
ZMLUVA O POSKYTOVANÍ ADMINISTRATÍVNYCH SLUŽIEB 
 

uzavretá podľa ustanovenia § 269 a nasl. zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 
znení neskorších predpisov (ďalej len "Obchodný zákonník") 

 
 

Zmluvné strany 
 
 
Objednávateľ:  
Obchodné meno:        AD HOC Malacky 
Sídlo:   Sasinkova 2, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: Ing. Dušan Rusňák 
IČO:   31796630 
DIČ:   2021461398 
Bank. spoj.:  Prima banka Slovensko a.s. 
Číslo účtu - IBAN: SK46 5600 0000 0032 2087 0001 
(ďalej len ako „objednávateľ“ )a 
 
Poskytovateľ:  
Obchodné meno:        Kristína Baňovičová 
Sídlo:   Záhradná 5010/25, 901 01 Malacky 
Štatutárny zástupca: Kristína Baňovičová 
IČO:   53 117 506 
DIČ:    
Bank. spoj.:  Slovenská sporiteľňa a.s. 
Číslo účtu - IBAN: SK 9309 0000 0006 3295 9025 
(ďalej len ako „dodávateľ“ ) 
 
 

Článok I: 
Predmet zmluvy 

 
 
1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať pre objednávateľa administratívne služby spojené 
s činnosťou organizácie podľa pokynov a požiadaviek objednávateľa.  
 
2. Poskytovateľ služieb je zodpovedný za riadny výkon administratívnych služieb pre 
objednávateľa. 
 
3. Poskytovateľ je povinný služby podľa tejto zmluvy vykonávať osobne. 
 
4. Administratívnymi službami poskytovateľa sú najmä: 
a) predaj vstupeniek v pokladni športovej haly a letného kúpaliska so zodpovednosťou za správne 
vyúčtovanie tržieb. 
b) vybavovanie korešpondencie organizácie súvisiacej s výkonom jej činnosti, 
c) vedenie dokumentácie a evidencie bežných výdavkov súvisiacich s prevádzkou organizácie, 
d) zabezpečovanie administratívnych prác súvisiacich s prevádzkou organizácie 
 
 
 
 
 



Článok II. 
Doba trvania zmluvy 

 
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, a to od 22.06.2021 do 31.12.2020.  
2. Pred ukončením doby, na ktorú bol tento zmluvných vzťah dohodnutý, je možné zmluvu ukon-
čiť: 

a) Písomnou dohodou zmluvných strán ku ktorémukoľvek dňu 
b) Výpoveďou ktoroukoľvek zo zmluvných strán pri závažnom alebo opätovnom porušo-

vaní ktoréhokoľvek ustanovenia tejto zmluvy. Výpoveď musí byť písomná 
a odôvodnená a musí byť doručená druhej zmluvnej strane. Dňom doručenia výpovede 
druhej zmluvnej strane sa zmluva končí. 

 
Článok III. 

Cena poskytovaných služieb 
 
1. Objednávateľ sa zaväzuje za poskytovanie služieb v zmysle článku I tejto zmluvy zaplatiť 
poskytovateľovi sumu 5,- € / hod. Poskytovateľ služieb berie na vedomie, že objednávateľ služieb 
nie je platca DPH. 
2. Cena za poskytnuté služby bude uhradená na základe faktúry vystavenej dodávateľom. Faktúra 
bude vystavená najneskôr 5 dní po ukončení každého mesiaca na základe odsúhlaseného výkazu 
prác.  
3. Objednávateľ služieb zabezpečí prevod finančných prostriedkov na účet poskytovateľa do 14 dní 
odo dňa vystavenia faktúry za vykonané služby, opatrenej podpisom. Za deň finančného plnenia sa 
považuje deň odpísania fakturovanej sumy z účtu objednávateľa v prospech účtu poskytovateľa. 
 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

 
1. Zmluvné strany sa v zmysle § 262 ods.1 Obchodného zákonníka dohodli na tom, že záväzkový 
vzťah vzniknutý na základe tejto zmluvy sa riadi ustanoveniami Obchodného zákonníka č. 
513/1991 Zb. 
2. Neoddeliteľnou prílohou tejto zmluvy je:- živnostenské oprávnenie poskytovateľa služieb vydané 
miestne príslušným okresným úradom v Malackách, odborom živnostenského podnikania, dňa 
08.06.2020 pod. č. OU-MA-OZP-2020/010105-2, č. živnostenského registra 120-24535 
3. Všetky prípadné zmeny a doplnenia zmluvy budú vyhotovené len v písomnej forme a po 
vzájomnej dohode zmluvných strán. 
4. Zmluva sa vyhotovuje v dvoch rovnopisoch s povahou originálu, pričom objednávateľ aj 
poskytovateľ služieb dostanú po jednom rovnopise. 
5. Zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na znak súhlasu 
ju bez akéhokoľvek nátlaku a teda slobodne podpísali. 
 

Článok V. 
Podpisy 

 
Objednávateľ:      Poskytovateľ: 
 
V Malackách, dňa 21.6.2021    V Malackách, dňa 26.6.2021 
 
 
 
 
_______________________________   _______________________________ 

   AD HOC Malacky         Kristína Baňovičová 
   Ing. Dušan Rusňák      


