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nÁnncov x zw,UVA o poSKyTovANI sLUZIEB

uzatvorenápodťaustanovenia 269 ods. 2 anasl. ustanovení zákonaě.5l3l1'99]r Zb. Obchodného
zákonníka v zneni neskorších predpisov
(ďalej len ,,umluvu")

čl. I.

Zmluvné strany
Objednávateť
Názov:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Mesto lt{ová Dubnica
frenčianska 45,0l8 51 },{ová Dubnica
Ing. Peter Marušinec - primátor mesta
003 17 586

tČo:

(ďalej len ,,objedn vatel"')

Dodávateť:

SBS ZVSr .ro.

obchodné meno:
Sídlo:
v mene ktorého koná:

Štťrrova1, 018 41 Dubnicanad Váhom

N4gr. Radovan

Kopťxpr _ konateť spoločnosti

36 306 070
SK 2020114943

tČo:
tČppn:

Bankové spojenie:

IBAN:
BIC:

Zapísaná

ob cho dno

m

re g

i

stri oS TrenčínSro, Vložka číslo:II2731P{

(ďalej len,,,dodávutel"')

strany")
(objednávateť a dodávateli ďalej spoločne len ako ,stranyo' alebo "zmluvné

PREAMBULA

tČo:0305 600,
Medzi ZVS holding, a.s., so sídlom Štrirovag25l27,018 41 DubnicanadVráhom
Milanom Krištofom _
u
phD. _ predsedom predstavenstva
zastupeny Ing. Mariňom Gogom
1?. \ng.
so sídlom Šturova1, 0l8 41 Dubnica
členom predstavenstva a.s. 1at<-o prena3ímatelbm) a SBS ZYS,s.r.o.
sPoloČnosti (ako
ffi'uutffi; Ič ;306 070 - zastripeny JUDr. Stanislavom Jankovičom konateťom
priestorov, priČom jedn m
nájomcom ), bola dňa 01.05.2016 podpisana Zmluva onájme nebytovych
pozemku parc, č, C \ 3236l|6I o
zprenajatychnebytovychpriestorov je aj Strelni9? _ s. č. 1664, na
Areál ZYS,zaPisané
uyrrr... is^z nichaázajicu sa v t..i. n.ru*.a nad Váhom, obec Dubnica nad Váhom
ná Lv é.45Ig- vedené bú nu.ru, - katastrálny odbor (ďalej ako ,,Strelnicď').
13, zmluvy onájme zo dňa
Podťa dohodnut}ch zmluvn;ch podmienok vypl;vaj cich zčl. IY. bod,
dať do uŽÍvarria tretej osobe len so
01.05.2016, móže dodávateť, ako nájom.o, pr.nu.lutti nehnuteťnosť
udelen ,
srihlasom pienajímateťa. Srihlas prenajímatefa bol dodávatel'ovi

čl" il.

Predmet zmluvy
objednávok zo stranY
ch v tejto zmluve anazáklade
dohodnut
podmienok
ch
1. Dodávateť sazaváanjeza
a rozsahu uvederr: ch v PÍsomn
specifrkácie
pJai'.
obiednávateťa poskytovat- objednávate'l,^oi,i jo{avl9i9m priestory a služby strelnice,
;^,:i:;"J
ktoré sri predmetom
objednávkacn
si od dodávátera otjeanava 1lulbv,
"o.i,oiii,;fi;n
objednááel]
a
Mestskej
2. Dodávateť sazavázlljedódávať
q cviku ;;ěilr;h strelieb Pii't"s"itov
,ir.r".tJrro
vykonávani"
ričeiom
za
teito zmluvy
sluŽbY zaPlatiť
póU.i. Dubnica nad Váhom,
v tejto zmluve za PoskYtnuté
ch
dohodnu|
podmienok
za
4
J. objednávate I sa zaváalje
zmluvy,
tejto
podťa
ňátáout"rovi cenu
čl. ilI.

