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uzavretá podI‘a 269 ods. 2. Obchodného zákonníka

medzi zmluvnými stranami

Obchodně nieno: Estera Lojeková
Sídlo: č. 206, 935 57 Jur nad Hro]lom

Zastúpený: Estera Lojeková
ičo: 35351730
DIČ: 1028515785
Bankové spojeriie; Tatrabanka as., č.ú.: 2622186291/1100
IBAN: 51(53 1100 0000 0026 2218 6291

(ďalej len “dodávateU“)

a

Obchodné meno: Kalná KTR, s.r.o.
Sídlo: Červenej annády ČSS, 935 32 Kalná nad Flťononi
Zastúpený: Daniel Svorda. konateľ
IČO: 36541940
tČ DPH: SK 2021577437
Bankové spojenie: Prima banka as., č,ů.: 710500100 115600
IBAN: 51(48 5600 0000 0071 0500 tOOl

(d‘alej len ob jednávateľ“)

ČI. I.
Predmet zmluvy

Dodávateľ sa zavänije vykonával‘ nasledovné služby:

1. evidencia došlej a vyšlej pošty, komtmikácia s k[icntmi
2. pokladnička, obsluha rcgísíračnej pokladne, evidencia prijmov a výdavkov pokladne
3. evidencia pri jatých platieb na hanke a v hotovosti
4. vystavovanie, evidencia a archivácia zmlúv s klientmi a podnikaIelskmi suhjekrnii
5. vystavovaiiie faktůr
6. nahlasovanie reklamácie a porůch technikom
7. spracovanie agendy SIPO, nahlasovanie zrnien prihlášok a odklášok do 20. dňa v mesiaci Slovenskej
pošte, následné spracovanie mesačných predpisov pravidelných platieb občanov a tkiem. cidencia
neplatičox zasielanie upomienok
8. nlesačné nalilasovanie abonentov obchodnýrn pjuwei-on (tuzemsko aj zahraničie)
9. spracovanie štaristických výkazov rnesačne, kvariálne, ročne



ČI. II.
Čas plnenia

Dodávateľ sa zaväzuje poskytovat‘ služby uvedené v či. I. tejto zmluvy v nasiedovnej dohodrnitej dobe:
Pondelok: 08:30 hod. - 12:00 hod. 13:00 hod. 16:00 hod.
Utorok: 08:30 hod. - 12:00 hod. 13:00 hod. 16:00 hod.
Streda: 08:30 hod. - 12:00 hod. 13:00 hod. — 16:00 hod.
Štvrtok: spracovanie dokladov. údajov a mé adniinistrativne služby - raz za mesiac

či. W.

Miesto plnenia

Miesto výkonu služieb: ul. č‘erveiwj armády 55. 935 32 Kalná nad Hronom

Či. IV.
Cena i)oskytovaných siužieb

Cena poskytovaných služiebje stanovená dohodou podľa Zákona 526/1990 Zb.. ktorú objednávateF uhradí
na základe predloženej f‘aktúry prevodom na ůčet do 10. dňa po ukončení mesiaca
Výška inesačnej odmeny: 6,- E/hod.

ČL%‘.
Práva a povinnosti zrnluvných strán

Dodávatel‘je povinný poskytovat‘ uvedené služby v súlade s príslušnými právnymi predpismi riadne a včas.
pričom jeho plnennieje podmienené poskytnutím potrebnJ súčinností zo strany objednávatel‘a. najmä
včasným poskytnutím všetkých potebných podkladov a informác;í k nim.

ČI. VI.
Platiiost‘ mluvy

Zmiuva nadobúda platnost‘ a ikčinnosf dňom 1.1.20)7.
Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú
Ztnluvitý vzťah založený touto zmluvou možno zrušit‘ dohodou zrniuvných strán aiebo výpoved‘ou,
doručením pisomnej výpovede.

ČI. VII.
ZávereČné ustanovenia

\šetky zmeny a dopinky‘ k tejto zmluve sů platně len v pisonmej fomie s podpismi oboch zmluvných strán.
Táto zmluva sa vyhotovuje v dvoch exemp[ároch. z ktorých každá zmluvná strana obdrží po jednom.

KTR, s.r.o.
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DodávateF Ohjednávateľ


