ZMLUVA O DIELO
č. 20/04/2017
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka
a § 269 ods. 2) Obchodného zákonníka
Objednávateľ:
Sídlo:
Právna forma:
IČO:
DIČ:
Zastúpená:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len objednávateľ)

Správa majetku mesta
Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
príspevková organizácia s právnou subjektivitou
42 273 668
2820006992
Bc. Milan Filo, riaditeľ
ČSOB, a.s.
SK02 7500 0000 0040 1503 3807

Zhotoviteľ:
Miesto podnikania:
IČO:
DIČ:
Registrácia:

Juraj Pastorek GEORG TRANS
Vystrkov 1147/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
35 210 303
1038845038
Živnostenský register Obvodného úradu Bánovce nad Bebravou,
číslo živnostenského registra: 301-3512/R
Juraj Pastorek, živnostník
Všeobecná úverová banka, a.s.
SK39 0200 0000 0024 2805 4551

Zastúpený:
Bankové spojenie:
IBAN:
(ďalej len zhotoviteľ)

I.
Predmet zmluvy
1.1. Predmetom zmluvy je záväzok zhotoviteľa vykonávať pre objednávateľa čistenie
a upratovanie sociálnej budovy športového zariadenia v mestskej časti Horné Ozorovce,
súpisné číslo 231 vo výmera spolu 159,00 m2 postavenej na parcele číslo 265/5, ktorá je
zapísaná na liste vlastníctva číslo 211 pre katastrálne územie Horné Ozorovce a je v
správe objednávateľa a záväzok objednávateľa za poskytovanie týchto služieb platiť
zhotoviteľovi cenu za dielo podľa článku III. tejto zmluvy.
1.2. Záväzok zhotoviteľa podľa bodu 1.1. tejto zmluvy pri čistení a upratovaní sociálnej
budovy športového zariadenia spočíva vo vykonávaní nasledovných činností potrebných
k čisteniu a upratovaniu sociálnej budovy športového zariadenia (ďalej aj „služby“),
a to:
a) čistenie a upratovanie priestoru s prístreškom pred hlavným vchodom do budovy,
b) čistenie a upratovanie šatní pre hráčov a miestností pre rozhodcov,
c) čistenie a upratovanie toalety a sprchovacej miestnosti budovy.
1.3. Zmluvné strany sa dohodli, že predmet zmluvy uvedený v bode 1.1. a 1.2. tejto zmluvy
bude zhotoviteľ pre objednávateľa vykonávať samostatne. Zhotoviteľ je oprávnený
predkladať objednávateľovi vlastné návrhy činností podľa aktuálnych podmienok,
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miestneho zisťovania, ktoré vykonal ako aj prípadné návrhy skvalitnenia plnenia
predmetu zmluvy pre objednávateľa.
1.4. V prípade, ak zhotoviteľ z dôvodu vážnych prekážok vyskytujúcich sa na jeho strane
nebude môcť vykonať činnosti podľa bodu 1.1. a 1.2. tejto zmluvy, bezodkladne oznámi
túto skutočnosť objednávateľovi, a to písomne alebo telefonicky a je povinný predmetné
činnosti zabezpečiť náhradným zhotoviteľom v cenách ako keby práce vykonával sám
v súlade s touto zmluvou. V opačnom prípade sa má za to, že zhotoviteľovi nebráni
žiadna prekážka vo vykonávaní vyššie označených činností a tieto budú vykonané
v súlade s pokynmi objednávateľa.

II.
Doba vykonávania činností
2.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ bude vykonávať pre objednávateľa činnosti
podľa bodu 1.1. a 1.2. tejto zmluvy od 21.04.2017 do 30.11.2017.

III.
Cena za dielo
3.1. Cena za zhotovenie predmetu zmluvy, v rozsahu článku I. tejto zmluvy, je stanovená
dohodou zmluvných strán v zmysle zákona č. 18/1996 Zb. na základe schváleného
cenníka, ktorý tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy, hodinovou sadzbou pre výkon činnosti
maximálne do sumy 1 540,00 € (slovom tisícpäťstoštyridsať eur) za celé obdobie
trvania zmluvného vzťahu.
3.2. Zhotoviteľ nie je platcom dane z pridanej hodnoty.
3.3. Objednávateľ sa zaväzuje za vykonané dielo platiť dohodnutú cenu bezhotovostným
prevodom na účet zhotoviteľa za príslušný kalendárny mesiac na základe faktúr
vystavených zhotoviteľom podľa odsúhlaseného súpisu skutočne realizovaných prác,
s lehotou splatnosti 14 dní od doručenia faktúry objednávateľovi.
3.4. Cena za dielo sa považuje za zaplatenú pripísaním peňažných prostriedkov v prospech
účtu zhotoviteľa uvedeného v tejto zmluve.
3.5. V prípade omeškania objednávateľa so zaplatením ceny za dielo má zhotoviteľ právo na
úroky z omeškania vo výške 0,03 % z dlžnej sumy diela za každý deň omeškania.

