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Z m l u v a 
o poskytovaní služieb 

 
 
 

Uzavretá medzi: 
 
 
 
Objednávateľ:      Technické služby mesta Bytča 
                               Hlinická 403/16, 014 01 Bytča    
                               zastúpené Danielom Cigánikom, vedúci TSM 
                               IČO:   185 655 ,     DIČ: 2020442413 
                               IČ DPH: SK 2020442413 
                               /ďalej len objednávateľ/ 
 
 
Poskytovateľ:       Danica Kučavíková 
                               Pšurnovická  1073/6, 014 01 Bytča 
                               IČO: 36 992 216 ,    DIČ: 1020080490 
                               IČ DPH: SK 1020080490 
                               /ďalej len poskytovateľ/ 
                               Č.ú. 0420 886 426/0900 
 
 
 

I. 
 

Predmet zmluvy 
 
 
 
     Objednávateľ prenajme  podnikateľke Danici Kučavíkovej dňa 1.7.2014  na 
základe Zmluvy o  nájme nebytových priestoroch a zastavaných plochách a 
nádvoriach,  nebytové priestory a zastavané plochy a nádvoria na  mestskom 
kúpalisku v Bytči, Ul. Pšurnovická. 
V súvislosti s týmto prenájmom bude Danica Kučavíková poskytovať TSM 
Bytča služby uvedené v čl. II tejto zmluvy.  
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II. 
Povinnosti poskytovateľa 

 
Na základe tejto zmluvy sa poskytovateľ Danica Kučavíková zaväzuje, že: 
 
1/ bude sledovať a zabezpečovať kvalitu bazénovej vody na miestnom    
    kúpalisku, podľa platných predpisov Regionálneho úradu verejného  
    zdravotníctva  v Žiline a   na základe Vyhlášky MZ SR, ktorou sa mení a  
    dopĺňa vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z.z. o požiadavkách na vodu na kúpanie,  
    kontrolu kvality vody na  kúpanie a na kúpaliskách. 
 
     
2/ -bude kontrolovať  čistotu  sociálnych zariadení /t. j.   čistenie a dezinfekcia  
    umývadiel, WC mís - pisoárov,  podláh…/ 
   - bude zabezpečovať čistotu areálu kúpaliska /zber komunálneho odpadu  
    v areáli kúpaliska/. 
 
    Povinnosti poskytovateľa sú bližšie špecifikované v prevádzkovom poriadku  
    Mestského kúpaliska v Bytči pre LKS 2014, ktorý tvorí prílohu tejto zmluvy. 
 
3/  bude vyberať vstupné za vstup na kúpalisko podľa stanoveného cenníka . 
     Tržby uhradí prenajímateľovi  2x mesačne / k 15-temu a 30-temu     
     v príslušnom mesiaci/  na základe vystavenej faktúry na účet vedený vo VÚB 
     61839432/0200. 
 
 

III. 
Povinnosti objednávateľa 

 
Na základe tejto zmluvy je objednávateľ povinný: 

- zabezpečiť materiál potrebný ku chlórovaniu vody kúpaliska /chlórňan 
sodný/ 

- zabezpečiť nákup čistiacich a hygienických prostriedkov, potrebných  
k plynulému chodu kúpaliska 

- zabezpečiť pracovnú silu /upratovačku/ do sociálnych zariadení 
- kosenie a úprava zelene v areáli kúpaliska 
- odvoz komunálneho odpadu z areálu kúpaliska 
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IV. Porušenie zmluvných povinností /sankcie/ 
 

Pre prípad porušenia tejto zmluvy má právo prenajímateľ odstúpiť od tejto 
zmluvy alebo uložiť pokutu: 
-v prípade nedodržania predpísanej kvality bazénovej vody podľa platných 
predpisov Regionálneho úradu verejného zdravotníctva  v Žiline a   na základe 
Vyhlášky MZ SR, ktorou sa mení a  dopĺňa vyhláška MZ SR č.   308/2012 Z.z. 
o požiadavkách na vodu na kúpanie, kontrolu kvality vody na  kúpanie a na 
kúpaliskách bude poskytovateľovi uložená sankcia vo výške 300,- €. 
 
- v prípade nedodržania ostatných zmluvných povinností podľa  čl. II. bod 2 a 3 
bude poskytovateľovi uložená sankcia vo výške 200,- €. 
 

V. 
Cena 

 
Technické služby mesta Bytča  sa zaväzujú za poskytované služby platiť 
poskytovateľovi:                      209,- € /mesiac   
/ základ dane 174,17 € + 34,83 € DPH/ na číslo účtu 0420886426/0900, 
prípadne v hotovosti do pokladne 
 
 

VI. 
Čas plnenia 

 
     Zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 1.7.2014  do 31.8.2014. 
 
 
 

VII. 
Záverečné ustanovenia 

 
 
     Zmluva bola zmluvnými stranami prečítaná, jej obsahu bola porozumené na 
znak čoho ju zmluvné strany vlastnoručne podpisujú. 
 
 
V Bytči, dňa 09.06.2014 
 
 
 
--------------------------                                                    ----------------------------- 
    Daniel Cigánik                                                            Danica Kučavíková 