ch čiastkov ch zmlriv
Objednávka a uzavieranie samostatn
a doruČiťdodávatefovi
áv7t2r oprávnen; vystaviť
je
obj9dn
zmluvy
tejto
1. počas platnosti aričinnosti
erá*i' II. tejto zmluvy' resp' cenníku
sp..irrr.oiár,Z
,t
"
najmá:
záváznitpísomnri objednávku a"',1ruurlť.,"
Ý-"u.i"Jrart" objednávateť uvedie
pre príslušn;o"Íliilrr, ň.
dodávateťa platnom

- špecifikáci,poZuááuanej

služby, resp, požadovan ch služieb,

- tármin a rozsah plnenia,
- odkazna tťrto zmluvu,

objednávky písomne potvrdené
ch dní, v ktorej má byt'prijatie
pracovnl
5
minimálne
v dížke
zmluvy' na
'ehotu
dodávateťom,
uzavretiu samostatnej Čiastkovej
dochádzak
dodávateťa
2. potvrdením objednávky zo strany
vzťahujir ustanovenia tejto rámcove1
je
tejto
v
ktoru sa, pokiať nie
(tj'
zmluvy.
neakcePtovať objednávku objednávateťa
dóvodu
3. Dodávateť si vyhradzuje pná.vo li lezuvedenia
odkladu informovať,
nepotvrdiť j-l, e"* U"ai, objedna,"Í "1"i",iav1::i:n"lehote vóbec nevYjadrí a nePotvrdí ju'PIatÍ' Že
e v stanovenej
"
4. V prípade, ž. ,; á;il",.r t oq.anaut
resp, písomné
yy:l:::::.,í*:,,1,1"í;::.*"Jli:1,:l1,:T*
e-mailu alebo telefaxu'
u.1'ou;.9 n!:ku*;*;; Prostredníctvorir
pouuž,r.lJ
,u
potvrdenie ou3eonavty,
e_mailu alebo telefaxu,
_

","ň;;;l;;;;;Jtrrk;

5 *:ť;nl*';i:ilffiffTť$:":,
resp.

potvrd""i"-"ú.áirarty *orciá prostr:edníctvom

čl. Iv.
Cena za služby a platobné podmienky
1.

)
a

J.

zmluvY, Pokiať
ktoqi je prílohou Č, 1 tejto
dodávateťa,
cenníku
v
je
špeciťrkovaná
Cena zaslužby
inak, ..*iťjirr'rí vždY len-PoČas PrísluŠného

zahrnuté vŠetkY
dodávateť písomne''#;#iJu.i.á"a"",efovi
p"r,i"r ,i.:" u ..*it u iru.a.nei"ak, v cene iír
je
ktoq
pre
kalendámeho roka,
srivisiace s poskytovanou
cen tou bez DpH, ku ktorej
ceny za služby plati, že cena Je
dohodnutej
Juyst.
V pdpade po.rryunJrii
služby po dť a j ej špec ifikácie
ť ovi p o skytnutím
Ti1 i

;ákŇ

vrdli
službou,

lťťtrlll*l**xÍiďj
zmluve,

;'ťÍÍJt

oolluullulg rrl.^,
'.1#;
,en:;iHfiTHť
píso:T:*i::l*il3:Í,
pisoillne
lskór do 5 dňa meďaca
Strany ,á dohodli, že pokiať_nebude
Stranysadohodli,ženg|iar.neburle
Lehota
poskytnutri službu
l11?1il#ill;ffi.:atiljednavateťovi.
;";uyt""te obl ednávateťovi,

uvedenej v tejto

H*ffi],lť
";",";kň;ry::::":^ilyx
ffťi.. i:6'ť:Ě".iluň
x;:ffi#"ťii,|; TílIí,,,ffi
doruč::'::1*1t
dňa
odo
dní
na bankov
splatnosti r"r.it,:, 14
deň pripísania príslušnejceny
5. r,'."H;|;ffir*lÍ#fi""Ť&Hffil'i,l1ffii;

4.

llaaDrvLrLrJ t.,\

dodáv ateía.

