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Z M L U V A   o poskytnutí služieb 

podľa § 269  Obchodného zákonníka 513/91 Zb. 
Touto zmluvou sa dodávateľ zaväzuje k uskutočneniu diela 

a objednávateľ sa zaväzuje k zaplateniu ceny za jeho uskutočnenie. 
 
 

I. Zmluvné strany 
 
I. Objednávateľ :  OZ Vidiecky parlament na Slovensku   

    Kapitulská č.13  
    974 01 Banská Bystrica  
   
Zastúpený  :    Máriou Behanovskou, predsedníčkou 
IČO   :  37803174 
Banka    Slovenská sporiteľňa, a.s.  
Číslo účtu                  :           0302779945 /0900    
 
  
2. Dodávateľ   Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 

    Košovská cesta 9 

    971 01  Prievidza 
 
Zastúpený  :  PhDr. Ivetou Géczyovou, riaditeľkou 
IČO   :  34059130 
DIČ   :  2021447274 
Banka   :  Československá obchodná banka, a.s. 
Číslo účtu  :  4014849871 /7500 
 
 
 
3. Uvedení   zástupcovia   obidvoch  strán   prehlasujú,   že podľa  
zriaďovacích listín sú oprávnení túto zmluvu podpísať. 
 
 
 
    I. Čas plnenia služby 
    8. novembra 2012 

       
 

 
                                            III. Predmet zmluvy  

 

Predmetom poskytnutia služby je prenájom priestorov a poskytnutie  

stravy  v rámci školenia Vzdelávanie a informovanie. Využitie  

výsledkov projektu TEPA venovaný informáciám v oblasti podpory 
pôdohospodárstva a rozvoja vidieka a špeciálnej téme „ Miestne 
partnerstvá vo vidieckych oblastiach „ 
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IV. Cena služby 
 
Strany sa dohodli na cene za službu prenájom priestorov na  školenie 
jeden deň vo výške: 100,00 €. Občerstvenie v sume 3,60 € na 
účastníka.   
 
 
      

V. Spôsob platby 
 

Uvedená čiastka bude  uhradená po realizácii  služby. 
 
 

VI. Súčinnosť objednávateľa 
 
Objednávateľ a dodávateľ určí menovite zamestnanca zodpovedného 
za súčinnosť pri realizácii služby s dodávateľom.  
 

VII. Odstúpenie od zmluvy 
 
Obidve strany môžu vypovedať zmluvu bez udania dôvodu 
s výpovednou lehotou 14 dní. Výpoveďou sa neznižujú povinnosti 
zaplatiť už vzniknuté náklady spojené s dodaním služby. 
 

 
VIII. Záverečné ustanovenie 

 
Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zástupcami obidvoch 
zmluvných strán. 
 
 
 
V Banskej Bystrici  dňa  5. novembra 2012  
 
 
 
 
 
 
                                                                                  
                                                                             
         Za objednávateľa   Za dodávateľa  
     

        Mária  Behanovská   PhDr. Iveta Géczyová 
         


