
Z m l u v a  
o poskytnutí služby 

 
Zmluvné strany 

 
Objednávateľ 

 
1.       Obec:     Obec ŽAŠKOV 
          Sídlo:   027 21  Žaškov č. 112 
          Zastúpený:  Milan Pavlovčík – starosta obce 

   IČO:   00315052 
   DIČ:   2020561939 
  Bankové spojenie: PRIMA banka a.s.  
  Číslo účtu:  4050517006/5600  
                                                                                 ( ďalej len ,,objednávateľ“) 
a 

                                                                Poskytovateľ 
 
2.     ZDRUŽENIE MAX 
 
        Meno a priezvisko: Mariana Langová 

Bydlisko:   Žaškov 353, 027 21  Žaškov 
Miesto podnikania: Žaškov č. 181 
nar:    
IČO:   41 657 209 

                                                                          
       Meno a priezvisko: Adriana Nemčeková 
       Bydlisko:   Roveň 391, 027 21  Žaškov 
       Miesto podnikania: Žaškov č. 181        
       nar.:    
       IČO:   35 078 529 
 
                                                          (ďalej len ,,poskytovateľ“) 

 
uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby: 

 
I. 

Predmet zmluvy 
 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi službu, spočívajúcu v umožnení 
nákupu tovaru vo svojej predajni na základe predloženej poukážky v hodnote 12,00 € (slovom  
dvanásť eur), ktorú vydal objednávateľ všetkým svojím obyvateľom, starším ako 70 rokov 
vrátane (ďalej oprávnená osoba). Poukážka bude na zadnej strane opatrená originálom 
pečiatky a dvomi podpismi zamestnancov objednávateľa, priezviskom a menom oprávnenej 
osoby.  



 
II. 

Spôsob uplatnenia poukážky 

 Poukážku bude možné v predajni poskytovateľa uplatniť od 10.12.2015 najneskôr do 
23.12.2015. V prípade, že poukážku uplatňuje za oprávnenú osobu rodinný príslušník alebo 
iná osoba, poskytovateľ na zadnú stranu poukážky pri uplatnení napíše meno, priezvisko 
predkladajúcej osoby a jej vzťah k oprávnenej osobe (syn, dcéra, vnuk....). 

 
III. 

Dodacie a platobné podmienky 

Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnutú služby vyfakturovať a faktúru doručiť do 
podateľne Obecného úradu v Žaškove v termíne do 29.12.2015 vrátane. Prílohou faktúry 
budú originály všetkých uplatnených poukážok opatrené originálnou pečiatkou predajne a 
podpisom zodpovednej osoby.  

Objednávateľ sa zaväzuje poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť 
vyfakturovanú sumu len v hotovosti najneskôr do 31.12.2015 vrátane. 

IV. 
Záverečné ustanovenia 

Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť. V tom prípade nahradí 
poskytovateľovi všetky náklady a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi 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. 

Zmluvné strany – poskytovateľ aj objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená v dvoch 
rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 

    

          V Žaškove,  dňa 14.12.2015                                  V Žaškove,  dňa 14.12.2015                                   

 

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

      Objednávateľ                                                                 Mariana Langová – poskytovateľ 

 

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

                                                                                                                 Adriana Nemčeková - poskytovateľ 


