
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

uzatvorená podľa ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. O bchodného zákonníka v znení 
neskorších predpisov 

medzi 

zmluvnými stranami : 

O bjednávateľ: 
Sídlo : 
IČO : 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie: 
IBAN (SWIFT): 
Zastúpený: 

Trenčiansky samosprávny kraj 
K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín 
36126624 
2021613275 
nie je platiteľ DPH 
Štátna pokladnica 

SK51 8180 0000 0070 0050 4489 
Ing. Jaroslav Baška - predseda 

( ďalej ako „objednávate!"') 

Dodávateľ: 
Miesto podnikania : 
IČO: 
DIČ: 
IČ DPH: 
Bankové spojenie : 
IBAN (SWIFT): 
Registrovaný : 

Eduard Bocko B & B service's 
Pravenec 379, 972 16 Pravenec 

43380441 
1042287598 
nie je platiteľ DPH 
 

Živnostenský register SR pod č.340-23197 

( ďalej ako „dodávate!"' ) 

Článok 1 
PREDMET ZMLUVY 

Predmetom tejto zmluvy je úprava práv a povinností medzi zmluvnými stranami 
v súvislosti s poskytovaním služieb bližšie špecifikovaných v článku 2 tejto zmluvy. 

Článok2 
POVIN NOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

1. Dodávateľ sa na základe tejto zmluvy zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby:

a) Vykurovanie objektov

zabezpečiť vykurovanie v súlade s Vyhl. Ministerstva hospodárstva Slovenskej
republiky č. 152/2005 Z.z. v určenom čase a v určenej kvalite pre konečného
spotrebiteľa v platnom znení,











a) uplynutím doby, na ktorú bola uzatvorená,
b) písomnou dohodou zmluvných strán,
c) zánikom zmluvnej strany bez právneho nástupcu,
d) písomnou výpoveďou ktorejkoľvek zo zmluvných strán i bez udania dôvodu.

Výpovedná lehota je dva mesiace a začína plynúť od nasledujúceho mesiaca po 
písomnom doručení výpovede druhej zmluvnej strane. 

4. Po doručení výpovede podľa bodu 3. písm. d) tohto článku zmluvy až do zániku
predmetného zmluvného vzťahu sa dodávateľ zaväzuje pokračovať v poskytovaní
služieb objednávateľovi podľa tejto zmluvy a objednávateľ sa zaväzuje platiť
dodávateľovi za riadne poskytnuté služby dohodnutú cenu, pokiaľ sa nedohodnú inak.

5. Túto zmluvu je možné meniť a dopÍňať iba písomnými dodatkami po súhlase oboch
zmluvných strán. Všetky dodatky budú označené poradovými číslami a podpísané
osobami oprávnenými konať vo veciach tejto zmluvy.

Článok 6 
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

1. Zmeny a doplnky k tejto zmluve môžu byť vykonané len písomnými a očíslovanými
dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.

2. Právne vzťahy neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona
č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ostatnými
súvisiacimi právnymi predpismi SR.

3. Predmetná zmluva je vyhotovená v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana
obdrží jedno jej vyhotovenie.

4. Zmluvné strany potvrdzujú svojím podpisom, že sa oboznámili zo znením tejto
zmluvy, súhlasia s ním a prehlasujú, že zmluva nebola uzatvorená v tiesni ani za inak
jednostranne nevýhodných podmienok, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

Trenčín, dňa .. !.�(:!. ! .. .4 .. ?. ! Či 

Dodávateľ: 

Eduard Bocko 

2 8 NOV. 20'6 

Trenčín, dňa .......................... . 

Ing. Jaroslav Baška, predseda 


