
Zmluva o dielo
uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

I
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Sídlo: Základná škola, Májové námestie 1, Prešov
IČO: 36165638
Zastúpený: PaedDr. Dana Štucková, riaditeľka školy
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu:400804174517500
(ďalej len "objednávatel"')

Dodávateľ: Jozef Žilinský
Miesto podnikania: Mirka Nešpora 17, 080 01 Prešov
IČO: 30238048
Bydlisko: Mirka Nešpora 17,08001 Prešov
Bankové spojenie: ČSOB
Číslo účtu: 400452186417500
( ďalej len" dodávatel"')

II
Predmet zmluvy

1. Dodávateľ sa zaväzuje pre objednávateľa poskytovať v rozsahu cca 96 hodín mesačne
tieto služby:

a) úprava a výmena vody v krytom bazéne,
b) vedenie evidencie výsledkov kontroly kvality vody,
c) kontrola čistoty v krytom bazéna, dezinfekcia.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dodané služby prevziať a zaplatiť cenu diela.

III
Miesto a spôsob poskytnutia služieb

1. Miestom poskytnutia služby je: Krytý bazén pri Základnej škole, Májové námestie 1,
Prešov

2. Dodávateľ bude poskytovať služby v rozsahu a spôsobom uvedeným v článku II.
ods. 1, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

3. Služby vykonávané na základe tejto zmluvy objednávateľ potvrdí na pracovnom
výkaze predloženom dodávateľom.

4. Pracovný výkaz tvorí Prílohu č. 1 tejto zmluvy.
5. Pri poskytovaní služieb bude dodávateľ dodržiavať všeobecné zavazné právne

predpisy, technické normy a vnútorné predpisy objednávateľa a ustanovenia tejto
zmluvy.

IV
Doba, na ktorú sa zmluva uzatvára

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú od 08.01.2013
2. Pred uplynutím tejto doby, zmluva môže zaniknúť

a) dohodou zmluvných strán alebo



b) výpoveďou, uplynutím výpovednej doby, ktorá je 15 dní a začína plynúť dňom
nasledujúcim po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane a skončí
uplynutím posledného dňa.

V
Cena za poskytnuté služby

1. Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej odmene za poskytnuté služby vo výške
4 € (slovom: štyri).

2. Dňom podpisu pracovného výkazu objednávateľom vzniká dodávateľovi právo
fakturovať objednávateľovi cenu so splatnosťou faktúry 14 dní.

3. Faktúra má náležitosti daňového dokladu a bude preplácaná výhradne
prevodovým príkazom. Súčasťou faktúry bude aj pracovný výkaz.

VI
Súčinnosť zmluvných strán

1. Objednávateľ je povinný zabezpečiť na svoje náklady - prostriedky na úpravu
a dezinfekciu vody v krytom bazéne.

2. Dodávateľ je povinný bez zbytočného odkladu oznámiť objednávateľovi skutočnosti,
ktoré majú vplyv na plnenie zmluvy aje povinný si vyžiadať od objednávateľa
pokyny, ako postupovať.

3. V technických otázkach súvisiacich s poskytovaním služieb za objednávateľa koná:
PaedDr. Viera Dzadíková

VII
Zodpovednosť

1. Dodávateľ je povinný plniť predmet zmluvy s odbornou starostlivosťou.
2. Dodávateľ zodpovedá za kvalitu vody v bazéne a čistotu bazéna v súlade s § 19

zákona NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

VII
Záverečné ustanovenia

1. Vo všetkých ostatných otázkach, výslovne neupravených touto zmluvou, sa
postupuje podľa ustanovení Obchodného zákonníka.

2. Táto zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, z ktorých každá strana
obdrží dve.

V Prešove dňa 08.01.2013
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Paed r. ana Štucková
ria iteľka školy


