Zmluva
(podľa § 261 a nasl. Obchodného zákonníka)
Zmluvné strany:
Názov:
Sídlo:
IČO:
Štatutárny orgán:
Bankové spojenie:

Obec Liptovský Trnovec
03101 Liptovský Trnovec 160
00315541
Ing. Ľubomír Hollý, zástupca starostu obce
VÚB, a.s., pobočka Liptovský Mikuláš
IBAN: SK16 0200 0000 3500 1972 1342

(ďalej len "Obec“)
Obchodné meno:
Miesto podnikania:
IČO:
Štatutárny orgán:

FEXT s.r.o.
Pod Dielom 431/79, 031 05 Liptovský Mikuláš
46477934
Katarína Ábelová, Pod Dielom 431/79, 031 05 Liptovský
Mikuláš-Liptovská Ondrašová

Zápis v živnostenskom registri:
Číslo :
Bankové spojenie:
(ďalej len "Spoločnosť“)

Obvodný úrad Liptovský Mikuláš
540-17021

uzatvárajú v zmysle § 261 a nasl. Obchodného zákonníka v platnom znení túto Zmluvu o
spolupráci pri poskytovaní služieb plážového kúpaliska, stravovacích a ďalších služieb (ďalej
len „Zmluva“).
Článok I.
Preambula
1.1. Podľa Živnostenského listu vydaného Obvodným úradom Liptovský Mikuláš,
živnostenské oddelenie, č.j.: Žo 9/1994, zo dňa 17.01.1994, bolo obci Liptovský
Trnovec udelené Živnostenské oprávnenie na vykonávanie ohlasovacej živnosti
Obchod so suvenírovými predmetmi, Ubytovacie služby v kempe, Prevádzka plážového
kúpaliska a na vykonávanie ďalších ohlasovacích živností, ktoré má Obec zapísané v
Živnostenskom registri, Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, číslo Živnostenského
registra: 505-4247.
1.2. Obec bude počas letnej turistickej sezóny 2022 vykonávať hlavnú náplň svojej
podnikateľskej činnosti, ktorou je "prevádzka plážového kúpaliska".
1.3. Spoločnosť je vlastníkom 1 ks plachetnice s prepravnou kapacitou do 12 osôb (ďalej
"Plachetnica") a prístavného móla pre nástup pasažierov.
1.4. Obec v nadväznosti na hlavnú náplň predmetu svojho podnikania poskytne spoločnosti
„FEXT s.r.o.“:
• podmienky pre vytvorenie prístaviska pre prevádzkovanie Plachetnice, ktorou bude
spoločnosť zabezpečovať výletnú prepravu osôb,
• činnosť vodnej záchrannej služby na vodnej ploche Liptovská Mara vo vyznačenom
priestore plážového kúpaliska,
• ďalšie služby spojené s vykonávaním letných športov, stravovaním a
zabezpečovaním sociálno-hygienických potrieb pre zákazníkov Spoločnosti.
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1.5. Prístavné mólo bude umiestnené na vodnej hladine v priestore nachádzajúcom sa v
prístave.
1.6. Spoločnosti FEXT s.r.o. bolo udelené Živnostenské oprávnenie na vykonávanie
predmetu podnikania: Prevádzkovanie malých plavidiel" rozhodnutím spisové číslo:
č. OU-LM-OZP-2014/006221-2
zo dňa 14.07.2014, ktoré vydal Obvodný úrad
Liptovský Mikuláš, Odbor živnostenského podnikania, Nám. osloboditeľov 1, Liptovský
Mikuláš.
Vznik živnostenského oprávnenia: 16.07.2014.
Zapísané v Živnostenskom registri Obvodného úradu Liptovský Mikuláš, číslo
živnostenského registra: 540-17021
Článok II.
Predmet a účel zmluvy
2.1

Obec vykonávaním činností opísaných v článku l. ods. 1.1 - 1.3, Zmluvy, vytvára pre
Spoločnosť príležitosť na realizáciu služieb v jej vlastnom mene a na jej vlastný účet pre
návštevníkov plážového kúpaliska. Spoločnosť sa preto zaväzuje, že za predpokladu
plnenia podmienok dojednaných v tejto zmluve, zaplatí Obci za dobu plnenia Zmluvy
odplatu, vo výške, ktorá je dohodnutá v článku IV. tejto zmluvy.
Článok III.
Trvanie zmluvy

 Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 10.06.2022 do 30.09.2022. Činnosti opísané
v článku I. ods. 1.1 – 1.3 obec zabezpečí len počas prevádzkovania plážového
kúpaliska a to od 24.06.2022 do 04.09.2022 (vrátane).
 Obec nemá výhrady voči mimosezónnemu prevádzkovaniu Plachetnice za predpokladu,
že Spoločnosť na svoje náklady zabezpečí všetky opatrenia súvisiace s bezpečnou
prepravou zákazníkov predovšetkým v oblasti vodnej záchrannej služby.
Článok IV.
Odplata
4.1

