ZMLUVA O SPOLUPRÁCI
č. OcÚMOS-1701/2019
uzatvorená podľa § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení medzi

Odberateľom:
Obchodné meno: Obec Mostová
Sídlo: 925 07 Mostová č. 120
V zastúpení: JUDr. Tibor Rózsár, starosta obce
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: IBAN SK61 5200 000 0000 0857 7541
IČO: 00 306 096
DIČ: 202 119 7244
(ďalej len „odberateľ”)
a
Dodávateľom:
Obchodné meno: Súkromná stredná odborná škola obchodu a služieb s VJM
Sídlo: 925 07 Mostová č. 53
V zastúpení: Mgr. Renáta Berényiová, MBA
Bankové spojenie:
Číslo účtu: IBAN SK17 0900 0000 0051 6236 1522
IČO: 11882118
DIČ:
(ďalej len „dodávateľ”)

za nasledovných zmluvných
podmienok:
I.
Úvodné ustanovenie
Odberateľ je Obec Mostová, ktorá celoročne zabezpečuje rôzne kultúrne,
športové, pamätné a iné podujatia.
Dodávateľ je organizáciou, ktorá v rámci svojej pedagogickej činnosti vyučuje,
vychováva a zabezpečuje rôzne služby pomocou praktických činností (napr. v oblasti
gastronómie).
Zmluvné strany vzhľadom na svoj záujem zefektívniť interné procesy odberateľa a
využiť know-how a skúsenosti v oblasti predmetu výučby a najmä praktického výcviku
dodávateľa, uzatvárajú túto zmluvu, a to za podmienok uvedených nižšie.

II.
Predmet zmluvy
Predmetom tejto zmluvy je záväzok:
a) dodávateľa zabezpečiť pre odberateľa najmä gastronomické a servisné
služby, a to podľa podmienok tejto zmluvy,
b) odberateľa zaplatiť dodávateľovi za riadne a včasné splnenie záväzkov
dodávateľa vyplývajúcich mu z tejto zmluvy dohodnutú odmenu.
III.
Práva a povinnosti zmluvných strán
Dodávateľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy voči odberateľovi riadne a včas,
pričom je povinný konať s odbornou starostlivosťou a dbať, aby nedošlo k poškodeniu
alebo zničeniu majetku odberateľa alebo iných osôb alebo zdravia ľudí.
Dodávateľ sa zaväzuje plniť predmet tejto zmluvy sám, resp. vlastnými
zamestnancami, žiakmi pričom je povinný u každého z nich zabezpečiť dodržiavanie
všetkých podmienok plnenia tejto zmluvy, najmä dodržiavanie interných predpisov
dodávateľa pri vstupe do jeho prevádzok, dodržiavanie bezpečnosti a zachovanie
mlčanlivosti. Plnenie prostredníctvom tretej osoby podlieha predchádzajúcemu
písomnému súhlasu odberateľa.
Dodávateľ sa zaväzuje zabezpečiť a udržiavať na plnenie záväzkov podľa
predmetu tejto zmluvy výlučne tím ľudí, ktorí sú študentmi v oblasti poskytovaných
služieb dodávateľom a získavajú praktické skúsenosti a prax v tejto oblasti. Dodávateľ
sa zaväzuje udržiavať tento tím, pričom prípadné zmeny vykoná tak, aby bol
zabezpečený plynulý prechod a zaučenie nových osôb.
Dodávateľ je povinný plniť predmet tejto zmluvy v dohodnutej kvalite v zmysle
špecifikácie podľa aktuálnej objednávky odberateľa.
Rozsah a termíny plnenia odberateľa zmluvné strany dohodnú osobne vždy na
obdobie kalendárneho mesiaca vopred. Mimoriadne práce, nedohodnuté v zmluve, si
zmluvné strany dohodnú osobitným dodatkom k tejto zmluve, za ktorý sa považuje aj
vzájomne odsúhlasená objednávka konkrétnych prác, ich ceny, termínu a miesta
plnenia. Dodávateľ je povinný uskutočňovať plnenie predmetu zmluvy v priestoroch
podľa požiadavky objednávateľa.
Odberateľ nie je povinný prevziať plnenie, ktoré vykazuje zjavné nedostatky.
Odberateľ je oprávnený priebežne kontrolovať činnosť dodávateľa podľa tejto
zmluvy.
Odberateľ je povinný poskytnúť na účely plnenia tejto zmluvy dodávateľovi
vhodné podmienky.
Odberateľ je povinný zabezpečiť dodávateľovi pre prípady, kedy by vznikal
odpad pri plnení tejto zmluvy dodávateľom v priestoroch odberateľa, priestor na
sústreďovanie tohto odpadu. Dodávateľ je povinný riadiť sa pritom pokynmi odberateľa

