratá počas celej akcie, a vozenie 

účastníkov podľa požiadaviek objednávateľa. Odmena je splatná po poskytnutí služby a bude 

poskytovateľovi vyplatená v hotovosti z pokladne Centra voľného času V jame 3, V jame 3, 

Trnava. 

3. Poskytnutá služba sa považuje za splnenú, ak je zrealizovaná riadne podľa požiadaviek 

objednávateľa v dohodnutom termíne a na dohodnutom mieste 



 

      Čl. III. 

   Ostatné práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Na strane poskytovateľa: 

- povinnnosť poskytnúť objednávateľovi službu s odbornou starostlivosťou 

- vykonávať službu osobne a samostatne podľa zadania objednávateľa so zohľadnením 

zásad  bezpečnosti práce pri realizácii danej činnosti 

- podpisom tejto zmluvy poskytovateľ prehlasuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil 

s obsahom a rozsahom poskytovanej službya že disponuje znalosťami a vedomosťami, kto 

ré sú požadované a nevyhnutné k poskytnutiu služby  

 

2. Na strane objednávateĺa: 

- Poskytnúť poskytovateľovi služby súčinnosť potrebnú pre realizáciu služby.  Za súčinnosť 

v zmysle tejto zmluvy sa považuje najmä umožnenie plnenia tejto zmluvy v dohodnutom 

rozsahu, podľa dohodnutých podmienok, na dohodnutom termíne , čase a mieste. 

 

 

      Čl. IV.  

     Ukončenie zmluvy 

1. Túto zmluvu je možné skončiť pred jej splnením len na základe písomnej dohody zmluvných 

strán 

2. Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tomto prípade nahradí poskytovateľovi 

všetky náklady a ujmy,ktoré preukázateľne vznikli poskytovateĺovi v súvislosti s plnením 

predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol zabrániť. Tým nie je dotknutý nárok 

na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúcich z omeškania, nesplnenia alebo 

nedostatočného splnenia predmetu zmluvy poskytovateľom. 

 

      Čl. V. 

     Záverečné ustanovenia 

1. Zmeny jednotlivých ustanovení tejto zmluvy je možné vykonať iba písomnou formou po 

vzájomnom odsúhlasení obidvomi zmluvnými stranami a to formou očíslovaných dodatkov, 

ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy. 

2. Zmluvné strany vyhotovili túto zmluvu v dvoch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ obdrží 

jedno vyhotovenie a poskytovateľ jedno vyhotovenie. 

3. Zmluvné strany sa oboznámili s jej obsahom, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu zmluvu 

podpisujú.  

Táto zmluva nadobúda platnosť jej podpísaním obidvomi zmluvnými stranami. Zmluva zaniká 

splnením povinnosti oboch zmluvných strán . Účinnosť zmluva nadobúda dňom jej zverejnenia 

Na internetovej stránke objednávateľa. 

 

V Trnave, dňa 12.10.2022 

 

Súhlasím s vyplatením odmeny podľa zmluvy. 

 

          Objednávateľ:           Poskytovateľ: 

 

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

Mgr. Andrej Havlík, riaditel CVČ V jame 3                                          Lukáš Šulák 


