
Zmluva o poskytnutí služieb č. ChRlS-2019 

Zmluvné strany: 

1. Názov subjektu: 
Sídlo: 
IČO: 
IČDPH: 
Registrácia: 
Zastúpená: 

SITI s.r.o. 
č. 231 , 941 21 Komoča 
36559199 
SK2021821318 
Obch. register Okr. súdu Nitra, Oddiel: Sro, Vložka č.: 14662/N 
Tibor Lukács, konateľ 

( ďalej len „poskytovate!"') 

a 

2. Názov subjektu: 
Sídlo: 
IČO : 
DIČ : 
Zastúpená: 

Obec Vrbová nad Váhom 
Vrbová nad Váhom 91, 946 65 Vrbová nad Váhom 
00306746 
2021035786 
Peter Ilčík, starosta 

( ďalej len „objednávate}'") 

( dodávateľ a objednávateľ spolu aj ako ,,zmluvné strany" a každý samostatne aj ako 
,,zmluvná strana") sa dohodli na uzatvorení tejto Zmluvy o poskytnutí služieb ( ďalej len 
,,zmluva") v zmysle ust. § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom 
znení, za nasledovných podmienok: 

Článok 1. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečenie 1 0ks 3-dňových lístkov na 18. Oáza 
Intemational Gastrofestival - 3. Chute Regiónov, 25 m2 (+ podľa dohody) plochy pre 
družstvo obce a parkovacie miesta v blízkosti, možnosť zapojiť sa do súťaží obcí, 
mediálny materiál o družstve (prezentácia života obce pomocou LED steny- video 
súbor alebo foto-prezentácia max. 3 min.). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje na vlastné náklady a nebezpečenstvo vykonať a dodať 
objednávateľovi a objednávateľ sa zaväzuje odobrať predmet zmluvy v rozsahu podľa 
cenovej ponuky poskytovateľa. 

Článok II. 
Termín a miesto plnenia 

1. Poskytovateľ je povinný dodať predmet zmluvy bodu 1. čl. 1. tejto zmluvy v mieste 
plnenia dňa 1. augusta 2019 v čase od 08:00 hod. do 4. augusta 12:00 hod. 

2. Miestom plnenia predmetu zmluvy sú priestory pri Oáza Camp Komoča, v zóne 
CHUTE REGIÓNOV. 



• 

Článok III. 
Cena a platobné podmienky 

1. Cena predmetu zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán vo výške 120,00 Eur s 
DPH. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky náklady poskytovateľa. 

2. Platbu vykoná objednávateľ do pätnástich (15) dní odo dňa predloženia faktúry 
bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa IBAN: SK06 0200 0000 0036 6844 
8853, BIC: SUBASKBX vedený VÚB Banka. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

l. Vo veciach neupravených zmluvou sa zmluvný vzťah spravuje Obchodným 
zákonníkom a príslušnými ustanoveniami všeobecne záväzných predpisov. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnenia k tejto zmluve je možné uzatvoriť 
výlučne písomne a so súhlasom obidvoch zmluvných strán. 

3. Zmluva je vyhotovená v dvoch (2) rovnopisoch, jeden (1) rovnopis obdrží 
objednávateľ a jeden (1) rovnopis obdrží poskytovateľ. 

4. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu zmluvnými stranami. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali a potvrdzujú, že zmluva je 

zrozumiteľná a určitá a vyjadruje ich skutočnú, slobodnú a vážnu vôľu, nie je 
uzatvorená v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok a na znak súhlasu ju 
vlastnoručne podpísali. 

Vrbová nad Váhom, dňa 25.06.2019 

Poskytovateľ : 

SITI s.r.o. 

Peter Ilčík, starosta Tibor Lukács, konateľ 


