l. e

16'/2- 2011

Zmluva èíslo 101216 o poskytovaní služieb
na mestskom bazéne "DELFÍN"
uzavretápodl'azákonaè. 40/1964Zb. Obèianskyzákonníkv zneníneskoršíchpredpisov

POSKYTOVATEC:

(

ODBERATEU:

MSS PREŠOVs.r.o.
JánaPavlaII è. 2, 080 01 Prešov
Korešpondenèná
adresa:Podkalváriou è. 50, 080 01 Prešov
v zastúpení:Mgr. IvanaPRONEROVÁ, konatel'kaorganizácie
IÈO: 36 699 276
DIÈ:2022278104
IÈ DPH: SK 2022278104
bankovéspojenie: VÚB a.s.
èísloúètu: 2238480453/0200
tel. èíslo: 051/7495803,0905542635
SR- Krajské riaditel'stvoPolicajnéhozboruv Prešove
Štúrovaè. 7
080 OI Prešov
v zastúpení:plk. JUDr. JozefSeman,riaditel' KR PZ v Prešove
IÈO: 00 735 850
DIÈ:2020963956
Bankovéspojenie:Štátnapokladnica
èíslo úètu: 7000172963/8180
tel. èíslo: 0961 802214

ÈlánokI.
Predmet zmluvv

Predmetomtejto zmluvy je poskytovanie mestskéhobazénu "DELFÍN" na Májovom námestíè.
Prešov v dohodnutej
za úèelom
a1,Okresného
riaditel'stvadobe
Policajného
zboruzabezpeèenia
v Prešovea služobnej prípravy- príslušníkov Krajského
Èlánok II.
Doba trvania zmluvv

--

1. Zmluva sauzatvárana dobuurèitú do 31.12.2011s výnimkou mesiacovjúl a august.
2. Plneniepredmetuzmluvy bude prebieha•každ)~
apodl'anasledovnéhotýždenného
rozvrhu,pokial' na tieto dni nepripadneštátnysviatok:
v èaseod
do
hod. - 3 plaveckédráhy
~ v èase od ~
do
hod. - celýbazén
3. Prvé plnenie predmetu zmluvy bude dohodnuté zmluvnými stranami telefonicky a písomne
odsúhlasené
priamym užívatel'ombazénu.
Èlánok III.
Cena a olatobné oodmienkv
Zm.luvné strany sa dohodli, že za poskytnutie bazénu uhradí odberatel' poskytovatel'ovi cenu vo
výške:
60 ~ bez DPH, t.j. 72,00 ~ s DPH / 1 hodina za poskytnutie celého bazénu "DELFÍN",
Májové námestie è.l, Prešov;
36 ~ b!z DPH, t.j. 43,20 ~ s DPH / 1 hodina za poskytnutie 3 plaveckých dráb bazénu
"DELFIN", Májové námestie è.l, Prešov.

2. Dohodnutú cenu bude uhrádzat' odberatel' na základe faktúry vystavenej poskytovatel'om
v nasledujúcimesiacpo poskytnutíbazénuna úèet poskytovatel'aè. 2238480453/0200.Splatnost'
faktúryje 21 dní oda dòajej doruèeniana adresuodberatel'a.
3. Priamyužívatel'bazénuje povinný nahlási• svoju neúèas•najneskórdo troch pracovnýchdní pred
zmluvou dohodnutým dòom užívania bazénov,inak mu bude poskytovatel'úètova• za každú
takúto nevyužitúhodinu plnú sumu.
Èlánok IV.
Práva a Dovinnostizmluvnvch strán
Poskytovatel' sa zavazuje zabezpeèi• nerušený priebeh telesnej prípravy príslušníkov PZo

2. Odberatel'sa zavazujepoèína• si tak, aby úmyselnenepoškodil zariadeniabazénu.V prípade
vzniku poškodeniaje povinný uhradi• vzniknutú škodu, alebo poškodeniena vlastné náklady
odstráni•.

ÈI. V.
Zánik zmluvv

Zmluva zanikáuplynutím doby, na ktoru bola uzavretá.
2. Platnos• zmluvy je možné ukonèi• kedykol'vek na základepÍsomnejdohody zmluvných strán,
alebojednostrannevýpoved'oubez uvedeniadóvodus jednomesaènouvýpovednoulehotou,ktofá
zaèÍnaplynú• prvým dòom mesiacanasledujúcehopo doruèenívýpovede.
Èlánok VI.
Závereènéustanovenia
Vzt'ahy neupravené touto zmluvou sa spravujú príslušnými ustanoveniami Obèianskeho
zákonníka a ostatnými všeobecne závaznými právnymi predpismi platnými v Slovenskej
republike.
2.

3.

Obsah tejto zmluvy je možné meni• len formou písomných dodatkov podpísanýchoboma
zmluvnými stranami.
Zmluva nadobúdaplatnos• dòom podpisu zmluvy oboma zmluvnými stranamia úèinnos• dòom
nasledujúcimpo dni jej zverejneniav Centrálnomregistri zmlúv vedenomÚradomvlády SR. Táto
zmluva je povinne zverejòovanáv zmysle § 5a zákona NR SR è. 211/2000 Z.z. o slobodnom
prístupek informáciáma o zmenea doplneníniektorýchzákonovv zneníneskoršíchpredpisov.

4. Zmluva je vyhotovenáv troch výtlaèkoch, 1 výtlaèokje urèenýpre poskytovatel'aa 2 výtlaèky sú
urèenépre odberatel'a.
5. Zmluvné strany prehlasujú,že sa s obsahomzmluvy oboznámili, uzatvárajúju slobodne,vážne,
urèite,zrozumitel'ne,nie v tiesni, ani za nápadnenevýhodnýchpodmienok.
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