
Zmluva o dielo
č. 1/2008

uzavretá podľa § 536 Obchodného zákonníka na vykonávanie činnosti správcu
športového areálu v Nededzi

uzatvorená medzi:

Objednávateľ:          OBEC NEDEDZA
 

Zastúpený:                  Ing. Dušan Vajda – starosta obce
IČO 00321516
DIČ: 2020677582
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 5604740002/5600

Zhotoviteľ:                Mgr.Marián Frniak
Bytom: Potočná  92/23,013 02 Nededza
Bankové spojenie: VÚB Žilina
Číslo účtu: 2191645432/0200

Čl. I.
 Predmet diela

1.  Predmetom plnenia zmluvy bude vykonávanie činnosti správcu športového areálu 
     v Nededzi.

Čl. II.
Rozsah  obsah predmetu plnenia

1.  Zabezpečenie vykonávania činnosti správcu športového areálu:

     - udržiavanie poriadku v celom športovom areáli vrátane budovy športového areálu
     - odstraňovanie nedostatkov a závad v celom športovom areáli
     - príprava povrchu hracej plochy viacúčelového ihriska k dennému využívaniu
     - príprava hracej plochy futbalového ihriska k majstrovským zápasom
     - priebežne určovanie časových rozvrhov pre jednotlivé športy na viacúčelovom ihrisku
     - spolupracovanie so zodpovednými osobami za tréningový proces jednotlivých 
        futbalových družstiev
     - vedenie evidencie využívania viacúčelového ihriska a futbalového ihriska
     - spolupracovanie a informovanie obecného úradu o využívaní športového areálu, 
       o spoplatňovaní jednotlivých športov podľa prevádzkového poriadku viacúčelového 
       ihriska 
     - údržba a kosenie futbalového ihriska a okolia športového areálu



Čl. III.
Dojednaný čas a zhotovenia diela a miesto plnenia

Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonávať činnosť správcu športového areálu na dobu neurčitú
a nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpisu Zmluvy o dielo.

Čl. IV.
        

Zodpovednosť za vady diela

Zhotoviteľ zodpovedá za porušenie právnych predpisov podľa ustanovenia § 560  a
nasledujúcich Obch.zákonníka.

Čl. V.

                         Cena predmetu plnenia a platobné podmienky

Za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi cenu za činnosti, ktoré boli dojednané
v tejto zmluve a to dohodou.
Mesačná odmena činí: vo výške schválenej minimálnej mzdy ( 8.100,- Sk).
V prípade, že dohodnuté činnosti vykonané nebudú, alebo budú vykonávané nedôsledne,
odmena môže byť znížená.

  
Čl. VI.

      Zmena a zrušenie zmluvy

Zmluvu možno meni, alebo ju zrušiť iba písomne, a to:
a) na základe vzájomnej dohody zmluvných strán podpísanej oprávnenými zástupcami oboch
    zmluvných strán
b) písomnou výpoveďou pri neplnení záväzkov zhotoviteľa, aj napriek tomu, že objednávateľ
    upozornil zhotoviteľa na ich plnenie.

Čl. VII.

                    Záverečné ustanovenia

1. Zmeny v tejto zmluve je možné uskutočniť písomnou formou so súhlasom oboch 
      zmluvných strán
2. Zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, pričom každá so zmluvných strán obdrží 
      po jednom vyhotovení

 Nededzi, dňa  1.10. 2008

......................................................... ......................................................
za zhotoviteľa                                                                        za objednávateľa:



Dodatok č.2
k Zmluve o dielo č.1/2008 uzavretá podľa § 536 a a následne Obch.zákonníka na

vykonávanie činnosti správcu športového areálu v Nededzi

I. Zmluvné strany

Objednávateľ:          OBEC NEDEDZA
 

Zastúpený:                  PhDr.Peter Vajda – starosta obce
IČO 00321516
DIČ: 2020677582
Bankové spojenie: Dexia banka Slovensko a.s.
Číslo účtu: 5604740002/5600

Zhotoviteľ:                Mgr.Marián Frniak
Bytom: Potočná  92/23,013 02 Nededza
Bankové spojenie: VÚB Žilina
Číslo účtu: 1229151055/0200

      II. Úvodné ustanovenia

1. Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o dielo č.1/2008 na vykonávanie činnosti 
    správcu športového areálu v Nededzi, uzatvorenej dňa 1.10.2008 (ďalej len „ Zmluva“) a to
    v rozsahu uvedenom v Dodatku č.2 (ďalej len „Dodatok“).

 
    Týmto dodatkom sa mení Zmluva nasledovne:

III. Predmet dodatku

V čl. V. Cena predmetu plnenia a platobné podmienky – sa mení:

Mesačná odmena činí: 317,- € (tristosedemnásť EUR) schválenej Obecným zastupiteľstvom
dňa 28.2.2011 – uznesenie č.3, odsek b, bod 10. s účinnosťou za mesiac marec 2011. 

Ostatné články Zmluvy ostávajú nezmenené. 

        IV. Záverečné ustanovenia

1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť  dňom jeho podpísania  zmluvnými stranami
    a tvorí neoddeliteľnú súčasť „Zmluvy“.
2. Dodatok je vyhotovený v dvoch exemplároch, pričom každá so zmluvných strán obdrží po 
   jednom vyhotovení.

V Nededzi, dňa 1.3.2011 

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


