
 

 

Z M L U V A 
o poskytovaní služieb č. 01/PRV/2018 uzavretá 

v zmysle § 269  Obchodného zákonníkač.513/1991 Zb.  
                                                    v znení neskorších noviel a doplnkov 

 
Čl. 1 

 
 

1. Poskytovateľ služieb:   
Petima, s.r.o. 
Pod lesíkom 453/17, Šarišské Michaľany   
IČO: 47 052 082  
DIČ: 2023710931 
zastúpený: Petrom Timurom   
č. bankového účtu: SK02 1100 0000 0029 2689 1563 

  (ďalej len „poskytovateľ“) 
     
  a 
 

2. objednávateľ služieb:  
MAS ŠAFRÁN, občianske združenie 
082 14  Šarišská Trstená 42 
IČO: 42 08 90 69 
DIČ: 20 22 88 49 19 
zastúpený: Miroslavom Angelovičom  
č. bankového účtu: SK23 1111 0000 0010 7097 3013 
(ďalej len „objednávateľ“) 

 
sa dohodli na tejto zmluve: 

 
 

Čl. 2 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa služby – grafika a tlač občasníka – 

„Listy Šafránu“ – 4 vydania (kód projektu: NFP309190PO12).  
 

Čl. 3 
1. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za riadny výkon nižšie uvedených služieb:  

• TLAČ - občasníka (4 vydania), rozsah: 16 strán/vydanie, formát: A4, farebnosť: 
plnofarebná tlač, náklad: 5500ks/vydanie, väzba: V1, gramáž papiera: 115g/ matný, 

• GRAFIKA:  spracovanie 4 grafických návrhov – 16 strán/A4, plnofarebne na základe 
poskytnutých textových a  obrazových materiálov zo strany MAS ŠAFRÁN, 

• DOPRAVA občasníka (4x) do: Šarišská Trstená 42, 082 14. 
2. Služby budu vykonávané v období do 31.10.2019 na základe vopred vystavenej objednávky 

(4x).  
 

Čl. 4 
1. Objednávateľ služieb sa zaväzuje uhradiť poskytovateľovi za poskytnuté služby odmenu v 

celkovej výške 6 504,00,- eur bezhotovostným prevodom na jeho účet v peňažnom ústave na 
základe predložených faktúr v dvoch vyhotoveniach po realizácii každého zo štyroch vydaní 
občasníka, t.j. v štyroch platbách po á1626 eur.  

2. Poskytovateľ služieb vystaví faktúru vždy najneskôr do posledného dňa mesiaca, v ktorom 
dodal službu objednávateľovi na základe preberacieho protokolu / dodacieho listu. 

3. Poskytovateľ služieb berie na vedomie, že objednávateľ služieb nie je platca DPH. 
4. Poskytovateľ strpí výkon kontroly (auditu) overovania súvisiaceho s dodávaným tovarom,  

prácami a službami kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí finančného 
príspevku, medzi príslušným riadiacim orgánom Programu rozvoja vidieka SR a verejným 
obstarávateľom (konečným príjemcom pomoci) a oprávneným osobám poskytne všetku 
potrebnú súčinnosť.  
 

 



 

 

Čl. 5 
1. Poskytovateľ a objednávateľ služieb sú oprávnení vypovedať zmluvu z akýchkoľvek dôvodov, 

ako aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a jej plynutie upravuje §122 OZ. 
Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní od ukončenia tejto zmluvy.  

2. Objednávateľ služieb môže zmluvy vypovedať na základe žiadosti do siedmich dní odo dňa 
predloženia žiadosti, a to v jednomesačnej výpovednej lehote, ktorej plynutie je upravené § 122 
OZ. Vzájomné záväzky sú si povinné strany vysporiadať do 7 dní odo dňa skončenia tejto 
zmluvy. 

3. Objednávateľ služieb ukončí zmluvu v prípade, že sa on a poskytovateľ služieb dohodnú na 
skončení poskytovania služieb, a to dňom uvedeným v písomnom oznámení, ktoré bude 
podpísané objednávateľom aj poskytovateľom služieb.  

 
Čl. 6 

1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový 
vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. 

2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je: 
- kópia výpisu z obchodného registra  – slúžiaca ako doklad pre oprávnenosť vykonanej služby. 

3. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 

4. Zmluva sa vyhotovuje v štyroch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj 
poskytovateľ  služieb dostanú po dvoch rovnopisoch. 

5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak 
súhlasu ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Šariškej Trstenej, dňa 9.7.2018 
 
 
 

                
       poskytovateľ služieb      objednávateľ služieb 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


