ZMLUVA
o poskytovaní služieb
č. 956/13

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
zastúpená Ing. Jaroslavom Žákom, konateľom spoločnosti
zapísaná OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.13185/P
Bankové spojenie: Prima banka Bardejov
č. ú. 3644590003/ 5600
IČO: 36 476 633
/ďalej poskytovateľ služieb/

IČ DPH: SK2020028549

a
Ján Kniš, Janovce 7, 086 41 Raslavice
nar. 24.11.1980
Jaroslav Micheľ, Andraščíkova 621/4, 085 01 Bardejov
nar. 02.10.1969
/ďalej odberateľ/

uzatvárajú túto zmluvu

I.
Predmet a účel zmluvy
Predmetom zmluvy je dodávka služieb do nebytových priestorov nachádzajúce sa
v budove č. súp. 2781 na parcele č. 3906/13 zapísanej na LV č. 8094 v k. ú. Bardejov
o celkovej výmere 402 m2 v prevádzke v Bardejovských Kúpeľoch.
Nebytové priestory budú užívané za účelom prevádzkovania reštauračného zariadenia.

II.
Doba platnosti zmluvy
Táto zmluva sa uzatvára od 01.03.2013 na dobu určitú do 31.03.2013.

III.

-

Poskytovateľ služieb sa zaväzuje, že odberateľovi služieb zabezpečí tieto služby:
vodné, stočné a zrážková voda
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IV.
Za poskytované služby bude odberateľ služieb uhrádzať zálohové platby:

A,
B,
C,
D,

vodné, stočné a zrážková voda
DPH 20 % za služby
ročné zálohové platby
mesačné zálohové platby

1 420,00 €
284,00 €
1 704,00 €
142,00 €

Zálohové platby sa odberateľ služieb zaväzuje uhrádzať mesačne, vždy do 5 dňa
príslušného mesiaca na účet poskytovateľa služieb /konštantný symbol 0308, variabilný
symbol 956/. V prípade nedodržania termínu splatnosti má dodávateľ na účtovanie úroku
z omeškania vo výške 0,05 % denne za každý deň omeškania.
Zúčtovanie zálohových platieb prevedie dodávateľ služieb do 31. mája nasledujúceho
roka.
V.
Skončenie zmluvy
Zmluva na dobu určitú končí uplynutím doby nájmu. Ku skončeniu zmluvného vzťahu
môže dôjsť dohodou, alebo výpoveďou. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začne plynúť dňom
nasledujúcim po jej doručení druhej zmluvnej strane. Zmluva končí okamžite, ak odberateľ je
v omeškaní s platbami viac ako 30 dní, v tom prípade zmluva končí doručením
jednostranného písomného oznámenia druhej zmluvnej strane. Po skončení zmluvy má
poskytovateľ služieb právo odpojiť dodávanie médií, čo musí odberateľovi v dostatočnom
predstihu oznámiť.
VI.
Zmluvné strany sa zaväzujú zachovávať obvyklé pravidlá vzájomného konania.
Zmenu, doplnenie, alebo upresnenie tejto zmluvy je možné len obojstranne odsúhlasenými
a podpísanými dodatkami k tejto zmluve.
Zmluva bola vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých každá zo zmluvných strán
dostane 1 vyhotovenie.

V Bardejove, dňa 28.02.2013

Odberateľ:

Poskytovateľ služieb:
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Príloha k zmluve o poskytovaní služieb č. 956/13
s účinnosťou od 01.03.2013

DOHODA
o úhrade poskytovaných služieb a DPH

BARDBYT, s.r.o., Moyzesova 7, 085 01 Bardejov
zastúpená Ing. Jaroslavom Žákom, konateľom spoločnosti
zapísaná OR OS Prešov, oddiel Sro, vložka č.13185/P
Bankové spojenie: Prima banka Bardejov
č. ú. 3644590003/ 5600
IČO: 36 476 633
/ďalej poskytovateľ služieb/

IČ DPH: SK2020028549

a
Ján Kniš, Janovce 7, 086 41 Raslavice
nar. 24.11.1980
Jaroslav Micheľ, Andraščíkova 621/4, 085 01 Bardejov
nar. 02.10.1969
/ďalej odberateľ/

Poskytovateľ služieb a odberateľ sa dohodli na pravidelných mesačných úhradách
poskytovaných služieb a DPH takto:

Dátum dodania

Služby

31.03.2013

118,33

DPH 20 %
23,67

Spolu €
142,00

V Bardejove, dňa 28.02.2013

Odberateľ:

Poskytovateľ služieb:
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