Čet

čl. v"
Zmluvná pokuta a sankcie

1" V prípade, ak bude objednávateť v orrteškaní s rihradou platieb podťa tejto zmluvy, je dodávateť
2"
Ť
1

opravneny požadovaťod objednávateťa nplatenie riroku z omeškania vo q Ške0,05Yo znezaplatenej
čiastky (bez DPH) zakaždy deň omeškarria.
Úrok z omeškania, resp. iné zákonné a znrluvné sankcie, na ktoré vznikne dodávateťovi narok, su
splatné najneskór do 14 kalendárnych dní odo dňa doručenia príslušnejfaktriry.
V pdpade, že objednávateť je v omeškaní so splnením akéhokoťvek svojho závžizkuvočidodávateťovi,
jeho
nié je dodávatelipovinn} objednávateťovi poskytntiť objednané služby ani akceptovať Žiadnll inri
povinnosti.
objědnávku na služby. Takymto konanínr dodávateť neporušuje svoje zmluvné
čl. vI.

Iné práva a povinnosti zmluvnych strán
objednávateí sazavázuje,ženazáklade požiadavky dodávateťaposkytne dodávateťovi vŠetkuPotrebnri
sričinnosťpotrebnri na poskytnutie služtl"v poclfa tejto zmluvy.
2. Dodávateli sa zavázuje, že služby bude poskytovať pracovníkmi odborne spósobil mi na PoskYtovanie
služby.
a
J. pri v užívaníStrelnice objednávatel'zodpovedá v plnom rozsahu zaprotipoŽiamu ochranu vYuŽÍvaného
priestoru a ochranu bezpečnosti zdtavia pri práci svojich zamestnancov.
4. bb;ednávatel, je pri pri3imani poskytovan; ch služieb povinn bez zbytoČnéhoodkladu oznámiť
doáávateťovi atrit<orvék škodu, ktorá pi,i poskytovaní predmetn; ch služieb vmikla na majetku, ktor;
má dodávateť v nájme alebo vo vlastnícl\1c a v prípade luozby vzniku škody je Povinn; tejto zabréniť.
5. Zmluvné strany supovinné pri plnení tejto zmluvy do žiavaťvšetky platné právne PredPisY vďahujrice
sa na predmet plnenia tejto zmluvy.

1.

čl. VII.
Dóvernost'
1.

Zm|wné strany s hlasia s tym, že buclťr tťrto zmluvu považovať za dóvemir abudri ju PovaŽovať
a chraniť.ouná,iyrn spósobom ako skutočnosti tvoriace obchodné tajomstvo. DÓvemé informácie móŽe
prijímajrica strana po,;zit iba na riěely plnenia svojich povinností alebo pri vYkone svojich Práv Podl'a
iejio zmluvy a móŽu byť zdieíanélen s t},nri zamestnancami, zástupcami alebo dodávatel'mi, ktod ich

potrebujri poznať za takym ričelom.
2. Zmluvnástrana nebude s vynimkou prípaclov:
ustanoven}ch v predchádzaj colr:, bocle a
ak je to vyžadovanéna zák\ade zákona alebo právoplatného rozhodnutia prísluŠnéhoorgánu
štátnej správy,
oprávnená zveiejňóvať, oznamovať aiebrt sprístupňovaťobsah tejto zmluvY tretej strane bez
písomného srihlasu drrriroj znrluvnej strany.
predchádzajríceho
-zachovéwať
-povinnosť
mlčanlivosti sa nerrplatní ani vo vzťahu k právnym a daňov m Poradcom
3.
zmluvnych strán.

(i)
iiil

čl. VIII.

Doručovanie

1.

