ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB
uzatvorená medzi zmluvnými stranami:
podľa § 262 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov

Objednávateľ:

meno:
adresa:
štát:
dátum narodenia:
číslo OP
( ďalej len „objednávateľ“ )
a

Poskytovateľ:

P&T Justitia s.r.o.
Ul. Kpt. Nálepku 43
934 05 Levice
IČO: 50 277 481
Zastúpená: Ivan Plášek, konateľ
( ďalej len „poskytovateľ“ )

zmluvné strany sa zaväzujú splniť nasledovné ustanovenia zmluvy:
Článok I
Predmet služby
1. Predmetom služby je poskytnutie služby objednávateľovi v sprostredkovateľskej
činnosti v oblasti obchodu a služieb, kuriérske služby, administratívne služby, činnosti
podnikateľského, organizačného a ekonomického poradenstva, ktoré v sebe zahŕňajú
odborné poradenstvo a zabezpečenie potrebných podkladov podľa pokynov
objednávateľa v rámci vyššie spomenutých typoch služieb.
2. Služba je vykonávaná na základe plnomocenstva, ktoré objednávateľ poskytne
poskytovateľovi v rozsahu potrebnom na vykonanie služby podľa § 31 až 33b zákona
č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
3. Zmluvné strany vyhlasujú, že ustanovenia tejto zmluvy a právne vzťahy z nej
vznikajúce sa spravujú zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení
neskorších predpisov.
Článok II
Práva a povinnosti poskytovateľa
1. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonať službu pre objednávateľa na základe požiadaviek
objednávateľa, riadne a v súlade s dobrými mravmi.

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vyhotoviť všetky potrebné dokumenty, podklady pre
objednávateľa a urobiť ostatné úkony tak, aby boli splnené požiadavky objednávateľa
v najväčšej možnej miere, vzhľadom na skutkový stav veci.
3. Poskytovateľ je zodpovedný za kvalitu všetkých vykonaných úkonov, za ich súladnosť
so zákonmi a inými všeobecnými záväznými právnymi predpismi, ako aj za ich včasné
vykonanie.
4. Poskytovateľ sa zaväzuje informovať objednávateľa o priebehu poskytovania služby,
o všetkých skutočnostiach, ktoré by mohli mať zásadný vplyv na priebeh a výsledok
poskytovanej služby.
5. Poskytovateľ má právo požadovať od objednávateľa všetky potrebné dokumenty
a podklady, ktoré sú nevyhnutné pre vykonanie služby pre objednávateľa.
6. Poskytovateľ je povinný zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, ktoré sa
dozvedel v súvislosti s poskytnutím služby pre objednávateľa
7. Poskytovateľ má právo vyžadovať od objednávateľa zaplatenie ceny za poskytnutú
službu, ktorá je bližšie určená v článku IV.
Článok III
Práva a povinnosti objednávateľa
1. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť poskytovateľovi plnomocenstvo na zastúpenie
objednávateľa pri poskytovaní služby.
2. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť súčinnosť objednávateľovi a všetky potrebné
podklady a dokumenty pri poskytovaní služby.
3. Objednávateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi súhlas na spracovanie osobných
údajov potrebných pre poskytovanie služby.
4. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť cenu za poskytnutú službu, ktorá je bližšie určená
v článku IV.
5. Objednávateľ má právo požadovať akékoľvek informácie od poskytovateľa
v súvislosti s poskytovaním služby.
6. Objednávateľ má právo predčasne ukončiť túto zmluvu, predčasné ukončenie zmluvy
vyvoláva účinky popísané v článku V.
Článok IV
Cena poskytnutej služby
1. Služba, ktorá je predmetom tejto zmluvy sa poskytuje za odplatu.
2. Cena služby sa odvíja od obsahovej a časovej náročnosti vykonania jednotlivých
úkonov v zastupovaní objednávateľa v živnostenskom konaní.
3. Cena služby je určená hodinovou taxou, ktorú stanoví poskytovateľ a objednávateľ
podpisom tejto zmluvy vyjadruje súhlas s takto určenou cenou.
4. Hodinová taxa je 35 eur (slovom tridsať eur), ktorá sa započítava v polhodinových
intervaloch vždy začatou polhodinou.
5. Zmluvné strany sa vzhľadom na obsahovú a časovú náročnosť vykonania úkonov
v živnostenskom konaní môžu dohodnúť aj o inom určení ceny za poskytnutú službu,
ak je to pre obe zmluvné strany výhodné a prospešné.
6. Poskytovateľ sa zaväzuje vystaviť a doručiť objednávateľovi faktúru za poskytnutie
služby elektronicky do 10 pracovných dní od ukončenia poskytovania služby, ak sa
zmluvné strany dohodnú inak, môže byť faktúra doručená aj inou formou.
7. Ukončením poskytovania služby sa rozumie najmä vystavenie a doručenie faktúry
objednávateľovi – riadne ukončenie poskytovania služby.

8. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť vystavenú faktúru do 30 kalendárnych dní od
doručenia faktúry.
Článok V.
Sankcie za porušenia zmluvy
1. Ak objednávateľ neuhradí poskytovateľovi vystavenú faktúru v lehote určenej
v článku IV ods. 8, je objednávateľ povinný uhradiť zmluvnú pokutu, ktorá je vo
výške ceny za poskytnutú službu, ktorá je uvedená vo faktúre.
2. Ak objednávateľ predčasne ukončí zmluvu alebo iným spôsobom narušuje
a znemožňuje pokračovanie v poskytovaní služby, vystaví sa objednávateľovi faktúra
za služby, ktoré mu boli poskytnuté do predčasného ukončenia zmluvy a do vzniku
skutočnosti zo strany objednávateľa, ktorá narúša a znemožňuje pokračovanie
v poskytovaní služby. Ustanovenia o vystavení faktúry, lehoty na uhradenie a sankcie
za neuhradenie faktúry sa použijú rovnako ako pri riadnom ukončení poskytovania
služby.
3. Predčasným ukončením zmluvy sa rozumie stav, keď objednávateľ ukončí zmluvu
najmä ešte pred dokončením poskytovania služby, ktorá sa poskytovala podľa
pokynov objednávateľa alebo pred vystavením a doručením faktúry za poskytnutú
službu.
4. Objednávateľ berie na vedomie podpisom tejto zmluvy, že neuhradenie faktúry, je
porušením zmluvy a zmluva môže slúžiť pre vydanie exekučného titulu ako
prostriedku na uspokojenie poskytovateľa.
Článok VI
Záverečné ustanovenia
1. Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú a právne účinky vyvoláva dňom, kedy ju
zmluvné strany podpísali.
2. Ukončením zmluvy sa rozumie ukončenie poskytovania služby podľa článku IV.
ods.7, ďalej ukončením zmluvy sa rozumie aj predčasné ukončenie zmluvy podľa
článku V. ods. 2 a ods. 3.
3. Zmluvné strany sa môžu dohodnúť aj o inom ukončení zmluvy, ak je to pre obe
zmluvné strany výhodné a prospešné.
4. Zmluva je vyhotovená v dvoch originálnych vyhotoveniach, každá zmluvná strana
dostane jedno vyhotovenie.
V Bratislave, dňa 29.09.2016

.........................................
Objednávateľ

..........................................
Poskytovateľ

