
ZMLUVA O POSKYTNUTÍ SLUŽBY/fontána/
uzatvorená podľa § 51 Občianskeho zákonníka

Článok I. 
Zmluvné strany

Objednávateľ:
Názov organizácie; Mesto Žarnovica 

zastúpené primátorom mesta - Kamilom Dankom
Sídlo;
IČO:

Námestie SNP 33, 966 81 Žarnovica 
00321117

Č. účtu ÍBAN;

a

SK72 0200 0000 0000 1482 4422, VÚB, a.s.

Dodávateľ:
Obchodné meno: Pavol Kollár - ZÁHRADNÍCTVO
Miesto podnikania: 965 01 Žiar nad Hronom, SNP 14
IČO: 34612050

uzavreli túto zmluvu o poskytnutí služby:

Článok II.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je zabezpečovanie stálej prevádzky fontány v parku pri kultúrnom dome 
na Dolnej ulici, počas každého dňa v dohodnutom čase.

2. Pod pojmom zabezpečovanie prevádzky fontány sa rozumie;
- pravidelné kontroly a nastavovanie vodného režimu fontány vrátane dopĺňania a 

filtrácie vody, čistenie fontány, jej údržba a drobné opravy vrátane potrebného 
materiálu,

- pravidelné dopĺňanie potrebných chemických a dezinfekčných látok
- údržba prívodu el. energie a vody, údržba strojovne v technologickej šachte
- vedenie príslušnej dokumentácie spojenej s prevádzkou technologického zariadenia 

fontány.

Článok III.
Práva a povinnosti zmluvných strán

1. Dodávateľ sa zaväzuje, že:
a) činnosti podľa Článku II. bude vykonávať za pomoci svojich vlastných 

mechanizmov, nástrojov, pomôcok, vozidla a osobných ochranných a pracovných 
prostriedkov

b) preberá zodpovednosť za prípadné škody spôsobené na vlastných 
mechanizmoch, nástrojoch a prostriedkoch

c) predmet zmluvy vykoná zodpovedne a riadne, pričom preberá zodpovednosť za 
bezproblémový chod fontány

d) pri poskytovaní služby bude dodržiavať právne predpisy vzťahujúce sa na vykonávanú 
službu, najmä predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci .

e) nebude konať v rozpore s oprávnenými záujmami objednávateľa.
2. Objednávateľ sa zaväzuje, že v prípade potreby poskytne súčinnosť dodávateľovi pri^iInS»í 

zmluvy.



5.

6.

7.

8.

V Žiari n/Hronom, dňa 06.04.2020

Pavol Kollár 
za dodávateľa

1. Služba sa bude poskytovať od 07. apríla 2020 a najdlhšie do konca roka 2020 a tiež v závislosti od 
počasia.

1. Za činnosti uvedené v Článku 11. tejto zmluvy bola dohodnutá mesačná odmena dodávateľovi vo 
výške 250,- eur /slovom dvestopäťdesiat eur/ a to aj za mesiac apríl 2020, ak činnosti podľa ČI. II. 
ods.2 budú zrealizované. Dodávateľ nie je platcom DPH.

2. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutú odmenu platiť dodávateľovi mesačne. Platby budú 
uskutočnené na základe faktúr vystavených dodávateľom. Splatnosť faktúr bude 14 dní odo dňa 
ich doručenia objednávateľovi. Prílohou každej faktúry bude výkaz prác a činností vykonaných v 
danom období podpísaný dodávateľom. Súčasťou výkazu môže byť aj fotodokumentácia, ak bude 
potrebná.

3. Zmluvné strany sa dohodli, že náhrada všetkých výdavkov dodávateľa súvisiacich splnením 
predmetu zmluvy je už zahrnutá v jeho odmene podľa bodu č,l a 2 tohto článku zmluvy.

Článok VI, 
Ostatné dojednania

Článok V.
Odmena dodávateľovi a platobné podmienky

Článok IV.
Časové trvanie poskytovania služby

1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú, do konca roka 2020.
2. Objednávateľ môže kedykoľvek od zmluvy odstúpiť, je však povinný zaplatiť dodávateľovi časť 

odmeny, ktorá pripadá na činnosti už vykonané,
3. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy aj vtedy, ak je zrejmé, že starostlivosť o zverenú 

fontánu sa nevykonáva riadne a zodpovedne a ak dodávateľ neurobí nápravu ani v poskytnutej 
primeranej lehote.

4. Túto zmluvu možno vypovedať aj bez udania dôvodu a to s 1-mesačnou výpovednou lehotou, 
ktorá začína plynúť 1 .dňom mesiaca nasledujúceho po obdržaní výpovede druhou stranou. Pokiaľ 
vypovedaním zmluvy vznikne druhej strane škoda, odstupujúca zmluvná strana je povinná ju 
druhej strane nahradiť.
V otázkach, ktoré nie sú výslovne upravené touto zmluvou, sa zmluvné strany riadia príslušnými 
ustanoveniami Občianskeho zákonníka.
Zmluva nadobúda platnosť podpísaním obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom 
nasledujúcim po dni zverejnenia tejto zmluvy na webovom sídle objednávateľa.
Zmluvné strany prehlasujú, že si zmluvu prečítali, rozumejú jej a na znak slobodnej vôle ju 
podpísali.
Táto zmluva je vyhotovená v troch vyhotoveniach, z ktorých objednávateľ dostane 2 vyhotovenia 
a dodávateľ 1 vyhotovenie.

Vi, SNP 14-p 
01 *1®.

V Žarnovici 06.04.2020

KamľľDänko 
za objednávateľa


