
— ip0'-5 ''•o. 

^ - 6 -02- 2015 | 

ZmBuva Q poskytovaní masérskych sSužieb 
uzatvorená v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 

neskorších predpisov (ďalej len ako „Obchodný zákonník") 

medzi zmluvnými stranami: 

Objednávateľ: TECHNICKÉ SLUŽBY Žiar nad Hronom, spol. s r. o. 
Sídlo: Alexandra Dubčeka 45, 965 58 Žiar nad Hronom 
Zastúpený: Mgr. Igor Rozenberg, MBA, riaditeľ spoločnosti 
IČO: 31609651, DIČ: 2020479714 IČ DPH: SK2020479714 
Bankové spojenie: 
Číslo účtu 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 2034/S. 
(ďalej ako „objednávateľ") 

Poskytovateľ: Rogavim s.r.o. 
Sídlo: ľ 12, 965 01 Žiar nad Hronom 
Štatutárny orgán: Mgr. Róbert Mizerák, konateľ spoločnosti 
IČO: 46 697 853 DIČ: 2023533303 IČ DPH: SK2023533303 
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu Banská Bystrica, 
Oddiel: Sro, Vložka číslo: 22368/S 
Bankové spojenie: .. 
Číslo účtu: .. 
Tel. kontakt: +421 
(ďalej ako „poskytovateľ") 

ČI. I. 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy je úprava vzájomných práv a povinností zmluvných strán pri 
poskytovaní masérskych služieb v Krytej plavárni na Ul. M. Chrásteka v Žiari nad 
Hronom (ďalej ako „Krytá plaváreň"). 

2. Poskytovateľ sa zaväzuje vykonávať masérske služby vymedzené touto zmluvou na 
základe požiadaviek objednávateľa, vyplývajúcich zo záujmu a objednávky návštevníkov 
Krytej plavárne o tieto služby (ďalej len „masérske služby"). 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zabezpečiť poskytovateľovi podmienky na riadny výkon 
masérskych služieb a zaplatiť cenu za masérske služby dohodnutú v článku III. bod 1. 
tejto zmluvy. 

4. Poskytovateľ sa zaväzuje poskytovať návštevníkom Krytej plavárne masérske služby a to 
na vlastnú zodpovednosť a s odbornou starostlivosťou 

Článok II. 
Miesto a spôsob poskytovania služieb 

1. Miesto poskytovania masérskych služieb: priestor určený objednávateľom v Krytej 
plavárni (ďalej ako „vyhradený priestor") 
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2. Čas poskytovania masérskych služieb: každá streda a piatok v týždni v čase od 15.00 
hod. do 19.00 hod. (ďalej ako „vyhradený čas"). 

Článok III. 
Cena za poskytované služby 

1. Cena poskytovaných masérskych služieb je vzájomne dohodnutá zmluvnými stranami 
v zmysle zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov nasledovne: 

masáž podľa výberu v trvaní najmenej 15-20 min./3,80 € bez DPH. 
K takto dohodnutej cene bude pripočítaná DPH stanovenej právnymi predpismi v čase 
vzniku daňovej povinnosti. 

2. V dohodnutej cene sú zahrnuté všetky priame aj nepriame náklady spojené 
s poskytovaním masérskych služieb. 

3. Objednávateľ sa zaväzuje zaplatiť poskytovateľovi cenu za poskytnuté masérske služby 
mesačne pozadu a to bezhotovostným prevodom na účet poskytovateľa uvedený v 
záhlaví tejto zmluvy, na základe faktúry vystavenej poskytovateľom, ktorej prílohou bude 
výkaz vykonaných masáží za predchádzajúci kalendárny mesiac, odsúhlasený 
povereným zamestnancom objednávateľa. Výkaz musí obsahovať: 
» obchodné meno poskytovateľa, sídlo, IČO, DIČ, IČ DPH, registrácia 
• druh a počet vykonaných masáží 
® jednotkovú cenu za jednotlivé masáže 
® deň vykonania jednotlivých masáží 
© celkovú cenu vykonaných masáží za príslušný kalendárny mesiac 
• dátum a podpis poskytovateľa. 

4. Lehota splatnosti faktúry je 14 dní odo dňa jej riadneho doručenia objednávateľovi. 

5. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti podľa bodu 3. tohto článku zmluvy, 
objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru poskytovateľovi do piatich dní odo dňa riadneho 
doručenia na doplnenie s uvedením nedostatkov, ktoré sa majú odstrániť. V tomto 
prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť dňom 
jej riadneho doručenia opravenej faktúry objednávateľovi. 

6. Objednávateľ prehlasuje, že masérske služby sú poskytované návštevníkom Krytej 
plavárne v rámci služieb poskytovaných v Krytej plavárni a tieto sú návštevníkom 
následne vyúčtované. 

Článok IV. 
Doba trvania zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú a to počnúc dňom jej účinnosti do 31.12.2015. 

