
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽIEB 
uzavretá pod ľa zákona č. 513/1991 Zb.  v platnom znení 

 
 

Čl. I.  Zmluvné strany 
 

Objednávate ľ:  Žilinská univerzita v Žiline  
Sídlo organizácie:   Univerzitná  8215/1,  010 26  Žilina   
Zastúpená:   prof. Ing. Tatianou Čorejovou, PhD., rektorkou   
DIČ:   2020677824 
IČO:   00 397 563 
Telefón:   +421 41 5135 106  
Právna forma:   verejnoprávna inštitúcia zriadená zákonom č. 131/2002 
    Z.z. o vysokých školách ako verejná vysoká škola  
 
Poskytovate ľ:  Kamil Mahút – Stavomat a spol.  
Prevádzkareň:  Hotel Diana***, Stráža 255, 013 04 
Sídlo:  Budovateľov 65, 013 05  Belá 
Zastúpený:   Kamilom Mahútom, majiteľom 
Bankové spojenie:  Všeobecná úverová banka, č.účtu 8341-432 / 0200 
IČO:    10950711 
IČ DPH:    SK1020528630 
Telefón:   +421 5693 715 
Fax:    +421 5693 717 
Právna forma:   živnostník 
 
 
 uzatvárajú túto zmluvu o poskytnutí  služieb (ďalej len „zmluva“): 
 
 

Čl. II.Predmet zmluvy 
 

II.1 Poskytovate ľ sa týmto zaväzuje doda ť pre objednávate ľa pod ľa jeho 
požiadaviek služby t.j. prenájom hotelových priesto rov na konferencie, 
workshopy a semináre – počas doby trvania projektu „Systematizácia transferu 
pokrokových technológií a poznatkov medzi priemyselnou sférou a univerzitným 
prostredím“, ITMS: 26110230004. Plánované ukončenie projektu je 04/2013. 

 
 

Čl. III. Odmena za dodanie služieb a platobné podmie nky 
 
III.1. Účastníci zmluvy sa dohodli, že objednávateľ za poskytnuté služby špecifikované 

v Článku II. bod II.1 tejto zmluvy vyplatí poskytovateľovi odmenu v celkovej 
výške110 325,50 EUR (slovom: Stodesaťtisíctristodvadsaťpäť 50/100 eur) bez DPH - 
za dodanie služieb – prenájom hotelových priestorov. 
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III.3 Dohodnutá suma predstavuje celkové náklady na požadované služby v zmysle 
projektu. Zmluvné strany sa dohodli, že fakturácia poskytnutých služieb bude 
uskutočnená po ukončení danej aktivity. 

 
III.4  Dodávka jednotlivých služieb bude realizovaná v zmysle harmonogramu po 

predchádzajúcom vzájomnom odsúhlasení presného termínu obidvoma zmluvnými 
stranami. 

 
III.4 Faktúra musí obsahovať všetky podstatné náležitosti ustanovené príslušným právnym 

predpisom, inak nebude zo strany objednávateľa uhradená. Splatnosť faktúry za 
poskytnuté služby je 90 dní odo dňa jej doručenia objednávateľovi. 

III.5 Prílohou faktúry bude harmonogram realizácii jednotlivých služieb s jasným 
označením dátumu a času jeho realizácie. 

 
 

Čl. IV.Všeobecné povinnosti zmluvných strán 
 

IV.1 Objednávateľ sa týmto zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu bližšie 
špecifikovanú v Článku III. tejto zmluvy za predpokladu riadneho vykonania ním 
poskytnutých služieb. 

 
IV.2 Objednávateľ sa týmto zaväzuje, že poskytovateľovi poskytne potrebnú súčinnosť na 

riadne vykonanie  služieb. Poskytovateľ však nie je v omeškaní s plnením svojho 
záväzku, ak mu objednávateľ neposkytol potrebnú súčinnosť. 

 
IV.3   Poskytovateľ sa týmto zaväzuje poskytnúť dohodnuté služby riadne a 

včas, v zodpovedajúcej kvalite, a tiež dodržiavať podmienky dohodnuté v tejto 
zmluve. 

 
 

Čl. V. Špecifické povinnosti poskytovate ľa 

V.1   Poskytovateľ je povinný strpieť výkon kontroly /auditu/ overovania súvisaceho 
s dodávanými službami  kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytovaní 
nenávratného finančného príspevku pre projekt s ITMS kódom: 26110230004, a to 
oprávnenými osobami, ktorými sú najmä poskytovateľ nenávratného finančného 
príspevku a ním poverené osoby, Najvyšší kontrolný úrad SR, príslušná správa 
finančnej kontroly, Certifikačný orgán a ním poverené osoby, Orgán auditu, jeho 
spolupracujúce orgány a mini poverené osoby, splnomocnení zástupcovia Európskej 
Komisie a Európskeho dvora audítorov, osoby prizvané orgánmi, ktoré sú uvedené 
ako oprávnené osoby v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a ES, 
a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. 

 
 

Čl. VI. Platnos ť a účinnos ť zmluvy 
 

VI.1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť zmluvy až nasledujúci deň po dni zverejnenia v centrálnom registri zmlúv.  
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VI.2. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú - do ukončenia projektu v zmysle harmonogramu 
projektu.  

 
 

Čl. VI.Ukon čenie zmluvy 
 

VI.1. Táto zmluva zaniká: 

a) uplynutím doby  na ktorú bola uzavretá, t.j. riadnym a v časným poskytnutím 
služieb a úhradou za tieto služby , 

b) dohodou zmluvných strán  

 
 

Čl. VII.Závere čné ustanovenia 
 
VII.1. Práva a povinnosti účastníkov tejto zmluvy, a tie ktoré nie sú výslovne upravené touto 

Zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými 
právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike. 

VII.2. Zmluvu je možné meniť a dopĺňať len na základe vzájomnej dohody zmluvných           
strán formou písomných a očíslovaných dodatkov, ktoré budú tvoriť neoddeliteľnú 
súčasť Zmluvy. 

VII.3. Táto Zmluva bola napísaná v štyroch vyhotoveniach, s určením dve pre           
poskytovateľa a dve pre objednávateľa. 

VII.4. Účastníci zmluvy vyhlasujú, že túto Zmluvu uzatvorili na základe ich slobodnej a vážnej 
vôle, bez omylu, zmluva nebola uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných 
podmienok, zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, zmluvu si prečítali, 
jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali. 

 
 
 
 
V Žiline, dňa .................      V Žiline, dňa ................. 
 
 
 
Objednávateľ:      Poskytovateľ: 

 

 

 

________________________    ________________________ 
prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD.                                         Kamil Mahút  
rektorka                                                                                 majiteľ 


