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Zmluva o poskytovaní služieb  

uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov  

 

Čl. 1  

Zmluvné strany 

1.1. Názov:  Agentúra na podporu regionálneho rozvoja Košice, n.o. 

Sídlo:  Strojárenská 3, 040 01 Košice  

Zapísaná:   v registri neziskových organizácií poskytujúcich všeobecne prospešné služby 

číslo OVVS/10/2003 

IČO:   312 57 402 

DIČ:  202 173 4902 

Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu:   SK22 5600 0000 0004 4719 2002 

Zastúpená:  Ing. Jaroslav Tešliar, CSc., riaditeľ  

Kontaktná osoba: Mgr. Henrieta Kiraľvargová 

+421 910 930 777 

henrieta.kiralvargova@arr.sk 

(ďalej len „objednávateľ“) 

 

a 

 

Názov:   AP COMMERCE s.r.o. 

Sídlo:  Hlavná 141/64, Družstevná pri Hornáde 044 31 

Zapísaná:   Obch. register: Okresný súd Košice I, Oddiel: Sro, vložka číslo: 26837/V 

IČO:   45 649 294 

DIČ:  2023160326 

Bankové spojenie: Tatra banka, a.s., Bratislava 

Číslo účtu:  SK 60 1100 0000 0029 2185 0690 

Zastúpená:  Marek Antolík 

Kontaktná osoba:  Marek Antolík 

+ 421 902 909 548 

apcmmrc@gmail.com  

(ďalej len „poskytovateľ“) 

 

Čl. 2 

Predmet plnenia 

2.1 Predmetom zmluvy je:  

• zabezpečenie prepravy výstavy FLEX, ktorá sa uskutoční v termíne 13.05.2022 – 16.05.2022, 

pričom výstavu FLEX je potrebné transportovať v nasledujúcich dňoch: 

1. z obce Kisköre v Maďarsku do Košíc na Slovensku v termíne 12.05.2022 a  
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2. z Košíc na Slovensku do obce Kisköre v Maďarsku v termíne 16.05.2022. 

• zabezpečenie zloženia kontajnerov dňa 12.05.2022 a naloženia kontajnerov na príves dňa 

16.05.2022 až po 13.00-tej hodine. 

 

Požadovaný rozsah služieb: 

Výstava FLEX pozostáva z kontajnerov (príloha č.v2) s nasledovnými rozmermi, ktoré je 
potrebné prepraviť: 
1 ks kontajnera A: dĺžka 6 m x šírka 2,34 m x výška 2,28 m 

1 ks kontajnera C: dĺžka 4,25 m x šírka 2,45 m x výška 2,28 m 

Je potrebné prepraviť aj 1 ks hliníkového stanu s rozmermi: 6 m x 4 m x 3 m. Stan je pri 
preprave v rozloženom stave. 
 
Hmotnosť nákladu: 
kontajner A: hmotnosť kontajneru je 2,1 t; hmotnosť nákladu vo vnútri je 0,75 t 
kontajner C: hmotnosť kontajneru je 850 kg 
 
Trasa prepravy: 

Kisköre (HU) lokalita pri vodnej elektrárni – Košice (SK) priestor Kulturparku: cca 180 km, dňa: 

12.05.2022 

Košice (SK) priestor Kulturparku – Kisköre (HU) lokalita pri vodnej elektrárni: cca 180 km, dňa: 

16.05.2022 

V lokalite Kisköre je naloženie a vyloženie kontajnerov na / z prívesu zabezpečené maďarským 

partnerom.  

V priestoroch Kulturparku v meste Košice je potrebné dňa 12.05.2022 zabezpečiť zloženie 
kontajnerov z prívesu žeriavom a dňa 16.05.2022 naloženie kontajnerov žeriavom na príves - 
trvanie cca 3 hodiny po 13.00-tej hodine.  

2.2 Predmet zákazky sa realizuje v rámci projektu F(ol)low the Plastic from source to the sea: Tisa-

Danube integrated action plan to eliminate plastic pollution of rivers / Tid(y)Up) financovaného z 

Dunajského nadnárodného programu, č. projektu: DTP3-620-2.1 (ďalej len „projekt Tid(y)Up“). 

Cieľom projektu Tid(y)Up je znížiť znečistenie vôd plastmi a týmto spôsobom zlepšiť kvalitu vody 

v rieke Tisa a na dolnom úseku rieky Dunaj. 

 

Čl. 3 

Čas plnenia 

3.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia v termíne: 12.05.2022 a 

16.05.2022. 

