
 

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB 
uzatvorená v zmysle ustanovenia § 269 ods. 2 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník 

medzi zmluvnými stranami: 
 
 
Poskytovateľom:   
Obchodné meno:  Liptovské múzeum v Ružomberku 
Sídlo:    Námestie Š. N. Hýroša 10, 034 50 Ružomberok  
IČO:    35993154 
DIČ:    2020590363 
Bankové spojenie:  Štátna pokladnica 
Číslo účtu, kód banky:  IBAN: SK44 8180 0000 0070 0048 1432 
Zastúpený:   PhDr. Martinom  Krupom, riaditeľom 

 (ďalej len “poskytovateľ“) 
 

a 
 
Objednávateľom:               
Obchodné meno:  Mesto Liptovský Hrádok 
Sídlo:    Hviezdoslavova 170, 033 01 Liptovský Hrádok  
IČO:    00315494 
DIČ:    2021031122 
Zastúpený:   Mgr. Branislavom Trégerom, PhD., primátorom 
Bankové spojenie:  Prima banka Slovensko, a .s. 
Číslo účtu, kód banky:  IBAN: SK60 5600 0000 0016 0010 8001 

         (ďalej len “objednávateľ“) 
   
ktorí súhlasne vyhlasujú a svojimi podpismi na tejto zmluve (ďalej len „zmluva“) potvrdzujú, že 

sú plne spôsobilí a oprávnení na právne úkony a túto zmluvu uzatvárajú za nasledovných 
podmienok: 

 
Čl. I 

Predmet zmluvy 
 
1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok poskytovateľa poskytnúť objednávateľovi služby spojené 

s uskutočnením slávnostného svadobného aktu, a to pravidelne v rozsahu dojednanom podľa 
tejto zmluvy (ďalej len “služby“) a záväzok objednávateľa zaplatiť za poskytnutie služieb 
poskytovateľovi dohodnutú odplatu podľa tejto zmluvy. 
 

2. Služby dojednané podľa tejto zmluvy spočívajú v zabezpečení, poskytnutí a príprave obradnej 
siene na slávnostný sobášny akt, personálnom zabezpečení obradu, uprataní pred a po 
slávnostnom akte, vykonávaní dozoru počas slávnostného aktu a 1 hod. po jeho skončení, 
odprataní odpadu po zvykoch súvisiacich so svadobným obradom, údržbe používaných textílií 
a dekorácií, (v zimnom období) úprave prístupového chodníka a použití posypového materiálu, 
a ďalších súvisiacich službách.  

 
3. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby vykonania služieb nad rozsah dohodnutý 

v tomto bode oznámi objednávateľ túto potrebu aj spolu so špecifikáciou služieb 
poskytovateľovi písomne (mailom), pričom poskytovateľ sa zaväzuje tieto služby vykonať 
v dohodnutom termíne. 

 



 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že služby podľa tejto zmluvy budú poskytované v nehnuteľnosti 
zapísanej v katastri nehnuteľností na Okresnom úrade Liptovský Mikuláš, katastrálny odbor, 
na liste vlastníctva č. 1355, okres Liptovský Mikuláš, obec Liptovský Hrádok, katastrálne 
územie Liptovský Hrádok, a to v stavbe administratívna budova so súpisným číslom 153 
postavenej na pozemku parcely registra „C“ evidovanom na katastrálnej mape parcelné číslo 
KN 157/2 o výmere 665 m2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, ktorej výlučným 
vlastníkom je Žilinský samosprávny kraj a oprávneným užívateľom poskytovateľ. Obradná 
sieň pozostáva z troch miestností, ktoré sa nachádzajú sa na prízemí budovy. 

 
5. Zmenu, alebo doplnenie ďalších služieb môžu zmluvné strany upraviť písomným dodatkom k 

tejto zmluve, ktorý musí byť odsúhlasený a podpísaný oboma zmluvnými stranami, alebo aj na 
základe preukázateľne potvrdenej e-mailovej komunikácie. 

 
Čl. II 

Práva a povinnosti poskytovateľa 
 

1. Poskytovateľ je povinný ihneď informovať objednávateľa o skutočnostiach, ktoré môžu 
zásadným spôsobom ovplyvniť poskytovanie služieb, v opačnom prípade poskytovateľ 
zodpovedá za prípadnú vzniknutú škodu. Poskytovateľ nezodpovedá objednávateľovi za 
škodu spôsobenú v dôsledku konania tretej osoby. 
 

2. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať u poskytovateľa dodržiavanie podmienok 
zabezpečovania služieb podľa tejto zmluvy; v prípade zistenia nedostatkov je oprávnený uložiť 
poskytovateľovi povinnosť na ich odstránenie v objednávateľom stanovenej primeranej 
lehote, resp. v lehote navzájom dohodnutej obidvoma zmluvnými stranami. 