2. Zmluvný vzťah založený touto zmluvou možno pred uplynutím dohodnutej doby skončiť 
aj: 
a) písomnou dohodou zmluvných strán, pričom zmluva sa zrušuje dohodnutým dňom; 
b) písomnou výpoveďou; každá zo zmluvných strán môže túto zmluvu vypovedať aj bez 

uvedenia dôvodu. Výpovedná doba je dva mesiace a začína plynúť prvým dňom 
kalendárneho mesiaca nasledujúceho po doručení písomnej výpovede druhej 
zmluvnej strane; 

c) odstúpením od zmluvy; každá zo zmluvných strán je oprávnená odstúpiť od tejto 
zmluvy, ak druhá zmluvná strana aj napriek písomnému upozorneniu opätovne 
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poruší akúkoľvek povinnosť podľa tejto zmluvy. Odstúpenie od zmluvy musí byť 
písomné, musí byť doručené druhej zmluvnej strane a musí v ňom byť uvedený 
konkrétny dôvod odstúpenia, inak je neplatné. Odstúpením od zmluvy sa zmluva ruší 
ku dňu doručenia odstúpenia druhej zmluvnej strane. 

Článok V. 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Poskytovateľ zodpovedá v plnom rozsahu za všetky škody a ujmy na zdraví alebo na 
živote spôsobené tretím osobám, resp. poskytovateľovi s súvislosti s poskytovaním 
masérskych služieb podľa tejto zmluvy. 

2. Poskytovateľ je povinný dodržiavať všetky platné predpisy vzťahujúce sa na 
poskytovanie masérskych služieb. 

3. Poskytovateľ zodpovedá za čistotu a poriadok vo vyhradenom priestore, vždy po 
skončení poskytovania masérskych služieb sa zaväzuje tieto priestory na vlastné náklady 
upratať a odovzdať kľúče od vyhradeného priestoru v pokladni Krytej plavárni. 

Článok VI. 
Záverečné ustanovenia 

1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania oboma zmluvnými stranami 
a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na webovom sídle objednávateľa. 

2. Písomnosti podľa tejto zmluvy sa doručujú na adresy zmluvných strán, uvedené v 
záhlaví tejto zmluvy, alebo na takú inú adresu, ktorú daná zmluvná strana písomne 
oznámila druhej zmluvnej strane. Písomnosti sa považujú za doručené dňom ich 
prevzatia druhou zmluvnou stranou (príjemcom). Písomnosti sa považujú za doručené 
aj dňom odmietnutia prevzatia písomnosti alebo dňom vrátenia písomnosti 
odosielateľovi z dôvodu neprítomnosti adresáta alebo inak zmareného doručenia (napr. 
adresát neznámy, adresát si zásielku nevyzdvihol v odbernej lehote). 

3. Zmluvné strany sa zaväzujú sa bezodkladne, najneskôr do troch pracovných dní, 
oznámiť druhej zmluvnej strane každú skutočnosť, ktorá by mohla mať vplyv na plnenie 
záväzkov podľa tejto zmluvy. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť druhej zmluvnej 
strane celú škodu, ktorá porušením tejto povinnosti jej vznikne. 

4. Práva a povinnosti zmluvných strán touto zmluvou výslovne neupravené sa riadia najmä 
ustanoveniami Obchodného zákonníka, a ostatnými súvisiacimi platnými právnymi 
predpismi SR. 

5. Zmluvné strany sa zaväzujú, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy alebo v 
súvislosti s ňou, budú riešené zmierom. Ak nedôjde k vyriešeniu sporov zmierom, 
zmluvné strany predložia spor na rozhodnutie súdu v Slovenskej republike príslušnému 
podľa procesných právnych predpisov. 
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6. Tato zmluva je vyhotovená v troch rovnopisoch exemplároch s platnosťou originálu, 
pričom objednávateľ obdrží dva rovnopisy a poskytovateľ jeden rovnopis. 

7. Všetky zmeny tejto zmluvy musia mať písomnú formu, inak sú neplatné. Po podpise 
oboma zmluvnými stranami sa tieto stávajú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy. 

8. Žiadna zo zmluvných strán nie je oprávnená postúpiť svoje práva a povinnosti podľa tejto 
zmluvy na inú osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu druhej zmluvnej strany. 

9. 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 2015 V Žiari nad Hronom, dňa 2015 

Objednávateľ Poskytovateľ: 

O G A V I M 
Vľi'M'.'i. •-,!. v:.:i"v2 .k 
/VeKdtMilfl '>l.lí>ť" k ! y 'ma Hrone 

CO: ,>ň <597 asg >•••:.». o. fCC>: 
.'SaTO 

Mgr. igor Rozenberg, MBA 
riaditeľ spoločnosti 
TECHNICKÉ SLUŽBY 
Žiar nad Hronom, spol. s r.o. 

Mgr. Róbert Mizerák 
konateľ spoločnosti 
Rogavim s.r.o. 
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