
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 

 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 od. 2 zákona č. 513/1991 Zb. v platnom znení  

(ďalej len „Obchodný zákonník“) 

uzatvorená medzi:  

 

Poskytovateľom: 

Obchodné meno:   SGS - Consulting, s.r.o.   
So sídlom:    Vansova 4, Bratislava - Staré Mesto 811 03 

IČO:     47 377 704  
IČ DPH:    SK2023844471  
zapísaný v Obchodnom registri, okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č.100978/B 
Bankové spojenie:            UniCredit Bank a. s.  
Číslo účtu:   SK81 1111 0000 0013 6518 8004  
za spoločnosť koná:   Mgr. Marek Šmihula – konateľ  

 

(ďalej len „Poskytovateľ“) 

 

a 

 

Objednávateľom:  

Obec:                                   Obec Šivetice  
zastúpená:            Ľudovít Sendrei – starosta obce  
sídlo:              Šivetice 91, 049 14 Licince  

Bankové spojenie:           VUB a.s.   
Číslo účtu:            SK53 0200 0000 0000 2842 3582  
IČO:              00328863     
DIČ:                         2020744847 

(ďalej len „Objednávateľ“)  
 

Poskytovateľ a Objednávateľ ďalej spolu tiež „Zmluvné strany“ alebo samostatne „Zmluvná 
strana“ sa dohodli na uzavretí tejto Zmluvy o poskytovaní služieb v zmysle ustanovenia § 269 

ods. 2 Obchodného zákonníka (ďalej len "Zmluva") za týchto podmienok: 

 

 



Článok I 
PREDMET ZMLUVY 

1.1. Predmetom zmluvy je externý manažment pre projekt : „ Rekonštrukcia cesty - Šivetice“ 
a zároveň manažment procesu prípravy a administrácie verejného obstarávania. 

 

1.2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať činnosti uvedené v bode 1.1 Zmluvy a Objednávateľ sa 
zaväzuje tieto činnosti prevziať a zaplatiť dohodnutú odplatu podľa bodu 3.1 Zmluvy.   

 

Článok II  
PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN 

2.1  Poskytovateľ sa zaväzuje pri výkone činnosti podľa tejto zmluvy postupovať s odbornou 
starostlivosťou v súlade s platnými normami. 

2.2 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými 
sa oboznámil pri výkone činností podľa tejto Zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich 
neposkytne tretej osobe. 

2.3 Objednávateľ je povinný poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť na splnenie 
predmetu tejto Zmluvy, a to najmä v nasledovnom rozsahu: 

 2.3.1 poskytnutím všetkých informácií a predložením všetkých dokumentov, ktoré má 
k dispozícii a ktoré Poskytovateľ od neho požaduje,   

 2.3.2 určiť osobu, ktorá sa bude podieľať na príprave podkladov k spracovaniu projektu 
a jeho príloh. 

2.4 Objednávateľ sa zaväzuje neodkladne oznámiť Poskytovateľovi všetky informácie  resp. 
zmeny týkajúce sa predmetu Zmluvy.  

2.5 Objednávateľ zodpovedá za úplnosť a pravdivosť odovzdaných informácií 
a dokumentov.  

2.6 Objednávateľ je povinný bezodkladne informovať Poskytovateľa o súvislostiach 
spojených s externým manažmentom pre projekt.   

 

Článok III  
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY 

3.1 Cena za poskytnutie služieb je určená dohodou Zmluvných strán a bude vyplatená na 
základe faktúry Poskytovateľa nasledovne:  

3.1.1 za externý manažment cena 920,- € (deväťstodvadsať EUR) s DPH. 

 

3.2 Splatnosť sumy za poskytnutie služby podľa bodu 3.1.1 Zmluvy je 7 dní odo dňa podpisu 
Zmluvy. 



 

       



 
 

  

 


