Zmluva o poskytovaní multifunkčného ihriska
uzatvorená medzi:

1. OBEC NEDEDZA
sídlo : Hlavná 1/1, 013 02 Nededza
zastúpená : Ing. Dušan Vajda
bank. spojenie : Dexia banka Slovensko, a.s.
č. účtu : 5604740002/5600
IČO : 00321516
DIČ : 2020677582
ďalej len „poskytovateľ“

a

2.

HYSCO SLOVAKIA, s.r.o.
sídlo: Na Bráne 1, 010 48 Žilina
zastúpená: Gie Sun Lee, konateľ
bank. spojenie : VÚB, a.s.
č. účtu: 195 262 44 56/0200
IČO: 35 919 868
IČ pre DPH: SK 202 194 95 12
Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel sro, vložka 16 261/L
ďalej len "odberateľ"

I. Predmet zmluvy
1) Predmetom plnenia tejto zmluvy je pravidelné poskytovanie multifunkčného ihriska v Nededzi
pre zamestnancov odberateľa.

II. Doba plnenia

1) Poskytovateľ umožní odberateľovi využívanie predmetu zmluvy každú stredu v čase od 16:30
do 18:00 hod..
2) Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade potreby odberateľ môže stornovať svoju učasť a
oznámiť to poskytovateľovi najneskôr do 12:00 hod. daného dňa, prípadne operatívne podľa
individuálnej dohody a v prípade nepriaznivého počasia svoju neúčasť oznámi najneskôr nasledujúci deň.
3) Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi dohodnutú odmenu uvedenú v článku V. bod
1. tejto zmluvy za výkon činností podľa tejto zmluvy.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán
1)
2)
3)

Poskytovateľ je povinný zabezpečiť prístup zamestnancov odberateľa do priestorov v
zmysle článku I. tejto zmluvy a čase podľa článku II. bod 1 tejto zmluvy.
Odberateľ sa zaväzuje využívať predmet zmluvy len na športové účely.
Odberateľ sa zaväzuje platiť poskytovateľovi včas, riadne a v plnej výške cenu za
poskytnuté služby v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v tejto zmluve.
IV. Kontaktné osoby

Zmluvné strany sa dohodli, že na účely tejto zmluvy kontaktnými osobami sú :
1) Za odberateľa je vo veciach tejto zmluvy oprávnený konať: Ján Smik, HR manažér
2) Za dodávateľa je vo veciach tejto zmluvy oprávnený konať: Mgr. Frniak

V. Platobné podmienky
1)

2)
3)

Zmluvné strany sa dohodli, že cena za poskytovanie služieb v zmysle čl. I tejto zmluvy je
stanovená na 5,- € / hod. (slovom päť Eur za hodinu). Odberateľ sa zaväzuje zaplatiť
dohodnutú cenu za výkon týchto činnosti podľa tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom, bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa vedený v Dexia banka
Slovensko, a.s., Žilina, č. ú.: 5604740002/5600.
Splatnosť faktúry vystavenej poskytovateľom je 14 po obdržaní faktúry odberateľom.
Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti, ktoré vyžadujú platné právne predpisy. V
prípade, že daňový doklad nebude obsahovať všetky náležitosti tak, ako to stanovuje zákon,
je zmluvná strana, ktorá ho obdržala, oprávnená vrátiť ho na prepracovanie zmluvnej
strane, ktorá ho vystavila, pričom po dobu jeho opravy neplynie lehota splatnosti a zmluvná
strana, ktorá vystavila takýto neúplný alebo nesprávny doklad, nemá právo požadovať po
dobu jeho opravy od druhej zmluvnej strany úroky z omeškania. V takomto prípade sa
preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej
faktúry odberateľovi.

VI. Zánik zmluvy

1)
2)
3)

Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú. Zmluva nadobúda účinnosť dňom 15.6.2009.
Zmluvné strany sa dohodli, že túto zmluvu je možné vypovedať písomnou výpoveďou.
Výpovedná doba je 14 dní odo dňa doručenia výpovede.
V prípade podstatného porušenia záväzkov vyplývajúcich z tejto zmluvy zo strany
poskytovateľa je odberateľ oprávnený od tejto zmluvy odstúpiť. Odstúpenie je účinné
okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. V prípade
pochybností pri doručovaní písomnosti sa má za to, že výpoveď, alebo oznámenie o
odstúpení bolo doručené tretí kalendárny deň po jeho odoslaní.

VII. Záverečné ustanovenia.

1)

Zmluvné strany sa dohodli, že zmeny a doplnky k tejto zmluve možno vykonať iba formou
písomnej dohody oboch zmluvných strán. Prípadná písomná dohoda bude dodatkom tejto
zmluvy a bude jej neoddeliteľnou súčasťou.
2) Táto zmluva je vyhotovená v dvoch origináloch, z ktorých po jednom obdrží každá zo
zmluvných strán.

3) Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že sú plne spôsobilí k právnym úkonom a ich právna spôsobilosť nie je obmedzená.
4) Zmluvné strany svojím vlastnoručným podpisom na znak súhlasu potvrdzujú, že zmluvu
uzavreli slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne, zmluva nebola uzavretá v tiesni a za nápadne
nevýhodných podmienok, zmluvu si prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s ňou súhlasia.

V Nededzi, dňa 15.06.2009

.......................................................
Obec Nededza
Ing. Dušan Vajda
starosta obce
poskytovateľ

V Gbeľanoch, dňa 15.06.2009

......................................................
HYSCO SLOVAKIA s.r.o.
Gie Sun Lee
konateľ
odberateľ

