
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB UZATVORENÁ PODĽA § 269 OBCHODNÉHO 

ZÁKONNÍKA 

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

           poskytovateľ                                                                                         prijímateľ 

 

I. Zmluvné strany 

 

POSKYTOVATEĽ : 

 

Názov:   OBEC BYSTRANY     

Sídlo: Bystrany č. 121, 053 62  Bystrany    

Štatutárny orgán / alebo zástupca preukázaným spôsobom :  František Žiga, starosta obce 

Číslo účtu:  6609052019/1111, UniCredit Bank, Spišská Nová Ves  

IČO: 00 328 995  

DIČ : 2021331433  

 

PRIJÍMATEĽ : 

 

Názov:  Svetlana KANDRÁČOVÁ 

Sídlo:  Bystrany č. 168, 053 62  Bystrany 

Adresa:  Bystrany č. 168, 053 62  Bystrany 

Štatutárny orgán / alebo zástupca preukázaným spôsobom: Svetlana KANDRÁČOVÁ 

Číslo účtu: SK75 6500 0000 0000 9550 1130 

IČO:  50 114 212 

DIČ:  1121278950 

 
II. Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je poskytovanie výlučne potravinárskeho tovaru a mäsových výrobkov v „pojazdnej predajni“ 

, Fiat Ducato, ŠPZ – SN 912AY na základe poukážok na prídavok na dieťa vystavené Obcou Bystrany v rámci 

Osobitného príjemcu v zmysle usmernenia UPSVR. 

III. Čas plnenia 

 

1. Zmluva sa uzatvára na dobu pokiaľ  Obec Bystrany bude poskytovať poukážky na prídavok na dieťa. 

 

IV. Cena a platobné podmienky 

 

1.  Cena tovaru bude stanovená podľa predajných cien na prevádzke. Na základe poukážok na prídavky na dieťa bude     

vystavená faktúra. 

2.  Prijímateľ sa zaväzuje vystaviť faktúru na základe poukážok na prídavku na dieťa vždy 5. dňa nasledujúceho 

mesiaca.  

3.  Cena bude uhradená na základe faktúry vystavenej prijímateľom. 

4.  Dohodnutá lehota splatnosti faktúr je 7 dní odo dňa doručenia druhej zmluvnej strane. 

5.  Faktúra bude doručená na adresu sídla  

 

V. Odstúpenie od zmluvy  

 

1. Vzájomnou písomnou dohodou oboch  zmluvných strán 

2. Okamžitým písomným odstúpením od zmluvy pri nedodržaní zmluvných podmienok stanovených v oddiely II a IV 

3. Okamžitým písomným odstúpením od zmluvy podľa oddielu III na strane poskytovateľa. 

 

VI. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

1. Akékoľvek zmeny alebo iné dojednania mimo všeobecných zmluvných podmienok  musia mať písomnú formu a 

musia byť písomne odsúhlasené oprávnenými zástupcami oboch zmluvných strán. 

2. Zmluva je vyhotovená v dvoch exemplároch v jazyku slovenskom, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden 

exemplár. 

3. Ak niektoré z ustanovení tejto zmluvy je alebo sa stane neplatným či neúčinným, nedotýka sa to ostatných 

ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú platné a účinné. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou 

nahradiť neplatné alebo neúčinné ustanovenie novým platným a účinným ustanovením, ktoré najlepšie zodpovedá 

pôvodne zamýšľanému účelu neplatného alebo neúčinného ustanovenia. 

4. Na znak súhlasu, že zmluva bola uzatvorená slobodne, vážne, jasne a zrozumiteľne bez akýchkoľvek jednostranných 

výhod, potvrdzujú túto skutočnosť oprávnení zástupcovia oboch zmluvných strán podpisom zmluvy. 

 
V Bystranoch dňa 25.07.2019 


