Zmluva o poskytnutí služby
uzavretá podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka
medzi zmluvnými stranami:
Poskytovateľ:

Technické služby mesta Prievidza s.r.o.
Košovská 1, Prievidza 971 01
Zastúpený: Ing. Marián Bielický, konateľ spoločnosti
IČO: 31 579 183
IČ DPH: SK2020467350
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
IBAN: SK20 0200 0000 0032 1885 8257
Zapísaný: V Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín,
oddiel: Sro, vložka číslo: 2223/R
(ďalej len „poskytovateľ“)

a
Prijímateľ:

Mesto Prievidza
Námestie Slobody 14, Prievidza 971 01
Štatutárny orgán: JUDr. Katarína Macháčková, primátorka mesta
IČO: 318 442
Bankové spojenie: VÚB, a.s. pobočka Prievidza
č. ú.16626-382/0200
(ďalej len „prijímateľ“)

uzatvárajú zmluvu s týmto obsahom:
Čl. I
Predmet zmluvy
1. Predmetom tejto zmluvy je poskytnutie služby prijímateľovi zo strany poskytovateľa
služby spočívajúcej v činnosti, ktorej predmetom je prenájom, montáž, a demontáž
mobilnej ľadovej plochy na Námestí slobody v Prievidzi na parcele č. 2120
nachádzajúcej sa v k. ú. Prievidza za dohodnutú cenu služby. Poskytnutie služby sa
bude vykonávať na účel verejného korčuľovania v záujme vytvárania zdravých
podmienok na rozvoj telesnej kultúry a športu pre obyvateľov mesta Prievidza.
2. Poskytovateľ poskytne službu tak, aby montáž mobilnej ľadovej plochy bola
zabezpečená od 46. týždňa 2018 do skončenia prevádzkovania ľadovej plochy
v závislosti od klimatických podmienok. Prijímateľ sa zaväzuje zaplatiť
poskytovateľovi cenu služby dohodnutej v Čl. III tejto zmluvy a v zmysle uznesenia
MsZ č. 444/18 zo dňa 26.11.2018, v ktorom bola v rámci návrhu Programového
rozpočtu mesta Prievidza pre rok 2019 schválená finančná čiastka v Programe 10.
Šport, podprogram 8. Mobilná ľadová plocha, položka 08.1.0. Rekreačné športové

služby – Mobilná ľadová plocha – prenájom, montáž a demontáž Technickým
službám mesta Prievidza s.r.o. na prevádzku, montáž a demontáž vo výške 22 000€.
Čl. II
Doba poskytovania služby
1. Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 46. týždňa 2018 do skončenia prevádzkovania
mobilnej ľadovej plochy v závislosti od klimatických podmienok.
Čl. III
Cena služby
1. Zmluvné strany sa dohodli na cene poskytnutej služby vo výške 22 000 € (slovom
dvadsaťdvatisíc eur) vrátane DPH.
2. Prijímateľ sa zaväzuje uhradiť cenu služby na základe faktúry vystavenej
poskytovateľom najskôr v januári 2019. Splatnosť faktúry je 30 dní od jej doručenia
objednávateľovi.
3. Faktúra musí spĺňať všetky zákonom stanovené náležitosti daňového dokladu.
Čl. IV
Práva a povinnosti zmluvných strán
1. Práva a povinnosti poskytovateľa:
a) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť montáž, demontáž, prevádzkovanie a údržbu
mobilnej ľadovej plochy počas doby trvania tejto zmluvy.
b) Poskytovateľ je povinný mobilnú ľadovú plochu udržiavať v stave spôsobilom na
v zmluve dohodnutý účel, ktorý je primeraný povahe a určeniu veci.
c) Poskytovateľ je povinný zabezpečiť pre návštevníkov ľadovej plochy služby spojené
s rekreačným korčuľovaním.
d) Počas montáže, demontáže a prevádzkovania mobilnej ľadovej plochy poskytovateľ
zodpovedá za prípadné škody prijímateľa, ako aj za škody spôsobené tretím osobám.
e) Poskytovateľ zodpovedá tiež za dodržiavanie bezpečnosti a ochrany zdravia na
ľadovej ploche a pridružených priestoroch.
2. Práva a povinnosti prijímateľa:
a) Prijímateľ je povinný riadne a včas zaplatiť dohodnutú cenu služby.
b) Prijímateľ je povinný oznámiť bez zbytočného odkladu ním zistené nedostatky a
potreby opráv, ktoré má vykonať poskytovateľ.
Čl. V
Zánik zmluvného vzťahu
1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva zaniká:
a) uplynutím doby, na ktorú bola dojednaná
b) dohodou zmluvných strán
c) odstúpením od zmluvy v súlade s príslušnými ustanoveniami Obchodného
zákonníka.

Čl. VI
Záverečné ustanovenia
1. Túto zmluvu je možné meniť len na základe písomných dodatkov odsúhlasených
oboma zmluvnými stranami.
2. Vzťahy neupravené touto zmluvou sa budú riadiť príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka.
3. Táto zmluva je vypracovaná v 4 rovnopisoch s platnosťou originálu, z ktorých každá
zmluvná strana dostane dve vyhotovenia.
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť
v zmysle ustanovenia § 47a Občianskeho zákonníka dňom nasledujúcim po dni jej
zverejnenia povinnou osobou.

V Prievidzi dňa 07.01.2019

..........................................................
JUDr. Katarína Macháčková, v.r.
primátorka mesta

V Prievidzi dňa 10.12.2018

.......................................................
Ing. Marián Bielický, v.r.
konateľ spoločnosti

