
ZMLUVA O SPOLUPRÁCI 

uzavretá v zmysle § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení 
neskorších predpisov 

Účastník 1 

Čl. 1 
Zmluvné strany 

Obec Závod 
so sídlom: Sokolská 243, Závod 
v zastúpení: Ing. Peter Vrablec, starosta obce 
IČO: 00310158 
IBAN: SK97 5600 0000 0032 0325 0003 

Účastník 2 Športový klub Závod 
so sídlom: Sokolská 81, Závod 
v zastúpení: Adrián Mikulič - predseda športového klubu 
IČO: 31792731 
IBAN: SK78 7500 0000 0040 0611 7945 

Čl. 2 
Predmet zmluvy 

1. Predmetom tejto zmluvy o spolupráci medzi jej účastníkmi je vymedzenie rozsahu 
spolupráce, jej konkrétnych činností, úprava ich vzájomných práv a povinností súvisiacich 
s plnením účelu tejto zmluvy. 
2. Účastník 1 tejto zmluvy sa zaväzuje zamestnávať v pracovnom pomere od 01.05.2021 
pomocného pracovníka športového areálu za podmienok určených touto zmluvou. 
3. Účastník 2 tejto zmluvy sa zaväzuje odplatne využívať pracovnú činnosť pomocného 
pracovníka športového areálu pre potreby Športového klubu Závod. 

Čl. 3 
Účel zmluvy 

1. Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu za účelom vykonávania týchto pracovných činností 
pomocným pracovníkom športového areálu pre Športový klub Závod: 
- kosenie, zavlažovanie, údržba futbalového ihriska a príprava hracej plochy pred domácimi 
zápasmi, 
- príprava výstroja pre všetky kategórie hráčov pred zápasmi, starostlivosť o športové 
pomôcky, 
- upratovanie a čistenie šatní, priestorov tribúny, posilňovne a okolia športového areálu, 
- pranie a sušenie futbalového výstroja všetkých kategórií hráčov, 
- vykonávanie drobných údržbárskych prác, opráv a rekonštrukcií na futbalovom ihrisku a v 
budovách nachádzajúcich sa v športovom areáli, 
- ďalšie činnosti po dohode medzi účastníkmi zmluvy. 
2. Účastníci tejto zmluvy môžu využívať služby pomocného pracovníka športového areálu len 
pre účely uvedené v čl. 3 bode 1 tejto zmluvy. V prípade práceneschopnosti alebo inej 



ospravedlnenej neprítomnosti pomocného pracovníka športového areálu jeho služby nebudú 
Účastníkom 2 využívané. 
3. Dohodnuté pracovné činnosti pomocného pracovníka športového areálu pre Športový klub 
Závod budú vykonávané v súlade s pracovno-právnym vzťahom, uzavretou pracovnou 
zmluvou, ustanovení Zákonníka práce, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme 
a ostatných súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 

Čl. 4 
Doba platnosti a ukončenie zmluvy 

1. Táto zmluva sa uzatvára na dobu určitú od 01.05.2021 do 30.04.2022 s možnosťou 
skoršieho vypovedania zmluvy v prípade porušenia podmienok zmluvy ale aJ možnosťou 
predÍženia zmluvy (napr. v prípade spokojnosti obidvoch strán). 
2. Zmluva môže zaniknúť písomnou dohodou zmluvných strán. 
3. Zmluvné strany sú oprávnené zmluvu písomne vypovedať, ak niektorá zo zmluvných strán 
opakovane poruší ustanovenia tejto zmluvy. 
4. Výpoveď nadobúda účinnosť dňom jej doručenia druhej zmluvnej strane. 
5. Ukončenie zmluvného vzťahu nezbavuje účastníkov tejto zmluvy povinnosti vysporiadať 
záväzky, ktoré vznikli počas trvania zmluvy. 

Čl. s 
Finančné záležitosti 

1. Zmluvné strany sa dohodli, že pomocný pracovník športového areálu bude zamestnancom 
obce, ktorému bude účastník 1 vyplácať mesačnú mzdu. 
2. Účastník 1 vyfakturuje Účastníkovi 2 mzdové náklady na pracovníka vo výške 300, 
EUR/mesiac. 
3. Účastník 1 vyfakturuje Účastníkovi 2 alikvotnú časť mzdových nákladov v prípade 
dlhodobej PN pracovníka (jedná sa o PN po 1 O dňoch DPN) a to za odpracované obdobie 
pracovníka v rámci mesiaca. 
4. Účastník 1 vystaví faktúru vždy spätne za predchádzajúci kalendárny mesiac. 
5. Účastník 2 sa zaväzuje uhrádzať faktúry v lehote splatnosti vystavenej a doručenej faktúry. 
6. V prípade omeškania účastníka 2 so zaplatením faktúry v lehote jej splatnosti, je účastník 1 
oprávnený požadovať poplatok z omeškania vo výške 0,5% z dlžnej sumy za každý deň 
omeškania. 

Čl. 6 
Práva a povinnosti zmluvných strán 

1. Účastníci tejto zmluvy sú povinní poskytnúť pomocnému pracovníkovi športového areálu 
súčinnosť nevyhnutnú na riadne vykonávanie pracovných činností uvedených v čl. 3 bodu 1 
tejto zmluvy. 
2: Účastník 1 ako zamestnávateľ pomocného pracovníka športového areálu sa zaväzuje plniť si 
povinnosti voči zamestnancovi vyplývajúce z uzatvorenej pracovnej zmluvy a v zmysle 
ustanovení Zákonníka práce, Zákona o výkone práce vo verejnom záujme a ostatných 
súvisiacich všeobecne záväzných právnych predpisov. 



Čl. 7 
Spoločné a záverečné ustanovenia 

1. Práva a povinnosti neupravené v tejto zmluve sa riadia príslušnými ustanoveniami 
občianskeho zákonníka, obchodného zákona a ostatnými platnými právnymi predpismi. 
2. Obsah tejto zmluvy je možné meniť a dopÍňať po dohode zmluvných strán písomne formou 
dodatkov. 
3. Táto zmluva je vyhotovená v 2 rovnopisoch, v jednom vyhotovení pre každú zmluvnú 
stranu. 
4. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami a účinnosť 
nasledujúcim dňom po jej zverejnení. 
5. Účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že súhlasia s jej obsahom, že bola spísaná na základe 
pravdivých údajov, ich slobodnej vôle, nebola uzavretá v tiesni, ani za nápadne nevýhodných 
podmienok a že im nie sú v dobe podpisu zmluvy známe okolnosti, ktoré by mohli obmedziť 
jej obsah a účinnosť. Na dôkaz tohto zmluvu vlastnoručne podpisujú. 
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