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Zmluva o údržbe škôl a školských zariadení 
uzatvorená ako nepomenovaná zmluva podľa § 51 Občianskeho zákonníka 

 
Zmluvné strany: 

 

 

1. MESTO  ŽARNOVICA 

so sídlom:  Mestský úrad, Námestie SNP č. 33, 966 81  Ţarnovica, SR 

v zastúpení:  Kamil Danko, primátor mesta – štatutárny orgán 

IČO:   00 321 117  

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Ţiar nad Hronom 

číslo účtu:  14824422/0200 

na strane jednej (ďalej len „účastník zmluvy v 1. rade“) 

a 

2. Materská škola 

sídlo:   Ul. A. Sládkoviča 1130, 966 81  Ţarnovica, SR 

v zastúpení :  Oľga Zmorajová, riaditeľka školy  – štatutárny orgán 

IČO:   42196973 

bankové spojenie: VÚB, a.s. 

číslo účtu:  2967493756/0200 

na strane druhej (ďalej len „účastník zmluvy v 2. rade“) 

 
uzatvárajú  

túto  

zmluvu o údržbe škôl a školských zariadení 

 

Čl. I 

Predmet zmluvy 

 

1. Predmetom zmluvy je zabezpečiť údrţbu škôl a školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Mesta Ţarnovica. Účastník zmluvy v 1. rade zabezpečí údrţbu Materskej školy, Ul. A. Sládkoviča 

1130, Ţarnovica a jej elokovaného pracoviska na Ul. P. Jilemnického 2, Ţarnovica a Školskej 

jedálne pri Materskej škole, Ul. A. Sládkoviča 1130, Ţarnovica a Školskej jedálne, Ul. P. 

Jilemnického 2 ako súčasti Materskej školy, Ul. A. Sládkoviča 1130, Ţarnovica prostredníctvom 

Jozefa Halaja – údrţbára Mestského úradu v Ţarnovici, Oddelenie ekonomické a vnútornej správy.  

 

Čl. II 

Čas plnenia 

 

1. Pod údrţbou škôl a školských zariadení sa rozumie:  

- vykonávanie údrţbárskych prác na majetku mesta v správe účastníka zmluvy v 2. rade v rozsahu 

7,5 hodiny týţdenne s pracovným náradím Mesta Ţarnovica.  

 

Čl. III 

Úhrada za služby 

 

1. Účastník zmluvy v 2. rade sa zaväzuje spolupodieľať na financovaní predmetu zmluvy uvedenom 

v Čl. I, ods. 1 čiastkou 20 % nákladov funkčného platu a odvodov za zamestnanca Mesta 

Ţarnovica, ktorý údrţbu vykonáva.  

2. Úhrady za sluţby budú realizované na základe faktúr vystavených Mestom Ţarnovica. 
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Čl. IV 

Zodpovednosť za škody  

 

1. Účastník zmluvy v 2. rade, je povinný prekontrolovať predmet zmluvy uvedený v Čl. I a zistené 

nedostatky nahlásiť účastníkovi zmluvy v 1. rade za účelom zjednania nápravy.  

 

Čl. V 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia v zmysle ustanovenia § 47a zákona č. 40/1964 Zb. 

Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov. 

2. Výpovedná lehota je 3 mesiace a začína plynúť od prvého dňa v mesiaci nasledujúcom po dni 

doručenia výpovede druhej zmluvnej strane. 

3. Zmluvné strany nie sú povinné uvádzať dôvod výpovede. 

4. Zmluva je vyhotovená v štyroch exemplároch, pre kaţdú zmluvnú stranu po dva.  

 

 

 

 

 

 

 

Účastník zmluvy v 1. rade:      Účastník zmluvy v 2. rade: 

 

V Ţarnovici, dňa: 02.01.2012     V Ţarnovici, dňa: 02.01.2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

..........................................     .................................................. 

      Mesto Ţarnovica,                  Materská škola, 

zastúpené Kamilom Dankom,     zastúpená Oľgou Zmorajovou, 

     primátorom mesta           riaditeľkou 

 

 

 


