
Zmluva o poskytnutí služby 

 

Objednávateľ:        Obec Semerovo 

                                941 32 Semerovo 345 

                                IČO: 00309257 

                                Zastúpená Mgr. Milanom Mikulcom – starostom obce 

 

Poskytovateľ:          Ivan Sepeši 

                                Mlynský Sek 39 

                                941 02 Lipová 

                                IBAN: SK44 0900 0000 0002 4183 7768 

                                0907 751 394, agrosepo@gmail.com 

 

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby: 

1. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytnúť objednávateľovi jednorazovú službu – vozenie 

historickým autobusom RTO dňa 28.08.2021 na akcii Dni obce a remesiel v Semerove 

v čase od 15:00 hod do 17:00 hod. 

2. Objednávateľ je  povinný poskytovateľovi za poskytnutie služby zaplatiť odmenu 50 
Eur (slovom päťdesiat Eur). Odmena je splatná po poskytnutí služby a bude 
poskytovateľovi poskytnutá prevodom na bankový účet SK44 0900 0000 0002 4183 
7768. 

3. Objednávateľ môže od zmluvy kedykoľvek odstúpiť. V tomto prípade nahradí 
poskytovateľovi všetky náklady a ujmy, ktoré preukázateľne vznikli poskytovateľovi 
v súvislosti s plnením predmetu zmluvy, v prípade že im poskytovateľ nemohol 
zabrániť. Tým  nie je dotknutý nárok na uplatnenie práv objednávateľa vyplývajúci 
z omeškania, nesplnenia alebo nedostatočného splnenia predmetu zmluvy 
poskytovateľom. 

4. Zmluvné strany – poskytovateľ a objednávateľ prehlasujú, že obsahu tejto zmluvy 
porozumeli a na znak súhlasu s jej obsahom ju podpísali. Zmluva bude vyhotovená 
v dvoch rovnopisoch, pričom každá zmluvná strana dostane jeden rovnopis. 



V Semerove dňa 28.08.2021 

 

 

 

                 Objednávateľ                                                                    Poskytovateľ 
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