a jeho internými predpismi v oblasti odpadového hospodárstva. Za odvoz a likvidáciu
vzniknutého odpadu zodpovedá a zabezpečuje ho na svoje náklady odberateľ.
Dodávateľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, prostredníctvom ktorých plní túto
zmluvu, zachovávali mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach, o ktorých sa dozvedia pri
plnení tejto zmluvy, t.j. predovšetkým sa zdržali akéhokoľvek konania smerujúceho k
narušeniu ochrany obchodného tajomstva odberateľa, jeho interných predpisov a pod.
Odberateľ zodpovedá za prípadné poškodenie zdravia resp. za úraz, keď dodávateľ
bude vykonávať svoju činnosť v priestoroch odberateľa resp. v priestoroch určených
objednávateľom.
IV.
Odmena dodávateľa a platobné podmienky
Odmena dodávateľa je dohodnutá v zmysle cenníka, ktorý tvorí Prílohou č. ...
tejto zmluvy. Cenník je možné meniť len po vzájomnej dohode oboch zmluvných strán.
Odmena dohodnutá v ods. 1 tohto článku zahŕňa všetky služby v zmysle
objednávky odberateľa.
Dodávateľ je povinný vystaviť faktúru do 14. dňa kalendárneho mesiaca za
mesiac predchádzajúci, na základe Preberacích protokolov podpísaných odberateľom.
Dodávateľ má právo fakturovať odberateľovi úrok z omeškania v prípade
omeškania s úhradou faktúry, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň
omeškania.
V.
Skončenie zmluvy
Odberateľ a dodávateľ sa môžu dohodnúť o skončení zmluvy. Uvedená
dohoda musí byť vyhotovená písomne.
Odberateľ môže odstúpiť od zmluvy v prípade hrubého porušenia tejto zmluvy
druhou zmluvnou stranou a to najmä porušenie povinností uvedených v článku III. tejto
zmluvy.
Odstúpenie od zmluvy je účinné odo dňa, kedy bude doručené druhej zmluvnej
strane v písomnej forme formou doporučeného listu s uvedením hrubého porušenia
zmluvy, ktoré bolo dôvodom odstúpenia od zmluvy, pričom na doručovanie písomnosti
dodávateľovi sa využije ustanovenie osobitného predpisu – Civilný sporový poriadok
pre doručovanie písomností právnickým osobám.

VI.
Záverečné ustanovenia
Ak niektoré ustanovenie tejto zmluvy je neplatné alebo sa stane neplatným či
neúčinným, nedotýka sa to ostatných ustanovení tejto zmluvy, ktoré zostávajú v
platnosti a účinnosti. Zmluvné strany sa zaväzujú nahradiť neplatné resp. neúčinné
ustanovenie ustanovením platným resp. účinným, ktoré najlepšie zodpovedá pôvodne

zamýšľanému účelu neplatného resp. neúčinného ustanovenia. Do tej doby sa použijú
ustanovenia Obchodného zákonníka.
Táto zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú.
Za doručenú sa považuje aj zásielka, ktorej odosielateľom je odberateľ, ktorú
odoprel prijať dodávateľ alebo ju neodobral v odbernej lehote.
Zmluva vzniká a dňom jej podpisu zmluvnými stranami a nadobúda účinnosť
nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle odberateľa.
Táto zmluva sa môže meniť iba písomnou dohodou odberateľa a dodávateľa.
Táto zmluva bola schválená na 7. zasadnutí OZ obce Mostová dňa 01.10.2019
uznesením č. 150/OZ/2019.
Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých po jednom obdrží odberateľ
a dodávateľ.
Zmluvné strany si zmluvu prečítali, oboznámili sa s jej obsahom a ako prejav ich
slobodnej a vážnej vôle ju vlastnoručne podpisujú.
V Mostovej, dňa 10.10.2019

–––––––––––––––––––––––––
Odberateľ v.r.

V Mostovej, dňa 09.10.2019

–––––––––––––––––––
Dodávateľ v.r.

