
Zmluva o poskytovaní služieb  
č. 2/2019 

uzatvorená v zmysle § 269 a nasl. Obchodného zákonníka 
medzi: 

 
Dodávateľ: 
Obchodné meno: M P K  s. r. o. 
Sídlo: Štúrova 2273, 022 01 Čadca 
zast.: Ing. Ján Turoň, konateľ 
IČO: 31579086 
DIČ: 2020421590 
IČ DPH: SK2020421590 
Bankové spojenie: UniCredit Bank Slovakia, a. s. 
Číslo účtu: 6621777004/1111 
IBAN: SK10 1111 0000 0066 2177 7004 
zápis. v Obchodnom registri OS v Žiline, odd. Sro, vl. č. 931/L 
(ďalej dodávateľ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
Odberateľ: 
Obchodné meno: Kysucké múzeum v Čadci 
Sídlo: Moyzesova 50, 022 01 Čadca 
Zastúpený: MVDr. Miloš Jesenský, PhD., riaditeľ 
IČO: 36145076 
DIČ:                               2021439563 
Neplatiteľ DPH 
Bankové spojenie: Štátna pokladnica 
Číslo účtu: 7000520171/8180 
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0052 0171 
(ďalej odberateľ v príslušnom gramatickom tvare) 
 
 

uzatvárajú túto Zmluvu o poskytovaní služieb: 
 
 

Článok I.  
PREDMET ZMLUVY 

Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní služieb dodávateľom odberateľovi. Ide o služby z nasledovných oblastí: 
• počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov 

 
Služby sú v rozsahu max. 6 hodín mesačne – odmena za tieto služby je uvedená v článku II. tejto zmluvy. 
 

Článok II.  
ODMENA 

Cena za plnenie predmetu zmluvy tejto zmluvy bola medzi účastníkmi dohodnutá vo výške 120 € bez DPH, t.j. 
144 € s DPH mesačne. 

Odmena za plnenia predmetu zmluvy podlieha valorizácii každoročne po dobu platnosti zmluvy. 

Valorizácia bude uplatnená od nasledujúceho kalendárneho roka po uzatvorení zmluvy. 

Výška valorizácie sa určí podľa výšky miery inflácie meranej indexom spotrebiteľských cien, zverejnenej 
Štatistickým úradom SR za hodnotiaci rok v porovnaní s rokom predchádzajúcim. 

Suma valorizácie sa vypočíta ako súčin odmeny za služby a percento inflácie za predchádzajúci kalendárny rok. 

Ukončenie zmluvy v priebehu roka nezbavuje odberateľa povinnosti úhrady sumy valorizácie za dobu využívania 
služieb podľa tejto zmluvy. 

 
 



Článok III.  
PLATOBNÉ PODMIENKY 

Dodávateľ služieb vystaví najneskôr do piateho dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom pre odberateľa 
vykonával služby podľa článku I. tejto zmluvy, faktúru s náležitosťami daňového dokladu za vykonané služby so 
14 dňovou lehotou splatnosti.  

Dňom zdaniteľného plnenia je deň vystavenia daňového dokladu dodávateľom. 

V prípade omeškania odberateľa s úhradou faktúry je dodávateľ povinný zaslať upomienku o nezaplatení. Ak 
odberateľ  napriek zaslaniu upomienky za služby poskytnuté dodávateľom podľa tejto zmluvy faktúru neuhradí, 
odberateľ sa zaväzuje dodávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu za omeškanie vo výške 0,25 % denne z dlžnej sumy 
za každý deň omeškania. 
 

Článok IV.  
DOBA POSKYTOVANIA  SLUŽIEB 

Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to od 1.7.2019 do 31.12.2020.  
 

Článok V.  
UKONČENIE POSKYTOVANIA SLUŽIEB 

Poskytovanie služieb na základe tejto zmluvy končí: 
• písomnou dohodou zmluvných strán, 
• uplynutím doby za súčasného splnenia podmienky podľa čl. III tejto zmluvy, 
• dodávateľ podstatným spôsobom jednostranne zmení podmienky poskytovania služieb bez predchádzajúceho 

jednania so odberateľom, 
• nezaplatením odmeny za využívanie služieb podľa čl. II tejto zmluvy. 

Dodávateľ je oprávnený jednostranne vypovedať zmluvu v prípade, že by: 
• odberateľ využíval poskytnuté služby v rozpore s predmetom tejto zmluvy, s výpovednou lehotou 7 

kalendárnych dní, 
• už nebol schopný ďalej zaistiť riadne poskytovanie služieb odberateľovi, s výpovednou lehotou 1 mesiac. 

Zmluvu je možné ukončiť vzájomnou dohodou zmluvných strán, za podmienok odsúhlasených v samostatnej 
dohode, ktorá musí mať písomnú formu. 

Výpoveď je platná a nadobúda účinnosť vždy k najbližšiemu koncu mesiaca po uplynutí výpovednej lehoty. Pri 
takomto ukončení zmluvného vzťahu je odberateľ oprávnený požadovať alikvotnú  náhradu zaplatenej odmeny ku 
dňu ukončenia zmluvného vzťahu. 

Skončenie využívania služieb nemá vplyv na povinnosť zmluvných strán vyrovnať vzájomné záväzky 
a pohľadávky z tohto zmluvného vzťahu vzniknuté. 
 

Článok VI.  
VŠEOBECNÉ USTANOVENIA 

Táto  zmluva  nadobúda  platnosť dňom  jej podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci deň po jej 
zverejnení na webovej stránke odberateľa. 

Zmeny v tejto zmluve je možné vykonávať iba v písomnej podobe a to vo forme dodatkov po ich vzájomnom 
odsúhlasení oboma zmluvnými stranami. 

Zmluvné strany prehlasujú, že si túto zmluvu prečítali, že táto nebola uzavretá v tiesni ani za inak jednostranne 
nevýhodných podmienok, pričom jej autentickosť potvrdzujú svojim podpisom na nej. 

Táto  zmluva  je vyhotovená  v  dvoch rovnopisoch,  po jednom pre každú zo zmluvných strán. 
 
V Čadci dňa 21.06.2019    V Čadci dňa 25.06.2019 
 
 
 
 
____________________________   ______________________________ 
             Ing. Ján Turoň, v.r.         MVDr. Miloš Jesenský, PhD., v.r. 
               M P K    s. r. o.        riaditeľ Kysuckého múzea v Čadci   
   


