
Zmluva o poskytovaní služieb 

Uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka platnom znení 

 

Zmluvné strany: 

 

Objednávateľ: Základná škola Zoltána Kodálya s VJM – Kodály Zoltán Alapiskola 

So sídlom:   929 01 Dunajská Streda, Komenského č.1219/1 

V zastúpení:   Mgr. Olivér Ibolya riaditeľ školy 

 

IČO:      36086789 

DIČ:     2021434734 

Bankové spojenie: ČSOB, Dunajská Streda 

č. účtu:   26562693/7500 

a 

Poskytovateľ: BR & KJ team s. r. o. 

So sídlom:  930 39 Zlaté Klasy, ulica Zsigmondovcov 66/14  

Zastúpený:   Ján Kovács 

IČO:    50 705 024 

DIČ:   2120424999 

č .účtu:   SK5209000000005125300296 

sa dohodli na uzatvorení tejto zmluvy o poskytovaní služieb 

za nasledujúcich podmienok 

 

Čl. I Účel zmluvy 

 

1. Účelom tejto Zmluvy je upraviť vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán pri 

poskytovaní služieb pre objednávateľa. 

 

Čl. II Predmet zmluvy 

2.1  Poskytovateľ sa touto zmluvou zaväzuje poskytovať objednávateľovi služby: dbať na 

poriadok v areáli školy: po vyučovaní, počas prázdnin, cez víkend. 

 

2.2  Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v zmysle 

tejto zmluvy a zaplatiť mu za poskytnuté služby odplatu. 

 

 



Čl. III. Práva a povinnosti zmluvných strán 

 

3.1 Poskytovateľ je povinný poskytovať objednávateľovi služby s odbornou starostlivosťou. 

3.2 Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o informáciách poskytnutých 

objednávateľom v súvislosti s poskytovaním služieb. 

3.3 Objednávateľ a poskytovateľ sa dohodli, že všetky informácie, ktoré si zmluvné strany 

navzájom poskytnú, sú obchodné tajomstvo poskytovateľa a objednávateľ ich môže použiť 

iba pre vlastné účely. 

3.4 Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi súčinnosť potrebnú pre 

poskytovanie služieb. 

3.5 Poskytovateľ zodpovedá za odbornosť a aktuálnosť poskytovaných služieb. 

3.6 Služby podľa tejto zmluvy sa považujú za poskytnuté ich riadnym vykonaním 

v dohodnutom termíne na dohodnutom mieste. 

3.7 Konateľ poskytovateľa ( Ján Kovács) počas vykonania služby môže používať služobný 

byt školy. 

 

Čl. IV Cena služieb a platobné podmienky 

4.1 Objednávateľ je povinný zaplatiť poskytovateľovi za riadne poskytnuté služby podľa tejto 

zmluvy odplatu mesačne vo výške 300,00 EUR. 

4.2 Objednávateľ je povinný platiť poskytovateľovi odplatu dohodnutú v tejto zmluve na 

základe faktúr vystavených zo strany poskytovateľa, pričom uvedené faktúry budú 

objednávateľovo doručované na adresu jeho sídla uvedenú v tejto zmluve. 

4.3 Objednávateľ je povinný zaplatiť faktúry vystavené podľa tejto zmluvy do 14 dní od ich 

doručenia. 

 

Čl. V záverečné ustanovenia 

5.1 Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú s výpovednou lehotou 1 mes., ktorá začína 

plynúť od 1. dňa mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede. 

5.2 Táto zmluva nadobúda účinnosťou dňom jej podpísania obidvomi zmluvnými stranami, je 

možné ju meniť len písomnými obojstranne odsúhlasenými dodatkami. 

5.3 V ostatnom sa táto zmluva riadi príslušnými ustanoveniami v obchodného zákonníka. 

5.4 Zmluva je vypracovaná 2 vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdŕža jedno 

vyhotovenie. 

 

 

 

 

 

 

V Dunajskej Strede, dňa  01.04.2017  V Dunajskej Strede, dňa  01.04.2017 

 

Poskytovateľ:      Objednávateľ: 

 

 

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

         Ján Kovács      Mgr. Olivér Ibolya 

          konateľ          riaditeľ školy 