 

Čl. 4 

Cena za služby a platobné podmienky 

4.1 Cena za riadne vykonanie predmetu plnenia podľa bodu 2.1 tejto zmluvy predstavuje:   
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Predmet plnenia Cena celkom v EUR bez DPH DPH v EUR Cena celkom v EUR s DPH 

Zabezpečenie prepravy 
výstavy FLEX  

2 340,00 468,00 2 808,00 

(slovom: dvetisícosemstoosem eur) 

4.2 Cenu za poskytnuté služby uhradí objednávateľ poskytovateľovi na základe faktúry, ktorú vystaví 

poskytovateľ. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní. 

4.3 Faktúra musí spĺňať náležitosti daňového dokladu podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.   

4.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa § 74 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z 

pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov objednávateľ je oprávnený vrátiť ju 

poskytovateľovi na doplnenie. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota 

splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.  

 

Čl. 5 

Práva a povinnosti zmluvných strán  

5.1 Poskytovateľ je povinný poskytnúť služby podľa článku 2 tejto zmluvy riadne, na svoje náklady 

a na svoje nebezpečenstvo. 

5.2 Poskytovateľ je oprávnený poveriť poskytnutím služby alebo jej časti aj inú osobu, pričom 

zodpovedá akoby službu poskytol sám. 

5.3 Poskytovateľ sa zaväzuje zachovávať mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, s ktorými sa 

oboznámil pri plnení tejto zmluvy a bez súhlasu objednávateľa ich neposkytne tretej osobe. 

5.4 Objednávateľ je povinný poskytnúť poskytovateľovi patričnú súčinnosť nevyhnutnú na riadne 

poskytnutie služby. 

5.5 Patričnou súčinnosťou sa rozumie najmä:  

a) vytvoriť také podmienky spolupráce, aby poskytovateľ mohol riadne a včas splniť svoj záväzok,  

b) určiť osobu alebo osoby, ktoré sa budú zodpovedné za komunikáciu a poskytnutie 

nevyhnutných informácií. 

5.6 Objednávateľ je oprávnený byť informovaný o všetkých skutočnostiach týkajúcich sa predmetu 

plnenia. Na výzvu objednávateľa je poskytovateľ povinný písomne informovať objednávateľa bez 

zbytočného odkladu o skutočnom stave poskytovaných služieb. 

 

Čl. 6 

Sankcie 

6.1 V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením faktúry podľa článku 4 ods. 4, je poskytovateľ 

oprávnený požadovať od objednávateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za 

každý deň omeškania. 

6.2 V prípade omeškania poskytovateľa s poskytnutím služieb, je objednávateľ oprávnený požadovať 

od poskytovateľa poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania. 

 

Čl. 7 

Zánik zmluvy 
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7.1 Zmluva zaniká splnením záväzkov zmluvných strán podľa tejto zmluvy. 

7.2 Zmluva môže taktiež zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 

7.3 Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak jedna zo zmluvných strán opakovane 

porušuje ustanovenia tejto zmluvy. 

7.4 V prípade, že nastali skutočnosti zakladajúce právo zmluvu vypovedať v zmysle porušenia vyššie 

uvedených zmluvných alebo iných zákonných povinností jednou zo zmluvných strán, druhá 

zmluvná strana je povinná túto skutočnosť písomne oznámiť zmluvnej strane, ktorá povinnosť 

porušila a dať jej 5 dňovú lehotu na odstránenie porušujúceho stavu. 

7.5 Pokiaľ k odstráneniu porušujúceho stavu v uvedenej lehote nedôjde, je zmluvná strana oprávnená 

podať písomnú výpoveď. 

7.6 Výpoveď nadobúda účinnosť dňom doručenia druhej zmluvnej strane.  

7.7 Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje žiadneho účastníka zmluvy povinnosti vysporiadať 

záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

 

Čl. 8 

Spoločné a záverečné ustanovenia 

8.1 Práva a povinnosti v tejto zmluve neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného 

zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. 

8.2 Obsah tejto zmluvy je možné meniť a doplňovať po dohode zmluvných strán. Zmeny sa 

vykonávajú v písomnej forme dodatkami označenými poradovým číslom a budú podpísané 

zodpovednými osobami zastupujúcimi zmluvné strany. 

8.3 Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa.   

8.4 Pri zmene právneho stavu účastníkov tejto zmluvy, práva a povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy 

prechádzajú na právnych nástupcov. 

8.5 Zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, z ktorých 1 dostane po podpise objednávateľ a 1 

poskytovateľ. 

8.6 Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe pravdivých 

údajov, ich slobodnej vôle, nebola dojednaná v tiesni ani za inak nevýhodných podmienok a že im 

nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť jej obsah a účinnosť. Na 

dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.  

  

 

V Košiciach, 04.05.2022     V Družstevnej pri Hornáde, 3.05.2022 

   

 

.................................................................   ............................................................. 

Ing. Jaroslav Tešliar, za objednávateľa    Marek Antolík, za poskytovateľa 


