
Zmluva o spolupráci 

uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov 
(ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

Účastník v 1. rade: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spoJ. s r. o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Peter Antal, konateľ spoločnosti 
IČO: 31609651, DIČ: 2020479714 
IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie Slovenská sporiteľňa, a.s., pobočka Žiar nad Hronom, 
Číslo účtu: 74340235/ 0900 
spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu v Banskej 
Bystrici, oddiel Sro, vložka číslo 2034/S. 
(ďalej len ako „účastník v 1. rade") 

Účastník v 2. rade: Vladimír Loučičan- Masérsky salón HELIOS 
Miesto podnikania: Jir"' ' 965 01 Žiar nad Hronom 
IČO: 40395201 
Zapísaná v Živnostenskom registri pri Obvodnom úrade Banská Bystrica, 
Číslo živnostenského registra: 613-3176 
Tel.+421907827832 
(ďalej ako len „účastník v 2. rade") 

ČI. I. 
Predmet dohody 

1. Účastník v 1. rade prevádzkuje Krytú plaváreň na ul. M. Chrásteka v Žiari nad Hronom (ďalej len 
ako „Krytá plaváreň"). 

2. Účastník v 2. rade podniká v oblasti poskytovania masérskych služieb. 
3. Zmluvné strany sa za podmienok uvedených v tejto zmluve dohodli na nasledovnej spolupráci: 

a) účastník v 2. rade bude na Krytej plavárni vo vyhradenom priestore na vlastnú zodpovednosť 
poskytovať masérske služby a to počas prevádzkovej doby Krytej plavárne, t.j. v pondelok až 
nedeľa v čase od 10.00 hod. do 20.00 hod. (ďalej len ako vyhradený čas"), 

b) účastník v 2. rade sa zaväzuje dodržiavať cenník masérskych služieb, uvedený v Cenníku pri 
pokladni na Krytej plavárni, 

c) účastník v 1. rade bude vyberať v pokladni Krytej plavárni stanovené poplatky za masérske 
služby. 

4. Zmluvné strany sa dohodli, že vybrané poplatky za všetky poskytnuté masérske služby si rozdelia 
rovnakým dielom, t.j. 50 % - účastník v 1. rade a 50 % - účastník v 2. rade. 

5. Účastník v 2. rade je povinný viesť dennú prezenčnú listinu poskytovania masérskej služby 
v rozsahu dátum, druh a ceny poskytnutej masáže. Účastník v 2. rade predloží účastníkovi v 1. 
rade do 5. dňa nasledujúceho mesiaca všetky prezenčné listiny spolu s faktúrou vystavenou 
v súlade s odsekom 4 tohto článku. Faktúra je splatná do 14 dní odo dňa jej doručenia účastníkovi 
v 1. rade. 

Článok II. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu n e u r č i t ú od 01.10.2011. 
2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno ukončiť: 

a) písomnou dohodou zmluvných strán; 
b) písomnou výpoveďou zmluvných strán, v prípade ak druhá zmluvná strana porušuje 

povinnosti podľa tejto zmluvy. Výpoveď musí byť písomná, musí byť doručená druhej 
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zmluvnej strane a musí v nej byť uvedený konkrétny dôvod výpovede, inak je neplatná. 
Výpoveď je účinná ku dňu jej doručenia druhej zmluvnej strane. 

Článok III. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Účastník v 2. rade v plnej výške zodpovedá za všetky škody a ujmy na zdraví alebo na živote 
spôsobené tretím osobám, resp. poskytovateľovi s súvislosti s poskytovaním masérskych služieb. 

2. Účastník v 2. rade je povinný: 
• zabezpečiť dodržiavanie zásad bezpečnosti poskytovania masérskych služieb počas celej 

doby trvania služby; 
• zabezpečiť počas celej doby poskytovania masérskych služieb dodržiavanie platných 

právnych predpisov súvisiacich s poskytovanými službami 
• každého zákazníka vyzdvihnúť pri pokladni krytej plavárni a po skončení masáže 

zabezpečiť, aby zákazník opustil objekt krytej plavárni, ak nemá zároveň zakúpený aj lístok 
na krytú plaváreň. 

3. Účastník v 2. rade je zodpovedá za čistotu a poriadok vo vyhradenom priestore krytej plavárne, 
každý deň po skončení poskytovania masérskych služieb sa zaväzuje tieto priestory na vlastné 
náklady upratať a odovzdať kľúče od priestorov v pokladni kiytej plavárni. 

Článok IV. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania a účinnosť dňa 01.10.2011, nie však skôr ako 
dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle účastníka v 1. rade. 

2. Zmluvné strany sa dohodli, že každá z nich má povinnosť oznamovať druhej zmluvnej strane 
zmenu adresy pre doručovanie. V prípade porušenia tejto povinnosti zodpovedá zmluvná strana 
druhej zmluvnej strane za škodu, ktorá jej takýmto porušením povinnosti vznikla. V takomto 
prípade alebo pri inak zmarenom doručení ( napr. pri dočasnej neprítomnosti adresáta, 
odmietnutím prevzatia zásielky ....) sa zásielka považuje za doručenú momentom jej vrátenia späť 
k odosielateľovi. 

3. Vzájomné práva zmluvných strán bližšie neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami 
Obchodného zákonníka a inými právnymi predpismi platnými na území SR. 

4. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými a očíslovanými dodatkami. 
5. Zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch, z ktorých dva rovnopisy obdrží účastník v 1. rade a 

jeden rovnopis obdrží účastník v 2. rade. 
6. Zmluvné strany si túto zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli, bola nimi schválená a na znak 

súhlasu ju vlastnoručne podpísali, pričom zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tejto zmluvy plne 
zodpovedá ich skutočnej vôli, ktorú prejavili slobodne, vážne, určite a zrozumiteľne bez omylu, 
bez akéhokoľvek psychického alebo fyzického nátlaku. 

• 

V Žiari nad Hronom, dňa: 2011 

O B C B ^ T C K Ŕ S U J Č p y 
ŽIAK 'NA..; HROM 1>M 

Účastník v 1. rade; (§) 1WSR KSS '>».„ " j 

Mgr. Peter Antal 
konateľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 
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Účastník v 2. rade: 

v/ 
Vladimír Loučičan 
Masérsky salón HELIOS 