IV.
Podmienky vykonania diela
4.1. Objednávateľ umožní zhotoviteľovi po dobu vykonávania činností podľa článku I. tejto
zmluvy prístup na miesta, kde má byť predmet zmluvy vykonávaný.
4.2. Zhotoviteľ je povinný vykonávať činnosti podľa článku I. tejto zmluvy s maximálnou
starostlivosťou a zodpovednosťou a podľa pokynov objednávateľa, plniť si záväzky
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z tejto zmluvy a dielo vykonávať v požadovanej kvalite, množstve a termínoch v súlade
s pokynmi objednávateľa.
4.3. Zhotoviteľ je pre oblasť BOZP povinný zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnej práce
v súlade s ustanoveniami Zákonníka práce a od neho sa odvíjajúcich predpisov. Zároveň
zabezpečí výkon prác podľa ich druhu a charakteru tak, aby zodpovedali príslušným
právnym normám.
4.4. V prípade, ak zmluvné strany porušia záväzky vyplývajúce z tejto zmluvy, sú povinné
nahradiť druhej zmluvnej strane preukázanú škodu, ktorá im tým vznikla.
4.5. V prípade, ak zhotoviteľ nevykoná práce v celom dohodnutom rozsahu respektíve bude
meškať s ich vykonaním, má objednávateľ právo na zľavu z ich ceny vo výške 0,05 %
z ich hodnoty za každý deň omeškania.

V.
Vyššia moc
5.1. Žiadna strana nezodpovedá za neplnenie alebo za oneskorené plnenie zmluvných
záväzkov spôsobené vonkajšími okolnosťami, ktoré nastali nezávisle na jej vôli a ktoré
nemôže ovplyvniť (okrem nedostatku finančných prostriedkov). Zmluvné strany sa
zaviazali, že v prípade, ak takáto okolnosť nastane, vynaložia všetko úsilie, aby mohla
byť táto zmluva naďalej plnená v dohodnutom rozsahu.

VI.
Záverečné ustanovenia
6.1. Táto zmluva sa spravuje príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka. Všetky
zmeny a doplnky k tejto zmluve musia mať písomnú formu a ich platnosť je
podmienená súhlasom oboch strán.
6.2. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia (s odkazom na § 47a, ods. 1 zák.
č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka v platnom znení), najskôr dňa 21.04.2017.
6.3. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch exemplároch, z ktorých každá zo zmluvných
strán obdrží po dvoch exemplároch.
6.4. Zmluvné strany vyhlasujú, že s obsahom zmluvy sa dôkladne oboznámili, že sa zhoduje
s prejavmi ich slobodnej vôle, že bola uzavretá určite, vážne, zrozumiteľne, nie v tiesni
za nápadne nevýhodných podmienok a na znak svojho súhlasu túto zmluvu
vlastnoručne podpisujú.
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V Bánovciach nad Bebravou dňa 20.04.2017

Za objednávateľa:

------------------------------Bc. Milan Filo
riaditeľ

Za zhotoviteľa:

------------------------------Juraj Pastorek
živnostník
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Cenník služieb na rok 2017
k zmluve o dielo č. 20/04/2017
uzavretej medzi
Objednávateľom: Správa majetku mesta
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 42 273 668
a

Zhotoviteľom:. Juraj Pastorek GEORG TRANS
Miesto podnikania: Vystrkov 1147/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou
IČO: 35 210 303
s platnosťou od 20.04.2017
Por.
č.

Druh služby

čistenie a upratovanie priestoru s prístreškom
pred hlavným vchodom do budovy
čistenie a upratovanie šatní pre hráčov
2.
a miestností pre rozhodcov
čistenie a upratovanie toalety a sprchovacej
3.
miestnosti budovy
1.

Za objednávateľa:

------------------------------Bc. Milan Filo
riaditeľ

Hodinová sadzba v euro
3,50
3,50
3,50

Za zhotoviteľa:

------------------------------Juraj Pastorek
živnostník

