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ZMLUVA O POSKYTOVANI SLUZIEB
SÚVISIACICH S PREVÁDZKOVANÍM HYGIENICKÝCH ZARIADENÍ

PRE VEREJNOSŤ
uzavretá podľa § 269 a nasl. Obchodného zákonníka

l.
ZMLUVNÉ STRANY

1.1 Objednávateľ:
Správa kultúrnych a športových zariadení mesta Trnava,
Hlavná 17, Trnava,
v zastúpení riaditeľom Mgr. Miroslavom Hrubým,
osoby oprávnené na jednanie vo veciach:
a) zmluvných: Mgr. Miroslav Hrubý,
b) technických: Ľudovít Baláž, Miroslav Blšťák,
, -

leo: 00598 135,
mč. 2021190963,
IČ DPH: SK2021190963,
č. tel.: 033/3236434, č. faxu: 033/5936241, e-mail: skasz@skasz.trnava.sk

1.2 Poskytovateľ:
Ladislav Marko W O F I S,
Nová 8, Hrnčiarovce nad Parnou,
IČO: 33195617,
nIČ: 1020341663,
IČ DPH: SK1020341663,

č. tel.lfaxu: 033/5531351, e-mail: wofis@stonline.sk,
zápis v Živnostenskom registri Obvodného úradu Trnava, č. 207-4353

II.
PREDMET ZMLUVY

2.1 Predmetom zmluvy je poskytovanie služieb súvisiacich so zabezpečením prevádzky,
údržby a opráv hygienických zariadení pre verejnosť v správe objednávateľa:
2.1.1 Hygienické zariadenie pre verejnosť Kamenný mlyn
2.1.2 Hygienické zariadenie pre verejnosť v ŠA SAlávia na Rybníkovej ul.

2.2 Harmonogram prevádzkovej dody hygienických zariadení tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
V prípade nepriaznivého počasia budú prevádzky zatvorené.

2.3 Predmetom zmluvy je zabezpečenie bezporuchovej prevádzky hygienických zariadení pre
verejnosť počas prevádzkovej doby po technickej stránke, zabezpečenie čistoty
a hygienických podmienok v priestoroch hygienických zariadení
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III.
CENA A PLATOBNÉ PODMIENKY

3.1 Zmluvné strany sa dohodli na cenách poskytovaných služieb v zmysle zákona
č. 18/1996 Z. z. o cenách a vyhlášky Č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách,
nasledovne:

Pracovník obsluhy hygienických zariadení
Odborné práce (opravy)
Príplatky za sobotu, nedeľu, sviatok

4,73 €/hod. bez DPH
6,64 €/hod. bez DPH
50%

3.2 V cenách služieb nie je zahrnutý nákup materiálu.
3.3 Platba bude realizovaná na základe faktúr vystavených poskytovateľom vždy po
ukončení kalendárneho mesiaca.

3.4 Uhradenie faktúry je podmienené predložením súpisov vykonaných prác a výkazov
o odpracovaných hodinách za fakturované obdobie odsúhlasených poverenými
zástupcami objednávateľa uvedenými v čl. VIII., bod 8.1, za každú prevádzku
samostatne.

3.5 Splatnosť faktúry vystavenej poskytovateľom je 14 dní odo dňa jej doručenia
objednávateľovi.

3.6 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa všeobecne platných
právnych predpisov. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti daňového
dokladu, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju poskytovateľovi na doplnenie. V takomto
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začína plynúť dňom
doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.

IV.
ČAS PLNENIA

4.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje poskytnúť služby špecifikované v čl. II tejto zmluvy pre jednotlivé
prevádzky v nasledovných termínoch:
4.1.1 Hygienické zariadenie pre verejnosť Kamenný mlyn:

od 01. 05. 2012 do 30. 09. 2012,
4.1.2 Hygienické zariadenie pre verejnosť ŠA Slávia na Rybníkovej ul.:

od 01. 05. 2012 do 31. 10.2012.

V.
PRÁ VA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

5.1 Objednávateľ fyzicky odovzdá poskytovateľovi objekty hygienických zariadení najneskôr
30. 04. 2012. Technický stav objektu je spísaný v protokole o odovzdaní a prevzatí
objektov, ktorý tvorí neoddeliteľnú súčasť tejto zmluvy.

5.2 Poskytovateľ nie je oprávnený spoplatniť používanie hygienických zariadení pre
verejnosť.

5.3 Objednávateľ zabezpečí poistenie objektov proti živelným pohromám a revízie el.
zariadení v objektoch.

5.4 Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady odber el. energie a vody a nákup čistiacich
prostriedkov a hygienických potrieb. Poskytovateľ predloží vždy k 1. dňu kalendárneho
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mesiaca predpokladanú požiadavku na spotrebu čistiacich a hygienických potrieb
a prostriedkov.