 
3. Poskytovateľ je povinný zariaďovať predmet plnenia podľa tejto zmluvy s odbornou 

starostlivosťou a pri jej uskutočňovaní alebo v priamej súvislosti  s uskutočňovaním tejto 
činnosti bude vystupovať a konať tak, aby neohrozil dobré meno a povesť objednávateľa. 

 
4. Poskytovateľ je povinný zariaďovať predmet plnenia podľa pokynov objednávateľa a v súlade 

s jeho záujmami a podľa jeho pokynov.  
 
5. Poskytovateľ sa zaväzuje bez zbytočného odkladu oznamovať objednávateľovi všetky 

podstatné okolnosti súvisiace s predmetom zmluvy, ktoré majú podľa uváženia poskytovateľa 
vplyv na poskytovanie služieb podľa tejto zmluvy.  

 
6. Poskytovateľ má povinnosť všetky informácie a všetky prostriedky zverené mu 

objednávateľom, ich súčasti a príslušenstvo, používať len na účely plnenie predmetu tejto 
zmluvy.  

 
7. Poskytovateľ má právo na poskytnutie všetkých a kompletných informácií od Objednávateľa, 

ktoré sú na plnenie predmetu tejto zmluvy potrebné. 
 

Čl. III 
Práva a povinnosti Objednávateľa  

  
1. Objednávateľ je povinný poskytovať poskytovateľovi potrebné informácie, podklady a 

prístupy k potrebné pre plnenie záväzku poskytovateľa podľa tejto zmluvy. 
 
2. Objednávateľ je povinný zaistiť poskytnutie súčinnosti zo strany zamestnancov objednávateľa 



 

a zo strany tretích osôb, ktorých súčinnosť je pre úspešné pokrytie služieb nevyhnutná. 
 
3. Objednávateľ je povinný dodržiavať pracovné postupy odporúčané poskytovateľom. 
 
4. Pokiaľ objednávateľ neposkytne poskytovateľovi potrebnú súčinnosť riadne a včas, 

poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorenie poskytnutia služieb objednávateľovi. 
 
5. Objednávateľ sa zaväzuje, že údaje, ktoré mu poskytol poskytovateľ v rámci jeho činnosti 

podľa tejto zmluvy neoznámi bez súhlasu poskytovateľa iným osobám alebo ich nevyužije pre 
seba alebo pre iné osoby, pokiaľ by to bolo v rozpore so záujmami poskytovateľa. 

 
6. Objednávateľ je povinný vytvoriť podmienky na to, aby poskytovateľ mohol predmet plnenia 

riadne a včas plniť; dodržanie času plnenia zo strany poskytovateľa je závislé od riadneho 
a včasného spolupôsobenia objednávateľa dohodnutého v tejto zmluve a po dobu omeškania 
objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je poskytovateľ v omeškaní so splnením 
predmetu plnenia.    

 
Čl. IV 

Doba trvania zmluvy 
 
1. Táto zmluva sa uzatvára odo dňa jej podpisu zmluvnými stranami na dobu určitú, t. j. od 

01.01.2020 do 31.12.2020. 
 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno skončiť písomnou dohodou zmluvných strán 

alebo výpoveďou. Vypovedať túto zmluvu môže ktorákoľvek zmluvná strana z akéhokoľvek 
dôvodu alebo bez udania dôvodu; výpovedná lehota je trojmesačná. Výpovedná lehota začína 
plynúť od prvého dňa nasledovného mesiaca po doručení výpovede a uplynie posledný deň 
príslušného kalendárneho mesiaca. Výpoveď musí mať písomnú formu a musí byť doručená 
druhej strane, inak je neplatná. 

 
Čl. V 

Odmena za poskytovanie služieb 
 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že odmena poskytovateľa za služby poskytované objednávateľovi 

v súlade s touto zmluvou, je vo výške 100,- € za každý jeden svadobný akt (poskytovateľ nie je 
platca DPH). 
 

2. Odmena je splatná spätne, vždy na základe faktúry vystavenej poskytovateľom ku koncu 
príslušného kalendárneho mesiaca, so splatnosťou 10 dní odo dňa vystavenia faktúry. Súčasťou 
faktúry bude súpis vykonaných sobášnych aktov. 

 
3. Jednotlivé paušálne odmeny sa považujú za zaplatené v okamihu pripísania fakturovanej čiastky 

na bankový účet poskytovateľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy 
 
4. V prípade, ak sa objednávateľ dostane do omeškania s úhradou čo i len jednej splatnej faktúry 

podľa dohodnutých podmienok upravených v tomto článku zmluvy za služby poskytovateľa 
podľa tejto zmluvy, je poskytovateľ bez obmedzia a v celom rozsahu oprávnený pozastaviť 
poskytovanie svojich služieb pre objednávateľa podľa tejto zmluvy až do doby, pokiaľ 
objednávateľ neuhradí všetky splatné záväzky voči poskytovateľovi. Pozastavenie služieb podľa 
predchádzajúcej vety nemá vplyv na povinnosť objednávateľa naďalej platiť dojednanú 
mesačnú odplatu podľa bodu 1 tohto článku. 