4.2

4.3

Zmluvné strany sa dohodli, že odplata za „poskytovanie služieb plážového kúpaliska,
stravovacích a ďalších služieb“ bude činiť 450,00 EUR (slovom štyristopäťdesiat EUR)
+ DPH, ktorú je Spoločnosť povinná zaplatiť naraz v lehote najneskôr do 15.07.2022.
Spôsob platenia bude uskutočnený faktúrou, ktorú vystaví Obec a doručí Spoločnosti
do miesta jej podnikania, ktoré je zapísané v Živnostenskom registri: Pod Dielom
431/79, 031 05 Liptovský Mikuláš. Spoločnosť je povinná zaplatiť dohodnutú odplatu na
bankový účet obce Liptovský Trnovec, uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
Odplata sa považuje za uhradenú dňom pripísania peňažných prostriedkov na účet
Obce v jej banke.
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Článok V.
Služby a náklady spojené s prevádzkou
5.1
5.2
5.3
5.4

5.5

5.6

5.7

Náklady na spotrebu elektrickej energie, náklady na vodné a stočné bude Spoločnosť
priamo hradiť ich dodávateľom.
Spoločnosť sa zaväzuje na vlastné náklady zabezpečiť odvoz odpadu vyprodukovaný
svojou činnosťou.
Spoločnosť je oprávnená využívať Plachetnicu len na účel povolený obvodným
úradom a na svoje náklady ju udržiavať v prevádzkyschopnom stave.
Spoločnosť je povinná bezodkladne upovedomiť Obec o zmene svojej právnej
subjektivity, zmene sídla, prípadne o ďalších zmenách, ktoré majú vplyv na súčinnosť
medzi zmluvnými stranami.
Spoločnosť preberá na seba všetky povinnosti vyplývajúce zo všeobecne
záväzných právnych predpisov, predpisov o ochrane zdravia a bezpečnosti pri práci, o
ochrane majetku a o požiarnej ochrane.
Akákoľvek škoda, ktorá vznikne Obci v dôsledku prevádzkovania Plachetnice
spoločnosťou alebo osobami, ktorým Spoločnosť umožnila Plachetnicu používať, bude
Spoločnosťou bez zbytočného odkladu odstránená a to na jej náklady.
Spoločnosť je povinná vykonávať marketing svojej podnikateľskej činnosti tak, aby
nedošlo k poškodeniu dobrého mena Obce.
Článok VI.
Skončenie zmluvy

6.1
6.2
6.3

6.4
6.5

Táto zmluva sa skončí uplynutím času, na ktorý bola dojednaná.
Zmluva sa môže skončiť aj skôr písomnou dohodou medzi Obcou a Spoločnosťou.
Obec Liptovský Trnovec môže písomne vypovedať zmluvu, ak Spoločnosť viac ako 3
dni mešká s platením odplaty a túto odplatu nezaplatí Obci ani v lehote ďalších 3 dní od
doručenia písomnej výzvy na jej uhradenie.
Výpovedná lehota z dôvodov uvedená v ods. 6.3 tohto článku je 5 dní. Počíta sa od
nasledujúceho dňa po doručení písomnej výpovede druhej zmluvnej strane.
Za doručenú sa výpoveď považuje aj dňom uloženia zásielky na pošte, ak sa ju
nepodarí druhej zmluvnej strane doručiť poštovým doručovateľom.
Článok VIII.
Záverečné ustanovenia

7.1

Obecné zastupiteľstvo obce Liptovský Trnovec schválilo Zmluvu Uznesením č. 51/2022
dňa 01.06.2022.

7.2

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu Zmluvných strán a účinnosť dňom
nasledujúcim po zverejnení tejto zmluvy v zmysle § 47a, ods. 1 Občianskeho
zákonníka.
Táto zmluva je vypracovaná a podpísaná v dvoch exemplároch, jeden exemplár pre
Spoločnosť, jeden exemplár pre Obec.
Práva a povinnosti z tejto zmluvy vyplývajúce pre obe zmluvné strany, prechádzajú na
právnych nástupcov oboch jej účastníkov.
Práva a povinnosti touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami
zákona Č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a ďalšími všeobecne
záväznými právnymi predpismi.

7.3
7.4
7.5
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7.6
7.7
7.8

Zmeniť a doplniť túto zmluvu je možné len formou písomného dodatku k nej.
Neplatnosť alebo neúčinnosť jednotlivých ustanovení tejto zmluvy nemá vplyv na
platnosť alebo účinnosť ostatných ustanovení.
Zmluvné strany prehlasujú, že táto Zmluva, ktorú si pred jej podpisom riadne prečítali
a jej obsahu porozumeli, sa zhoduje s ich slobodnou vôľou, že ju neuzavreli v tiesni ani
za inak nevýhodných podmienok, právny úkon je určitý, urobený v predpísanej forme,
ich zmluvná voľnosť nie je obmedzená, na dôkaz čoho zmluvu vlastnoručne podpisujú.

.

V Liptovskom Trnovci dňa 10.06.2022

V Liptovskom Mikuláši dňa 27.06.2022

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

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

Obec Liptovský Trnovec
Ing. Ľubomír Hollý, zástupca starostu obce

Spoločnosť FEXT s.r.o.
Katarína Ábelová, konateľ
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