Č. j. : 662/2019

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB
uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a
doplnení medzi zmluvnými stranami
Objednávateľ:

OBEC Turčianska Štiavnička
Jána Kostru 92/76, 038 51Turčianska Štiavnička
V zast.: Peter Očka, starosta obce
IČO: 00316997
DIČ: 2020595082
Č. účtu: 12823362/0200
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
ďalej (objednávateľ)

Zhotoviteľ:

Marta Cunová
Čsl. armády 26/26, 038 51 Turčianska Štiavnička
IČO: 52 098 915
DIČ: 10 49 40 24 75
Č. účtu: SK 88 7500 0000 0040 0881 1746
ďalej (zhotoviteľ
Čl. I - Predmet zmluvy

1. Zmluvné strany sa dohodli na poskytovaní služieb ,,Upratovanie a čistenie v priestoroch budovy
Základnej školy s materskou školou v Turčianskej Štiavničke“.
2. Touto zmluvou sa zhotoviteľ zaväzuje poskytovať uvedené služby na základe požiadaviek
objednávateľa v zmysle vypracovanej obojstranne odsúhlasenej špecifikácie, ktorá tvorí prílohu
k zmluve.
Čl. II - Cena za vykonanie diela

1. Na základe vzájomnej dohody bola cena uvedených služieb stanovená na 5 €/hodinu, približne 25
hodín týždenne.
2. Objednávateľ je povinný zaplatiť dohodnutú sumu za vykonanie služieb, podľa bodu 1 tohto článku
do 15 dní odo dňa vystavenia a doručenia faktúry, vždy po ukončení každého mesiaca,
3. Faktúra sa považuje za zaplatenú dňom pripísania jej sumy na účet zhotoviteľa.

Čl. III - Zánik zmluvy
1. Táto zmluva môže zaniknúť na základe dohody zmluvných strán, ku dňu ktorý si dohodnú, alebo
odstúpením od zmluvy jednej, alebo druhej strany a to v prípade, ak si jedna zo strán neplní svoje záväzky.
Zrušenie, alebo odstúpenie zmluvy musí byť oznámené písomne.
Čl. IV - Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania zástupcami oboch zmluvných strán.
2. Zmluva môže byť zmenená len vo forme písomných dodatkov, podpísaných oprávnenými zástupcami
oboch zmluvných strán.3.
3. Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený ustanovenia
Obchodného zákonníka.
4. Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých jedno je určené pre zhotoviteľa a jedno pre
objednávateľa.

Objednávateľ:
V Turč. Štiavničke, dňa 14. 11. 2019

...........................................................
Peter Očka

Príloha: špecifikácia prác

Zhotoviteľ:
V Turč. Štiavničke, dňa 14. 11. 2019

................................................
Marta Cunová

Špecifikácia prác:
Výmena posteľnej bielizne v materskej škole :
25.11.,9.12., 7.1.,20.1.,3.2.,17.2.,2.3.,16.3.,30.3.,14.4.,27.4.,11.5.,25.5.,8.6.,22.6.,6.7. 2020.
Rozpis je plánovaný cca každé 2 týždne v mesiaci. Pranie bielizne po dohode s RŠ – práčka je k dispozícii.
MŠ,ZŠ – denne –

toalety- umývanie,

-

umývadlá –umývanie,

-

podlahy – chodby, triedy, toalety – vlhké utieranie,

-

koberce – vysávanie,

-

schody – vlhké utieranie,

-

pracovné stoly žiakov a učiteľov,

-

kľučky na dverách – vlhké utieranie, v prípade potreby dezinfekcia

-

sklá na vchodových dverách – podľa potreby

-

nádoby na smeti – vyprázdnenie, dezinfekcia,

-

nábytok – vlhké utieranie

-

poháre v MŠ i kúpeľni MŠ

MŠ, ZŠ – týždenne – obklad na toaletách – umývanie vodou s dezinfekciou, obklad v triedach –
umývanie vodou s čistiacim prostriedkom, okenné parapety – vlhké utieranie, dvere – umývanie vodou
s čistiacim prostriedkom, lavičky v šatni – vlhké utieranie. Riaditeľňa a zborovne – po dohode s RŠ.
Každý piatok výmena uterákov-čisté uteráky pripraviť v piatok, p. učiteľky si zoberú potrebný počet
(podľa počtu prihlásených detí)v pondelok ráno.
Kryty svietidiel – umývanie vodou s čistiacim prostriedkom – 2 x ročne, 1 x za dve roky upratovanie po
maľovaní.
Veľké upratovanie – 2 x ročne počas jarných a veľkých prázdnin, tepovanie kobercov – podľa potreby
Areál školy – zametanie areálu, starostlivosť o poriadok – podľa potreby
Údržba pieskoviska – 1 x za 2 týždne – rozpis po dohode s RŠ
Denné zaťahovanie žalúzií v spodnej triede MŠ, kontrola vypnutia elektrických spotrebičov, svetla,
zatvorenia vody v objekte – MŠ, ZŠ, zatváranie všetkých okien a hlavného vchodu v objekte,
kódovanie alarmu v objekte , zamknutie brán areálu.

Objednávateľ:

Zhotoviteľ:

Peter Očka

Marta Cunová

................................

.................................

