
                                      Reg. číslo: 011zml_2021 

Zmluva o poskytovaní služieb 

uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 

Článok I. 

Zmluvné strany 

Poskytovateľ: Zariadenie pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča, 
Partizánska Ľupča č. 84, 032 15 

Zastúpené: PhDr. Ľubomíra Gloneková, riaditeľka 
IČO: 42433819 
DIČ: 2120088751 
Bankové spojenie: Prima  banka Slovensko, a. s. 
IBAN: SK28 5600 0000 0081 7715 4001 
 
/ďalej len  „poskytovateľ“/ 
 
 
Prijímateľ:   
Meno a priezvisko:             Ľudmila Niňajová 
Dátum narodenia: 29.11.1940 
Trvalé bydlisko: Za ohradami 451, Závažná Poruba 032 02 
 
/ďalej len „prijímateľ“/ 
 
po vzájomnej dohode uzatvárajú v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka v znení neskorších 

predpisov zmluvu o poskytnutí služby za nasledovných podmienok: 

 

Článok II. 

Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je používanie vlastného elektrospotrebiča prijímateľa 

v priestoroch Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča – užívanie 

elektrospotrebiča: televízny prijímač. 

2. Používaný elektrospotrebič musí mať platnú revíziu elektrických spotrebičov podľa plánu 

kontrol poskytovateľa v zmysle platnej legislatívy Slovenskej republiky.  

 

Článok III. 

Výška úhrady a spôsob úhrady 

1. Výška úhrady za používanie elektrospotrebiča je stanovená na základe Článku 7  ods. 4 

Všeobecne záväzného nariadenia č. 3/2019 o úhradách za sociálne služby poskytované 

v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Partizánska Ľupča vo výške 3,20 € za mesiac. 

 

2. Výšku úhrady za používanie elektrospotrebiča bude prijímateľ uhrádzať mesačne 

najneskôr do posledného dňa príslušného kalendárneho mesiaca prevodom na účet 



poskytovateľa: IBAN: SK28 5600 0000 0081 7715 4001, VS - rodné číslo prijímateľa, alebo 

v hotovosti do pokladne Zariadenia pre seniorov KARITA obce Partizánska Ľupča.  

 

Článok IV. 

Deň začatia, platnosť a skončenie zmluvy 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle poskytovateľa. 

2. Zmluva sa uzatvára odo dňa 01.02.2021 na dobu neurčitú. 

3. Táto zmluva zaniká: 

a) smrťou prijímateľa, 

b) písomnou dohodou oboch zmluvných strán s určením dátumu zániku tejto zmluvy, 

c) písomnou výpoveďou, pričom výpoveď je oprávnená podať ktorákoľvek zo zmluvných 

strán a to aj bez uvedenia dôvodu; výpovedná lehota je jednomesačná a začína plynúť 

prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola doručená výpoveď 

druhej zmluvnej strane, 

d) odstúpením poskytovateľa od tejto zmluvy, ak sa preukáže, že prijímateľ na používaný 

elektrospotrebič nemá platnú revíziu. V takomto prípade je odstúpenie účinné dňom, 

kedy bolo odstúpenie doručené prijímateľovi. 

 

Článok V. 

 Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z toho dva rovnopisy obdrží poskytovateľ 

a jeden rovnopis prijímateľ. 

2. Zmluvné strany vyhlasujú, že túto zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a právnym 

účinkom z nej vyplývajúcich. Zmluvné prejavy sú dostatočne zrozumiteľné a určité, 

zástupcovia oboch zmluvných strán sú oprávnení k uzatvoreniu tejto zmluvy a na znak 

súhlasu ju podpísali. 

V Partizánskej Ľupči dňa ..............................      

 
                   Poskytovateľ    Prijímateľ 
 
 
 
 
 
     ...................................................                                     ............................................ 
         PhDr. Ľubomíra Gloneková                                                      Ľudmila Niňajová 
          riaditeľka                               prijímateľ 


