
HOSPODÁRSKA ZMLUVA
o vykonávaní prác -  služieb podľa § 269 Obchodného zákonníka 513/1991 Zb.

uzatvorená medzi: 

dodávateľom
Technické služby mesta Trebišov
adresa: ul. Stavebná 2, 075 01 Trebišov 
v zastúpení: Michal Davala - zastupujúci riaditeľ
IČO: 00188433 
IČ DPH: 2020749951 
Bankové spojenie: OTP BK Trebišov 
Číslo účtu: 626 77 26/5200

a

odberateľom
FARTEX, M.R.Štefanika 3481/54, 075 01 Trebišov
v zastúpení: Stanislav Farkaš
IČO: 33155283
IČ DPH: SK 6310276643
Bankové spojenie:
Číslo účtu:

I. PREDMET ZMLUVY

Dodávateľ sa zaväzuje pre odberateľa poskytnúť v športovej hale palubovku a šatňu na 
prezlečenie.

II. LEHOTY A POVINNOSTI.

Zmluva je uzatvorená na dobu od: 22.9.2017 do: 30.4.2018
Dodávateľ umožní používať odberateľovi uvedené v predmetnej zmluve v dňoch:
Piatok

v čase od: 20.00 do: 21.00 1 hodina
Zmluvu môžu zrušiť zmluvné strany výpoveďou najmenej 4 týždne vopred.
V tom istom termíne pred ukončením platnosti zmlúv uplatní odberateľ služby na nasledujúce 
obdobie. Pri neuplatnení služby nemusia im byť v ďalšom období poskytnuté. Pri prekážkach 
plnenia zmluvy sa zmluvné strany budú riadiť zákonom 513/1991 Zb.

1. Odberateľ pri každom využívaní služieb v športovej hale poverí zodpovedného vedúceho, 
ktorý bude zodpovedať za to, že návštevníci:

- budú dodržiavať prevádzkový poriadok
- budú dodržiavať pokyny prevádzkara v oblasti dodržiavania bezpečnosti a poriadku
- budú využívať zariadenie len v stanovenom čase

2. V prípade konania kultúmo-spoločenskej alebo športovej akcie v SH bude po vzájomnej 
dohode určený náhradný termín.



3. Odberateľ nemôže so službami uvedenými v predmetnej zmluve obchodovať.
4. Odberateľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobia na zariadení ŠH osoby, ktorým umožnil 
služby využívať.
5. Odberateľ si počas dojednanej doby zabezpečuje zdravotnícku starostlivosť.

III. CENA

Cena za služby uvedená v predmetnej zmluve podľa uvedeného rozsahu je stanovená 
Uznesením Mestského zastupiteľstva v Trebišove č. 75/2014 zo dňa 08.09.2014 takto:

Prenájom ihriska na športovanie -  kolektívny šport 1 hod.............. 35,00 Eur (Tridsaťpäť Eur)

Úhradu za prenájom palubovky a šatne bude odberateľ prevádzať v hotovosti na základe 
vyhotovenej pokladničnej potvrdenky.

IV. MAJETKOVÉ SANKCIE

Budú sa riadiť Obchodným zákonníkom č. 513/1991 Zb.

V. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Ak nie je v zmluve inak, platia právne vzťahy v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. 
a ostatných právnych predpisov, menovite predpisoch o financovaní a fakturovaní.

Odberateľ je povinný zabezpečiť úlohy na úseku Požiarnej ochrany v súlade s vyhláškou 
Ministerstva vnútra SR č. 121/2002 Z.z. zo dňa 26.11.2002 o požiarnej ochrane.

Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že si túto zmluvu pred podpísaním prečítali a vysvetlili 
a na znak súhlasu s jej obsahom ju  vlastnoručne podpísali. Bolo tak urobené dobrovoľne, 
vážne, nie v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok a pri plnom vedomí účinkov tejto 
zmluvy.

Táto zmluva je vyhotovená v dvoch vyhotoveniach, z čoho jednu obdrží odberateľ 
a jednu dodávateľ.

V Trebišove, dňa 22.09.2017

Odberateľ

TECHNICKÉ SLUŽBY MESTA 
TREBISOV 

STAVEBNÁ 2, 075 01 TREBÄO V  
-  1 -  

IČO: 188433 
iČ D(5H:SK2020749951


