
Zmluva o poskytovaní služieb
uzatvorená podľa * 269 ods. 2 Obchodného zákonníka

Článok 1.
Zmluvné strany

1. Poskytovatel‘: Služby Kalná s.r.o., r.s.p
V zastúpení: Mgr. Tóthová Ivana
sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
zapísaný: Okresný súd Nitra. Sro vl. 39923/N
IČO: 50102419
Bwikové spojenie: Čsos. as.
Číslo účtu/IBAN: SK78 7500 0000 0040 2775 5444
(d‘alej „Poskytovatel“)

a

2. Klient: Obec Kalná nad 1-lronom
Sídlo: Cervenej armády 55, 935 32 Kalná nad Hronom
iČo: 00307131
Dič: 2021218683
Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, as.
IBAN: SKO6 02000000000026823152
Zastúpený: Ing. Ladislav Éhn, starosta
(d‘atej „Klient‘4)

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností pri poskytovnní služieb, ktoré
bude prostredníetvom infraštruktúry Poskytovatel‘a využívat‘ Klient.

2. Poskytovatel‘ sa zaväzuje poskytovať Klientovi stužbu dohl‘adového pracoviska kamerového
systému Obce Kalná nad Hronom.

3. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovnť služby uvedené v ods. 2 tohto článku v súlade So zákonrni
a prístušnými právnyrni predpismi.

4. Ktient sa zaväzuje platit‘ Poskytovateľovi stužieb za poskytovanú službu podra ČL III. Zmluvy
dohodnutů odptatu podt‘a podmienok dohodnutých v Zmluve (d‘alej aj .‚úhrada za poskytovanú
službu“).

5. Zmluvné strany sa zaväzujú po dobu platnosti Iejto zmluvy poskytovat‘ si navzájom všetku
rnožnú súčinnost‘ tak, aby bol splnený predrnet tejto zmluvy.

6. Zmluvné strany sa zaväzujú, že sa zdržia takého konania, ktoré by malo za následok zamedzenie
účinnosti zmtuvy alebo ktoré by ohrozilo naplnenie účelu tejto zrnluvy.

Článok III.
Platobné podmienky

I. Zmluvné strany sa dohodli, že mesačný paušálny poplatok za poskytovanie služieb na základe
tejto zrnluvy je 4167 EUR.

2. Klient sa zavázuje uhradit‘ cenu za predmet plnenia zmluvy na bankový účet Poskytovatel‘a na
základe faktúry vystavenej v pravidelných mesačných intervaloch Poskytovatel‘om s lehotou



splatnosti lOdní odo dňa vystavenia faktúry.
3. Pri nezaplatení faktúry v stanovenej lehote splatnosli si Poskytovatel‘ vyhradzuje právo

neposkytovat‘ služby podl‘a predrnetu zmluvy do doby vyrovnania všetkých finančných
záväzkov zo strany Klienta.

Článok 1V.
Záverečné ustanovenia

I. Táto zmluva je uzatvorená na dobu neurčitú.
2. Zmtuva zaniká:

a.) písomnou dohodou zmluvných strán,
b.‘) písomnou výpoved‘ou jednej zo zrnluvných s(rán, ktorej I rnesačná
výpovedná lehota Začne plynút‘ nasledujúcim rnesiacom po doručení druhej
ziriluvnej strane,

3. Zánikorn Zmtuvy nic sú zm[uvné strany zbavené povinnosti vyrovnať všetky záväzky vzniknutě
dobe platnosti tejto Zrnluvy a sú povinné bezodkladne splníť všetky povinnosti, ktoré im

vznikli počas platnosti tejto Zrnluvy a bezodkladne uskutočnif všetky úkony nevyhnutné k
zabráneniu vzniku škody druhej zmluvnej strane.

4. Zrnluvné strany si zrnluvu prečítali,jej ustanoveniam porozumeli ana znak súhlasu sjej znením
ju slobodne, vážne a dobrovo[‘ne podpisali.

5. Zniluvné strany sa zaväzujú, že sporné veci budú riešiť formou dohody.
6. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa primerane spravujú ustanoveniami Obchodného

zákonníka.
7. Táto zrnluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, po I rovnopise pre každú zrnluvnú stranu.
8. Táto ztriluva nadobúda platnost‘ dňom jej podpisu a účinnost‘ dňorn nasledujúconi po dni jej

zverejnenia na stránke obce www.kaln.

V Kalnej nad Hronom, dňa 01.01.2020 V Kalnej nad Hrononi, dňa 01.01.2020
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Mgr. Ivana Tóthová
Konateľ Služby Kalná s.r.o..r.s.p.

Ing. Ladislav Éhn
starosta obce