 

Čl. VI 
Ostatné dojednania 

 
1. Zmluvné strany sa dohodli, že písomné prejavy budú doručované na adresy zmluvných strán 

uvedené v záhlaví tejto zmluvy osobne alebo prostredníctvom pošty ako doporučenú listovú 
zásielku alebo prostredníctvom kuriérskej služby a mailom; tým nie je vylúčené osobné 
prevzatie písomnosti podľa tejto zmluvy ktoroukoľvek zmluvnou stranou. Pre prípad, že 
zásielku nie je možné doručiť na uvedenú adresu, pre účely tejto zmluvy sa považuje písomnosť 
za riadne doručenú na tretí deň po vrátení nedoručenej zásielky. Ak si adresát známy na 
uvedenej adrese nevyzdvihne zásielku uloženú na pošte v lehote troch dní, považuje sa zásielka 
za doručenú dňom uloženia na pošte. 
 

2. Zmluvné strany sú povinné bez zbytočného odkladu si oznámiť akékoľvek zmeny údajov 
uvedené v záhlaví tejto zmluvy. Ak niektorá zo zmluvných strán zmení svoje sídlo a neoznámi 
túto skutočnosť druhej zmluvnej strane, považuje sa zásielka za doručenú aj v prípade, ak je 
zaslaná na adresu uvedenú v záhlaví tejto zmluvy podľa podmienok uvedených v bode 2 tohto 
článku. 
 
 

Čl. VII 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

 
1. Zmena tejto zmluvy je možná len písomnou dohodou zmluvných strán. Vedľajšie ústne 

dohody neexistujú. 
 

2. Všetky ustanovenia tejto zmluvy boli medzi zmluvnými stranami jednotlivo prejednané, 
sformulované a schválené. 

 
3. Zmluvné strany potvrdzujú, že zmluvu uzavreli v slobodnej vôli a nie v tiesni a pod nátlakom.  
 
4. Zmluvné strany sa zaväzujú, že na základe požiadania niektorej zo strán vykonajú všetky úkony, 

ktoré sú nevyhnutné na to, aby bola s ohľadom na túto zmluvu ako aj jej prípadné doplnky 
a dodatky dodržaná požiadavka písomnej formy. 

 
5. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky prípadné spory, ktoré vzniknú v budúcnosti v súvislosti 

s touto zmluvou budú prioritne riešiť vzájomným rokovaním s cieľom dosiahnutia dohody 
a urovnania. V prípade, ak medzi zmluvnými stranami nedôjde k dohode, budú prípadné spory 
riešené prostredníctvom príslušného súdu Slovenskej republiky.    

 
6. Táto zmluva, rovnako aj vzťahy touto zmluvou neupravené, sa spravujú ustanoveniami 

Obchodného zákonníka. Pokiaľ by sa mali stať jednotlivé ustanovenia tejto zmluvy 
neplatnými, neúčinnými alebo nevykonateľnými alebo ak zmluva obsahuje medzery, nie je tým 
dotknutá platnosť a účinnosť ostatných jej ustanovení. Namiesto neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia sa použijú ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov 
upravujúcich otázku vzájomného vzťahu zmluvných strán alebo platia ako dohodnuté také 
ustanovenia, ktoré najviac zodpovedajú hospodárskemu zmyslu a účelu neplatného alebo 
neúčinného ustanovenia. V prípade medzier platí ako dohodnuté také ustanovenie, ktoré 
zodpovedá tomu, čo by bolo podľa zmyslu a účelu tejto zmluvy dohodnuté, keby na túto 
záležitosť strany pamätali už skôr. 

 
7. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť nasledujúci 



 

deň po zverejnení na webovom sídle v zmysle zákona č. 546/2010 Z. z. 
 
8. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, jeden pre každú zmluvnú stranu. 
 
9. Zmluvné strany vyhlasujú, že si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, a na znak toho, 

že obsah tejto zmluvy zodpovedá ich skutočnej a slobodnej vôli, ju podpísali.   
 
V Ružomberku dňa ......  

 
Poskytovateľ:      Objednávateľ:  
 
 
 
 
_____________________________   ____________________________ 
Liptovské múzeum  v Ružomberku    Mesto Liptovský Hrádok 
PhDr. Martin  Krupa, riaditeľ     Mgr. Branislav Tréger, PhD., primátor 
 
 
 
 


