
Zmluva o podpornej remeselnej činnosti pri rekonštrukcii bytu  
uzavretá podľa § 51 a nasl. Občianskeho zákonníka v platnom znení 

 

 

I. 

Účastníci zmluvy 

 

 Materská škola, Odbojárov 177/8A 

 sídlo: Odbojárov 177/8A, 914 41 Nemšová 

 zastúpená Bc. Miroslavou Dubovskou, riaditeľom školy  

 IČO: 42 281 806, DIČ: 2023974029  

             ďalej len „príjemca “  

 a 

             Michal Šedivý, nar. 06.07. 1971  

 Polná 275, Polná 588 13, Česká republika 

             ďalej len „poskytovateľ“ 

 

II. 

Predmet obsah zmluvy  

 

1. Príjemca spravuje stavbu - budovu materskej školy, súpisné číslo 1252 v k.ú. Kľúčové, v ktorej 

sa nachádza byt 2–izbový byt č. 001 na 1 poschodí, ktorý pozostáva z 2 izieb,  kuchyne, 

kúpeľne, WC, chodieb 1 a 2 a pivnice Úžitková plocha predstavuje 61,- m2. Byt nie je obývateľný 

z dôvodu nevyhnutnej potreby jeho kompletnej rekonštrukcie.  

 

2. Účastníci tejto zmluvy sa dohodli tak, že poskytovateľ poskytne podpornú činnosť pri oprave 

rekonštrukcii bytu ktoré bude pozostávať z búracích prác, demontáž potrubí a technických 

zariadení, montáž rozvodov kúrenia, dopojenie kotla, radiátorov, montáž rozvodov plynu, vody 

a odpadov, montáž plávajúcej podlahy, prípravné a dokončovacie stavebné práce pri osadzovaní 

technických zariadení a iných bytových zariadení.     

 

3. Poskytovateľ sa zaväzuje, že činnosť uvedenú v bode 2 bude vykonávať v popoludňajších 

hodinách medzi 15.00 hod. až 22.00 hod. a v sobotu od 08.00 do 18.00 hod., pričom predmetnú 

činnosť ukončí najneskôr 31.07. 2021. Rozsah poskytnutej vykonanej činnosti bude uvedený 

v súpise vykonaných prác. 

 

4. Príjemca sa zaväzuje po vykonaní činností na ktoré sa zaviazal poskytovateľ tomuto zaplatiť 

dohodnutú odmenu vo výške 11,50,-€ / hodina práce maximálne však 3.980,-€ (slovom: Tritisíc 

deväťsto osemdesiat eur) do jedného mesiaca od splnenia záväzku poskytovateľa. 

 

Čl. III. 

Záverečné ustanovenia 

 

5. Zmluva nadobudne účinnosť v deň nasledujúci po dni, v ktorom bude zmluva zverejnená v 

súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka. 

6. Zmeny a doplnky tejto nájomnej zmluvy sa môžu uskutočňovať len písomnou formou a so 

súhlasom zmluvných strán.  

7. Vzťahy touto zmluvou neupravené sa riadia ustanoveniami Občianskeho zákonníka, 

príslušnými všeobecne záväznými právnymi normami ako aj platným VZN. 

8. Na znak súhlasu s obsahom tejto zmluvy ju účastníci zmluvy podpisujú  

 

 

Č.j. 139/2021 

V Nemšovej, 24. mája 2021           

                                                       ……………………………..      …………………………… 

                                                                                    príjemca                               poskytovateľ            
                                                                               (podpis a pečiatka)  

 



Súpis vykonaných prác v období 

 

od 25.05.2021 do 31. 07. 2021 

pri rekonštrukcii bytu súpisné číslo 1252 v k.ú. Kľúčové 

 

k zmluve o podpornej remeselnej činnosti pri rekonštrukcii bytu 

 

 

 

búracie práce, demontáž potrubí a technických zariadení, odnos sute                                    129 hodín                             

montáž rozvodov kúrenia, montáž rozvodov plynu, vody a odpadov                                       86 hodín 

dopojenie kotla, radiátorov,                                                                                                       19 hodín 

prípravné práce k montáži a montáž plávajúcej podlahy,                                                         78 hodín 

dokončovacie práce pri osadzovaní technických zariadení a iných bytových zariadení           20 hodín  

ostatné  práce                                                                                                                              15 hodín  

 

spolu:                                                                                                                                         347 hodín   

 

 

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

         Michal Šedivý, poskytovateľ



 