5.5 Objednávateľ zabezpečí na vlastné náklady čistenie žumpy pri hygienických zariadeniach
v Kamennom mlyne. Prevádzkovateľ je povinný upozorniť na potrebu vyčistenia žumpy
v dostatočnom časovom predstihu.

5.6 Poskytovateľ je povinný vykonávať v prevádzkovaných objektoch bežnú údržbu, opravy
a iné činnosti súvisiace s riadnym prevádzkovaním verejných hygienických zariadení
a bezodkladne informovať zástupcu objednávateľa o vykonávaných prácach.

5.7 Poskytovateľ je povinný dodržiavať bezpečnostné, protipožiarne a hygienické predpisy
pre prevádzkované zariadenia.

5.8 Poskytovateľ zabezpečí zverejnenie prevádzkovej doby hygienických zariadení na
viditeľnom mieste.

5.9 Poskytovateľ je povinný umožniť objednávateľovi kontrolu prevádzkovaných objektov.
5.10 Poskytovateľ sa zaväzuje umožniť vstup do zadnej časti objektu (WC pre imobilných) za

účelom odberu elektrickej energie firme Blažo & Martinkovič. Oprávnenie k odberu el.
energie vyplýva z Dohody o odbere el. energie uzavretej zo dňa 12. 04.2012.

5.11 Poskytovateľ je povinný po ukončení zmluvného vzťahu odovzdať predmet
prevádzkovania v stave zodpovedajúcom primeranému opotrebovaniu objednávateľovi.

VI.
UKONČENIE ZMLUVY

6.1 Zmluva sa uzatvára na dobu určitú do 31. 10.2012.
6.2 Zmluvný vzťah môže byt' ukončený:
a) uplynutím dohodnutej doby plnenia,
b) výpoveďou,
c) dohodou zmluvných strán.

6.3 Objednávateľ je oprávnený zmluvu vypovedať z dôvodu:
a) nekvalitného vykonávania služieb uvedených v čl. II.
b) porušenia povinností poskytovateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy

6.4 Poskytovateľ je oprávnený zmluvu vypovedať z dôvodu porušenia povinností
objednávateľa vyplývajúcich z tejto zmluvy.

6.5 Výpovedná lehota je 1 mesiac a začína plynúť od prvého dňa mesiaca nasledujúceho po
jej doručení.

VII.
SANKCIE

7.1 V prípade zistenia porušenia ustanovení tejto zmluvy má objednávateľ nárok na zmluvnú
pokutu vo výške 100,00 € za každé takéto zistenie.

7.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúr má zhotoviteľ nárok na poplatok
z omeškania vo výške 0,5 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

VIII.
OSTATNÉ USTANOVENIA

8.1 Pre odsúhlasovanie vykonaných prác a pracovných výkazov a operatívne riešenie
problémov vyplývajúcich z prevádzkovania predmetu zmluvy objednávateľ určuje
svojich zástupcov:
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Hygienické zariadenie pre verejnosť Kamenný mlyn: Ľudovít Baláž, tel.: 0917 806424,
Hygienické zariadenie pre verejnost' v ŠA Slávia na Rybníkovej ul.: Miroslav Blšťák,

tel.: 0907 673 592.
8.2 Poskytovateľ nepreberá od objednávateľa žiadne záväzky vyplývajúce

z pracovnoprávnych vzťahov.

IX.
ZODPOVEDNOSŤ ZA ŠKODU

9.1 Poskytovateľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe
v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy.

9.2 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy ktorejkoľvek
zmluvnej strane má druhá strana nárok na náhradu vzniknutej škody.

X.
ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1 Zmluva nadobúda platnost' dňom podpisu obidvoma zmluvnými stranami. Táto zmluva
nadobúda účinnost' dňom nasledujúcim po zverejnení na webovom sídle objednávateľa.

10.2 Na vzt'ahy medzi zmluvnými stranami neupravené touto zmluvou sa vzťahujú príslušné
ustanovenia Obchodného zákonníka a ostatné všeobecne záväzné predpisy platné
v Slovenskej republike.

10.3 Meniť alebo dopÍňať text tejto zmluvy možno len formou písomných dodatkov
dohodnutých v celom rozsahu a podpísaných oprávnenými zástupcami oboch zmluvných
strán.

10.4 Zmluva je zhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých po dva obdrží každá zo
zmluvných strán.

10.5 Neoddeliteľnou súčasťou zmluvy sú:
Príloha Č. 1: Harmonogram prevádzkovej doby
Príloha Č. 2: Protokol o odovzdaní a prevzatí objektov

10.6 Zmluva bola zverejnená dňa ....;.f?:.~:.!.!.?~1J

V Trnave, dňa 30.04.2012

objednávateľ poskytovateľ
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