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ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzatvorená podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších 

predpisov  
(ďalej len „Zmluva“) 

medzi týmito zmluvnými stranami: 
Objednávateľ:  
obchodné meno:  ALFACLINIC s.r.o   
sídlo:      Prejtská 138/163, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:     47 228 407  
Zápis:     Obchodný register Okresného súdu Trenčín, oddiel: Sro, vložka číslo: 28951/R 
Štatut. orgán:       MUDr. Peter Herman, konateľ 
Bankové spojenie: ............................................................. 
Číslo účtu v IBAN: ............................................................. 
 (ďalej len „Objednávateľ“) 
a 
Poskytovateľ:     
obchodné meno: Zariadenie pre seniorov Dubina  
sídlo:    Pod hájom 1291/119, 018 41 Dubnica nad Váhom 
IČO:    00632333 
Zápis:   mestská rozpočtová organizácia 
Štatut. orgán:  Mgr. Iveta Kollmanová, riaditeľka  
Bankové spojenie: VÚB a.s. 
Číslo účtu v IBAN: SK38 0200 0000 0021 8765 9954 
(ďalej len ako „Poskytovateľ“) 
(Objednávateľ a Poskytovateľ spolu ako „zmluvné strany“) 
 

Článok I 
Predmet Zmluvy  

 
1. Predmetom tejto Zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán súvisiacich 

s poskytovaním služieb súvisiacich s užívaním elektrickej  prípojky v objekte Zariadenia pre seniorov 
Dubina, v oblasti obchodných vzťahov Objednávateľa Poskytovateľom.  

2. Poskytovateľ umožní objednávateľovi ako prevádzkovateľovi mobilného odberového miesta pre výkon 
antigénových testov COVID-19 počas poskytovania služby užívať elektrickú prípojku v Špecializovanom 
zariadení v Prejte, na ulici Prejtská č. 131/152  umiestnenú  pri bočnom vchode do zariadenia. 

 

                                                                  Článok II 

Práva a povinnosti Poskytovateľa 
1. Poskytovateľ je povinný: 

a. Umožniť prístup k elektrickej prípojke nachádzajúcej sa pri bočnom vchode Špecializovaného 
zariadenia. 

2. Poskytovateľ má právo: 
a. na riadne a včasné zaplatenie odmeny podľa Článku IV Zmluvy, 
b. vyžadovať od Objednávateľa potrebnú súčinnosť, 
c. na úhradu akejkoľvek prípadne vzniknutej škody. 

 
Článok III 

Práva a povinnosti Objednávateľa 
1. Objednávateľ je povinný: 

a. zabezpečiť používanie prístupu k elektrickej prípojke tak, aby poskytovateľovi nevznikla akákoľvek 
škoda na majetku 

b. poskytnúť Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť v lehote určenej Poskytovateľom, 
c. zabezpečiť , aby v priestoroch pri odbernom mieste nevznikali čierne skládky, neporiadok a hluk. 

Prípadný neporiadok objednávateľ bezodkladne odstráni. 
d. zabezpečiť, aby na parkovisku pri ŠZ neparkovali autá návštevníkov MOM-ky. 

2. Objednávateľ zodpovedá Poskytovateľovi za škodu, ktorá vznikne nesplnením povinností alebo 
porušením záväzkov vyplývajúcich pre Objednávateľa z tejto Zmluvy. 

 
 



 

 

 
 

Článok IV 
Odmena 

1. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi za predmet zmluvy definovaný v Článku I Zmluvy  mesačne 80  eur 
slovom osemdesiat eur. 

2. Poskytovateľ vystaví objednávateľovi faktúru a to do 10. dňa mesiaca nasledujúceho po mesiaci, 
v ktorom boli služby poskytnuté. Faktúra musí obsahovať všetky zákonom stanovené náležitosti. 

3. Objednávateľ uhradí Poskytovateľovi fakturovanú mesačnú odmenu do 10 dní odo dňa doručenia faktúry 
na účet uvedený vo faktúre. 

4. V prípade, že je Objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, má Poskytovateľ právo uplatniť si u neho 
úrok z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.  

 
Článok V 

Trvanie Zmluvy a zánik Zmluvy 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu  od 01.07.2021 do 31.08.2021 
2. Zmluva zaniká: 

a. písomnou dohodu zmluvných strán, 
b. výpoveďou, 
c. odstúpením. 

3. Zmluvu je možné vypovedať aj bez udania dôvodu. Výpovedná lehota je jednomesačná a začína 
plynúť prvým dňom kalendárneho mesiaca, ktorý nasleduje po mesiaci, v ktorom bola výpoveď 
doručená druhej zmluvnej strane. 

4. Každá zo zmluvným strán je oprávnená od Zmluvy písomne odstúpiť, ak si druhá zmluvná strana 
opakovane (najmenej 2x) nesplní povinnosť uvedenú v tejto Zmluve, a to aj napriek predchádzajúcemu 
písomnému upozorneniu. Odstúpenie nadobúda účinnosť dňom jeho doručenia druhej zmluvnej strane. 

5. Zánik Zmluvy nezbavuje žiadnu zmluvnú stranu povinnosti vyrovnať práva a povinnosti zmluvných 
strán, ktoré vznikli počas platnosti Zmluvy. 
 

Článok VI 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami . 
2. Práva a povinnosti v tejto Zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a ďalšími príslušnými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 
3. Obsah tejto Zmluvy je možné meniť a dopĺňať len po dohode zmluvných strán. Zmeny sa 

vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané 
zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

4. V prípade, ak niektorá časť tejto Zmluvy sa stane neplatnou z dôvodu zmeny okolností, táto 
časť sa nahradí iným platným ustanovením, ktoré svojou povahou je najbližšie neplatnému ustanoveniu. 

5. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, pričom každá zo zmluvných strán prijme jedno 
podpísané vyhotovenie. 

6. Zmluvné strany tejto Zmluvy prehlasujú, že sa oboznámili s jej obsahom, jej obsahu porozumeli 
a na znak toho, že obsah tejto Zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju vlastnoručne 
podpísali. 

 
 
V Dubnici nad Váhom dňa 01.07.2021    V Dubnici na Váhom dňa 01.07.2021 
 
 
 
 
 
 
 
 
MUDr. Peter Herman, konateľ    Mgr. Iveta Kollmanová, riaditeľka 
ALFACLINIC, s.r.o     Zariadenie pre seniorov Dubina 
     
 
 