Strany sa dohodli, žekymsi písomne nc,,_lzttátrria iné adresy na doruČovanie, zasie|ajťr si PÍsomnosti na
.iaví tejto zmluvy alebo na adresu sídla (miesta podnikania) zverejnen v Čase
adresu uvedenri v zé
odoslania písomnosti v internetovom, Ie p. inom verejne dostupnom, v}pise zrcgistta, v ktorom strana
zapísaná.

t; kajricich sa ukonČenia zmluvY, resp,
Zmluvné strany sa dohodli, že na riěely clorirčovania pisomností
Šurudeň doruČenia takejto PÍsomnosti
čiastkoq ch zmlriv uzavre| ch nazák|adei..|to rá,o.ovej zmluvY ,
zásielky ak sa zásielka wáti druhej strane
považuje deň prevzatiu poŠto""i zásielky ui"uo a"n ulozenia
lehote.
uko n.áo*ěená, nedoručiteťná alebo neprevzatáv odbernej

č1.Ix.

\zyššiamoc

zilvazk2v vYPl; vajťrcich z tejto
Zmluvné strany nezodpove da1,- zariplné alebo ěiastočnénesplnenie
a to najmá okolnosťami ako požiar,
zmluvy, ak takéto neplnenie nastalo v dósledku vyššej-o.i,
alebo roáodnutia
vojenské akcie, iltoky ako aj Št{in9alebo vládně nariadenia
povodeň,
Že tieto okolnosti Priamo vPl vajrice
""rn.,rur"rr].,
priamo vpl; vajrice ,rá prrr.rri. tejto,mio,r ,á|o .upredpokladu,
a,r"*Óni byť predvídanéani nebolo moŽné vYhnriť
na plnenie tejto zmluvy boli mimo tontroíi strán
v čase, keď le ,t.*u v omeškaní,Uvedené sa však
sa imo a aj v pripadoct, že takáudalosť nastala

1.

neuplatní na platobné povinnosti zmltwnyclr strán,
písomne
vzhťadom na spomínanéokolnosti bude o tom
2. strana, ktorá nie je schopná splniť záurirky
od zaEiatku pósobenia tak;ichto okolností'
informovať druhri zmluvnri stranu najneskói do 10 dní
čl. x.

zmlrtv
Doba trvania, zánik zrrtluvy azánikčiastkov ch
1.

2.

jej PodPisu oboma
a to s ričinnosťouod dňa
Rámcová zmluva je uzatvorená na clobu treurčitťr,
zmluvn}mi stranami.
iÁ,rrriestrany sa dohodli, žetáto rámcová zmluva zariká:
skončenia platnosti
a) písomnou dohodou zmluvn ch strárr. v l<torej bude určen; konkrétny termín
tejto rámcovej zmluvy,
v povednej doby, v povedná doba
písomnou vypoveďou , atobezuvecie ttia clóvodov, uplynutím

b)

o po doruČenívYPovede druhej
je 3 mesiac e azačinaplyn rť od prvého clňa mesiaca následujtióát

strane.

^_t^t-!

čiastkové
zánik rámcovej zmluvy nemá Y_plyu_ na samostatné
J. Pokiať sa zmluvné strany nedohodnri inak,
zmiuvY do dňa zánikurámcovej zmluvY'
zmluvy potvrdené dodávateťom podťa tejio ránrcovej
cii:rstkóvej áuuy lzavretej na zál<lade tejto rámcovej
4. od potvrdenej objednávky, t. j. samostáine.j
zmluvy možno odstripiť
1 ,,,__7 strán
o, druhá
Ánrhá zmluvná
zmltt,
^+_1_ _,
^_!noAa ak
v prípade,
jednostrann}m písomn}m odstirperrírrr.Jcrlnej zo zmluvnych
,.t,*upodstatnmsposobompor.ušísr,,ttlttzmluvnripovinnosť.
x2^^+7,,

F,,

a)

