Naša značka: 0887

/2016

Zmluva o poskytovaní služieb

Objednávateľ:
sídlo:

Technické služby, mestský podnik Banská Štiavnica
E. M. Šoltésovej 1
969 01 Banská Štiavnica
Peter Heiler, riaditeľ podniku
PRIMA banka Slovensko
SK06 5600 0000 0014 1547 5002
00 185 213
SK 2021107220

v zastúpení:
bankové spojenie:
číslo účtu:
IČO:
IČ DPH:
/ďalej len „objednávateľ“/
a
Poskytovateľ:
sídlo:

Bc. Roman Klein
Petra Jilemnického 722/1
969 01 Banská Štiavnica
Bc. Roman Klein
45525790
nie je platca DPH

v zastúpení:
IČO:
IČ DPH:
/ďalej len „poskytovateľ“/

I.
Predmet zmluvy a miesto poskytovanej služby
1./
Predmetom zmluvy je predaj parkovacích lístkov a celodenných parkovacích
lístkov na parkoviskách v uliciach: Nám. Sv. Trojice, Radničné námestie, A. Kmeťa, A.
Pécha, A. Sládkoviča, Višňovského, J. Palárika, Kammerhofská, Dolná a Robotnícka.
a/ Prevádzka parkovísk je zabezpečená v zmysle prevádzkového poriadku
a v stanovenom čase, ktorý určí objednávateľ.
b/ Poskytovateľ nie je oprávnený vyberať parkovné mimo prevádzkových hodín
parkovísk.
c/ Poskytovateľ je povinný rešpektovať pokyny objednávateľa na zabezpečenie
bezplatného vstupu na parkovisko.
d/ Tržby z predaja parkovacích lístkov a celodenných parkovacích lístkov bude
poskytovateľ pravidelne 1x za týždeň odvádzať priamo do pokladne
objednávateľa.
e/ Evidenciu odpracovaných hodín bude poskytovateľ predkladať p. J. Klaučovej
1x za mesiac. Povolený počet odpracovaných hodín je max 167,5 hod / 1
mesiac, avšak v mesiacoch júl a august to bude max 250 hod/ 1 mesiac.
2./ Pomocné práce pri zvislom a vodorovnom dopravnom značení parkovísk (nátery,
zabetónovanie značiek).

II.
Cena za poskytovanú službu, platobné podmienky, povinnosti
1./ Zmluvné strany sa dohodli na hodinovej sadzbe 3,50 € netto, ktorú bude poskytovateľ
fakturovať objednávateľovi 1x mesačne a to vždy po ukončení kalendárneho mesiaca.
2./ Poskytovateľ sa zaväzuje cenu dodržať a fakturovať len skutočne odpracované hodiny.
3./ Poskytovateľ sa zaväzuje:
a) vykonávať prácu svedomite, riadne a v požadovanej kvalite podľa svojich síl,
znalostí a schopností a dodržiavať podmienky dojednané v tejto zmluve,
b) vykonávať prácu osobne,
c) dodržiavať právne a iné predpisy vzťahujúce sa na ním vykonanú prácu, najmä na
zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na zaistenie protipožiarnej
ochrany a životného prostredia.
4./ Zmluvné strany sa dohodli na bezhotovostnej úhrade faktúr za predmet zmluvy
v požadovanom termíne uvedom na vystavenej faktúre poskytovateľa.
5./ Poskytovateľ preberá hmotnú zodpovednosť za prevzaté parkovacie lístky a celodenné
parkovacie lístky a finančnú hotovosť vybratú prostredníctvom registračnej pokladne.
V prípade straty alebo znehodnotenia prevzatých lístkov, či schodku na hotovosti je
povinný nahradiť škodu v plnej výške.
6./ Poskytovateľ dbá na čistotu parkovísk. V prípade, že zistí nedostatky, nahlási ich
ihneď objednávateľovi.
7./ Všetky iné zistené nedostatky, ktoré by narušovali bezproblémovú prevádzku
parkoviska alebo by ohrozovali bezpečnosť návštevníkov parkoviska je poskytovateľ
povinný ihneď ohlásiť objednávateľovi.
8./ V prípade nepredvídaných okolností ako je choroba či iné vážne osobné prekážky,
ktoré by znemožňovali zabezpečenie služby dohodnutej v predmete tejto zmluvy je
poskytovateľ povinný včas tieto okolnosti ohlásiť objednávateľovi.
9./ Objednávateľ sa zaväzuje včas informovať poskytovateľa o svojich požiadavkách na
zabezpečenie bezplatných vstupov na parkovisko.
10./ Objednávateľ sa zaväzuje včas a riadne uhrádzať faktúry za poskytnutú službu.

III.
Doba trvania zmluvy
1./ Zmluvné strany sa dohodli na uzatvorení zmluvy na dobu určitú a to od 01.01.2017 do
31.12.2017.
2./ Túto zmluvu môže vypovedať ktorákoľvek zmluvná strana pri závažnom porušení
zmluvných podmienok s výpovednou lehotou 1 mesiac odo dňa doručenia druhej
strane. Vypovedanie zmluvy musí byť vykonané písomnou formou.
IV.
Záverečné ustanovenia
1/ Táto zmluva po poskytovaní služieb nadobúda platnosť dňom jej podpísania obidvomi
zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po jej zverejnení na webovej
stránke povinnej osoby podľa príslušných ustanovení zákona č. 211/2000 Z. z.
o slobodnom prístupe informácií v znení neskorších predpisov.

2/ Vzťahy zmluvných strán, ktoré nerieši táto zmluva sa riadi príslušnými ustanoveniami
Obchodného zákonníka a inými právnymi normami platnými v Slovenskej republike.
3/ Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom originály obdrží
každá zmluvná strana.
4/ Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich
slobodnej a vážnej vôle, túto vlastnoručne podpisujú.
V Banskej Štiavnici, dňa 20.12.2016

V Banskej Štiavnici, dňa 20.12.2016

...................................................
Peter Heiler v. r.
riaditeľ

...................................................
Bc. Roman Klein v. r.