''t
ak okolnosti vYŠŠejmoci wajťr
jednostrann;im písomn m oast,ip",ri^ torout orvót stranou
dlhšie ako2 mesiace.
od
porušenie zmluvnej Povinnosti -na riěelY odsfuPenia
5. Zmluvné strany sa dohodli , že zapodstatné
prípady:
zmluvy, buá povaŽovať len nasledovné
čiastkovej zmluvy uzavretej nazákladet"lro .t,,,.ovej
ceny za-sluŽby át.bo jej ěasti o viac ako 20 dní
ak je objednávateť v omeškaní so ia1lliltcllím
nazák|ide potvrdenej objednávkY o viac ako
ak je dodávateť v omeškanís poskvt,l,,l:,lr služby

b)
i.
ii.

dní
_: 1^í_^f^ -^:*,
najmenej
zr"rlluvná strana nenapraví v primeranej lehote
litoré
zmluvy,
porušenie
iné
akékoťvek
iii.
30 dní poskytnutej vo vyzve na nápravtl,
t..i. samostatnej ěiastkovej zmluvY uzawetejnazáklade
6. V pdpade odstripeniaáJpot rrá.nej objecirlávl<y.
,ru"ui už vzájomne vYfakturované Plnenia
tejto rámcovej zmluvy, si zmlrwné stt.an-r,- r,eiludir
uhradená
'
na riill. l r zodpovedajricej ceny služieb' ktorá nebola
a dodávatefovi sitěasne vznikne nárok
30

zostranyobjednávateťadomomentuodstrlllr:':1,odzmluvy.

x}

t i.

xI.

Zável"cčnó ustanovenia
a irČinnosťdňom nasledujricim
Táto zmluva nadob da platnosť dňom jej poclpistr zmluvnymi stranami
po dnijej zverejnenia.
platnosť a ťrČinnosťostatn ch dojednanÍ,
2" hripuana neplainosť niektorej ěasti zmluvy tl,_,:rtír vplyv na
na Pravu
v f,ripua., že je niektorá časťzmluvy neplátrt,,,, alebo sa neplatnou stane_neskór, PouŽije sa
sledovanému
rimYslu,
u"i,utou zmluvn; ch strán zákonná upraia, kti lí je svojou povahou najbliŽŠia
stranami pri vzatváraní zmluvy.
.,
po jednom pre kažďuzmluvnťr strallu. KaŽďY rovnoPis
J. Táto zmluva je vyhotovená v dvoch rovnoPisoclt.
sa riecti ,irtusnymi ustanoveniami Obchodného zákorctíka
1"

má platnosť originálu. Zm\uva

;

a slovenskych právnych predpisov.
}rlnou číslovanéhopísomnéhododatku, PodPÍsaného
4. Zmeny tejto zmluvy je možnéuskutočnit' il;l:
oboma zm\uvnymi stranami.
sa zmluvné
5. Akékoťvekspory vzniknuté na základe te|tcl ;".:lllr"rvY alebo v stivislosti s touto zmluvou
strany zav ázuj vyriešiť predovšetkym dolrodo rr,
zprávnychvzťahov vypl vajricich z tejto zmluvy
6. zm|uvnéstrany sa dohodii, že všetk spory, r,z_tl i]:rrrtté
uzťahov, narokov na vYdanie
alebo sťrvisiacich so zmluvou, vrátane átii.,,,r vedťájších-právnych
liody, budri rozhodované PdsluŠn; m sridom SR
bezdóvodného obohatenia, narokov na nálTra,]]r :
Že obsah
] itaii, jej obsahu porozumeli ana znak toho,
7. zm|uvnéstrany vyhlasujri, že si trito zntluyt,
, ,i vóli, ju podpísali.
tejto zmluvy zódpoveaá ich skutočnej a sloboi
,

V Novej Dubnici dňa "{.?/P..-2020

V Dubnici

DoďáPlB|'

Obiednávatel'
,)

/

/í

(.?.;.(.?.,.2020
nad Váhom dňa

Zy
4
1

,ž,d

?{..
..o..

Mesto N[or,á Drrbnica
Ing. Peter Marušinec, primátor mesi"a

"i/""""""oo"l""",o"""""o

, BS ZYS,

s.r-o.

Mgr. Rádovan Kop nek, konateť

nad!

Váhnrn

